
 
  
  

  Lessen & activiteiten van Paardensportcentrum tijdens Hemelvaart   
         

 

 

Wat leuk dat je hebt gekozen voor een vakantie op Vakantiepark de Lourenshoeve.  

Paardrijden tijdens je vakantie! Bij de Lourenshoeve kan dit. Voor elk niveau hebben wij passende instructie.  

 

Vanaf het vakantiepark volgt u de bordjes manege. Wij heten u hartelijk welkom in onze kantine van het paardensportcentrum. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u  kennis maken met onze paarden en pony’s. 

Onze medewerkers helpen je graag verder. 

 

Hieronder een overzicht van de paardrijlessen en activiteiten tijdens Hemelvaart 

 

Kinderlessen (voor kinderen t/m 12 jaar die geen of weinig ervaring hebben*)                                   graag opgave vooraf,  minimale aantal is 4 ruiters 

  
*Belangrijk: tijdens de kinderles dient er een ouder of begeleider mee te lopen. Het is verplicht om dichte schoenen te dragen.  

 

Buitenritten (voorwaarde is dat je de rijkunst voldoende beheerst en evt. voorafgaand in de manege moet voorrijden opgave verplicht)               
 
           
 

 
*Bij minder dan 4 personen worden er €20,- per rit aan begeleidingskosten berekend.  
  Buitenritten zijn altijd onder begeleiding    

 

Wandelpony 1 uur wandelen met een pony in het bos - geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar tot 10 jaar (max. 45kg) 

Dagelijks op afspraak, voor reserveringen mail naar manege@lourenshoeve.nl 
 

Informatie groepslessen, buitenritten en/of privélessen                                  Deze agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
 
Voor meer informatie en/of mogelijkheden neem contact met ons op. We helpen u graag verder. 
 

Opgave, lesovereenkomst en overige vragen 
 

Opgave voor lessen, buitenritten en activiteiten willen wij u vriendelijk vagen via de mail 
 contact op te nemen met manege@lourenshoeve.nl.  

 
Kun je niet naar de lesafspraak komen? Tot 24 uur voor aanvang is afmelden kosteloos,  

daarna wordt de les/activiteit in rekening gebracht. 

 

Team de Lourenshoeve wenst u een fijne Hemelvaartvakantie! 

 Groepslessen  (voor ruiters die de rijkunst voldoende beheersen)                                                                            graag opgave vooraf,  minimale aantal is 4 ruiters 

woensdag 17 mei   9.30 uur - 10.30 uur    

donderdag (Hemelvaartsdag) 18 mei 11.30 uur - 12.30 uur    

vrijdag 19 mei 10.00 uur - 11.00 uur    

zaterdag 20 mei 10.00 uur - 11.00 uur    

zondag 21 mei 10.00 uur - 11.00 uur 

woensdag 17 mei 11.00 uur - 11.30 uur 

donderdag (Hemelvaartsdag) 18 mei 11.00 uur - 11.30 uur  

vrijdag 19 mei 11.00 uur - 11.30 uur  

zaterdag  20 mei 11.30 uur - 12.30 uur   (Kinderles Extra) 

donderdag (Hemelvaartsdag) 18 mei (Ontbijtrit) incl. ontbijt      8.30 uur - 10.00 uur 

zaterdag 20 mei     15.00 uur - 16.00 uur 

mailto:manege@lourenshoeve.nl

