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INFORMATIEBLAD RUITERKAMP 
 

Ieder jaar huren wij een supermooie accommodatie in een zeer mooie, bosrijke omgeving. We kunnen daar 
geweldige buitenritten maken, zonder dat we eerst langs de openbare weg of andere wegen moeten. Een groot deel 
van onze eigen pony’s en paarden zullen meegaan om te genieten van deze week. Kom jij ook gezellig mee? 

 

Deze week zullen wij ons vermaken met onder andere buitenritten, spelletjes met en zonder pony’s/paarden, pimp 
my pony, een middag zwemmen (als het weer het toelaat) en natuurlijk een gezellig bonte avond! 
 

Welke ruiters mogen er met ons mee? 
Doordat wij op buitenritten gaan, is het nodig om voldoende rijervaring te hebben. Iedereen met voldoende ervaring 
die bij Meers Paarden Centrum rijdt of een pony/paard bij ons in pensionstalling heeft staan is welkom. 
 

Locatie Ruiterkamp 
Locatie  Kampeerboerderij Peppelenburg  
Adres  Apeldoornseweg 186, 6731 SC Otterlo 
Datum  16 juli 2022 t/m 23 juli 2022  
 

Aanmelden 
Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te leveren bij de balie. 
 

Gezondheidsverklaring 
Voor het ruiterkamp moeten wij in bezit zijn van een gezondheidsverklaring van de deelnemer. De 
gezondheidsverklaring is onderdeel van het aanmeldformulier. Dit formulier kan ingeleverd worden bij de balie. 
 

Paklijst 
We hebben een lijst gemaakt met dingen die in ieder geval ingepakt moeten worden: 

o Slaapzak of lakens en sloop + kussen; 
o Paardrijdkleding; 
o Gewone kleding; 
o Wit shirt (dat vies mag worden); 
o Zwemspullen; 
o Toiletspullen; 
o Zaklantaarn; 
o Thee- en handdoek; 
o Halster en halstertouw; 
o Poetsspullen; 
o Pimp my pony spullen; 
o En neem natuurlijk een goed humeur mee! 

 

Tip: zet overal je naam op! 

  

http://www.meers-paarden-centrum.nl/
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Brengen en ophalen 
Alle deelnemers zijn van harte welkom op zaterdag 16 juli 2022 vanaf 16:30 uur op de kampeerboerderij. Op 
zaterdag 23 juli 2022 kunt u om 10:00 uur uw kind weer ophalen en vermoeid, maar hopelijke voldaan, mee naar 
huis nemen. 
 

Kosten 
De kosten van het ruiterkamp zijn € 440,00. 
Hierbij zitten alle kosten voor het verblijf, de overnachtingen, de maaltijden, het gebruik van pony/paard, de 
begeleiding en deelname aan de spelletjes inbegrepen. Niet inbegrepen zijn zakgeld voor snoep, souvenirs, 
ansichtkaarten, telefoonkosten enz. 
 

U dient een aanbetaling van € 200,00 te betalen. Pas na ontvangst van de aanbetaling is de deelname definitief. Wij 
verzoeken u vriendelijk het resterende bedrag van € 240,00 voor 20 juni 2022 over te maken. Dit kunt u doen naar 
postgironummer: NL55 INGB 0004 9333 23 t.n.v. Meers Paarden Centrum in Nieuw-Vennep. 
 

Als je graag meegaat met je eigen paard, zijn er meerdere manieren om je paard te vervoeren en te stallen. 
o Optie 1: vervoer met MPC, verblijf op weiland; 
o Optie 2: vervoer met MPC, eigen box op kampeerboerderij (tegen extra betaling); 
o Optie 3: eigen vervoer, verblijf op weiland; 
o Optie 4: eigen vervoer, eigen box op kampeerboerderij (tegen extra betaling). 

 
 
Wij hopen dat de kinderen er net zoveel zin in hebben als wij! Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, kunt 
u altijd bij de balie terecht. 

http://www.meers-paarden-centrum.nl/

