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                                                         Pony- of paardrijden in je vakantie? 
Dat kan bij Paardensportcentrum de Lourenshoeve. 

 
                                                    Ben jij ook dol op pony’s en paarden, dan ben jij bij de Lourenshoeve  
             aan het juiste adres.  
                    Naast het vakantiepark ligt Paardensportcentrum de Lourenshoeve.  
                                                    We hebben daar Shetlanders, kleine en grote pony’s en natuurlijk paarden.  
  
                                                   Pony- en paardenactiviteiten zijn altijd op afspraak, kinder- en groepslessen                                                                

                                     vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen, aanmelden kan via                 
                                                   manege@lourenshoeve.nl                          
                                                   Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden of informeer via 06-15962907.  

 

 

PONY- & PAARDENACTIVITEITEN ONDER BEGELEIDING 
 
WANDELPONY, per kind 1 uur         €  15,00 
Een uur gezellig wandelen in het bos met uw kind op een pony.  
Een wandelroute ontvangt u bij vertrek. De pony wordt voor u opgezadeld 
en uw kind krijgt van ons een cap te leen.  
Geschikt voor kinderen tot ± 8 jaar oud; 1 volwassen begeleider verplicht.  
 
PONY KNUFFELEN EN POETSEN, per kind per 30 minuten     €  10,00  
Je mag een ½ uur heerlijk met een pony knuffelen en poetsen. 
Geschikt voor alle leeftijden; u dient zelf uw kind te begeleiden bij het poetsen.  
 
KINDERLES,           €  10,00 
In deze les van 1 uur ga je eerst samen met je eigen begeleider de ponyrijden. 
Wij leren jou de eerste beginselen van het ponyrijden.  
Geschikt voor kinderen t/m 12 jaar, 1 volwassen begeleider verplicht,  
 
KINDERLES EXTRA, elke 1e en 3e zaterdag van de maand, 1 uur     €  12,50 
In deze les van 1 uur ga je eerst samen met een begeleider de pony’s 
borstelen tot ze helemaal glimmen! Daarna gaan we opzadelen en om 
de beurt, afhankelijk van het aantal kinderen rijden.  
Geschikt voor kinderen t/m 12 jaar, 1 volwassen begeleider verplicht.  
 
PRIVÉLES, door een ORUN gediplomeerde instructeur    1 pers. ½ uur €  25,00 
Je bent 15 minuten voor aanvang aanwezig om zelf je paard / pony  1 pers. 1 uur €  45,00 
te borstelen, daarna gaan we opzadelen en lekker rijden.    2 pers. ½ uur €  20,00 p.p 
Geschikt voor beginners, maar zeker ook voor meer ervaren ruiters  2 pers. 1 uur €  30,00 p.p 
die vaardigheden of technieken willen verbeteren.                                                     
 
GROEPSLES, door een ORUN gediplomeerd instructeur   per uur <16 jr. €  17,50 
Je kunt deelnemen aan één van onze groepslessen die we dagelijks   per uur >16 jr. €  19,50 
organiseren. Vraag vooraf naar de tijden en beschikbaarheid.  
Je bent 30 minuten voor aanvang aanwezig om zelf je paard / pony 
te borstelen, daarna gaan we opzadelen en rijden.     
 
BUITENRIT* voor ruiters met ervaring      
Jeugd tot 16 jaar, met manegepony      per uur  €  19,50 
Vanaf 16 jaar, met managepony/paard      per uur  €  22,00 
Begeleidingskosten instructeur * van toepassing bij minder dan 5 ruiters  per uur  €  20,- 
* buitenritten staan altijd onder begeleiding van een instructeur  


