Knuffel- / wandel pony:
Wij verhuren lieve kinderpony's als knuffel- / wandel pony.
Je kunt je eigen pony huren om te poetsen, vertroetelen, knuffelen,
vlechten, wandelen, foto's maken of andere leuke dingen doen!
Het leukste is om als ouder zijnde, of trotse grootouder, de pony mee
uit wandelen te nemen naar het bos of over de camping terwijl het kind
in het zadel op de pony zit.
Op deze manier leren de kinderen spelenderwijs
kennis maken met het paardrijden en de eerste beginselen.
Belangrijk is dat de kinderen zonder angst en op een leuke
manier leren omgaan met pony’s.
Ook organiseren wij diverse activiteiten met de pony’s, zoals zaklopen,
eierrace, agility (behendigheidsparcours), estafette, miss- &
mister verkiezingen, etc.
Tarieven knuffel- / wandel pony verhuur:
1 uur
2 uur

€ 15,00
€ 25,00

Rij-pony / paard:
Tevens is het mogelijk om een pony of paard te huren om mee te rijden.
Tarieven privé rijles / buitenrit met begeleiding:
½ uur € 15,00
1 uur € 25,00
2 uur € 35,00
Tarieven rij-pony / paard verhuur (vrij rijden – dagdeel ochtend of middag):
½ uur € 12,50
1 uur € 20,00
2 uur € 30,00
Meer uren per dag op aanvraag.
Buiten- / vrij rijden alleen mogelijk na het rijden van een privé rijles.
Dit om te beoordelen in hoeverre er buiten- / vrij gereden kan worden.
Kinderfeestje met de pony’s:
Tijdens dit feestje krijgen de kinderen een uur lang de gelegenheid
om met de pony’s te wandelen, vlechten, poetsen en rijden onder
begeleiding en agility parcours lopen.
Aansluitend in de kantine patatjes eten inclusief een snack en ranja.
Minimaal 6 kinderen à € 12,50 per kind.
Voor meer informatie en/of reservering verzoeken wij u contact
op te nemen via telefoonnummer 06-17599010 (Manon) /
06-83380996 (Sebastiaan) (bellen, sms of WhatsApp) of
per e-mail dewittewieven@outlook.com
Hopelijk tot ziens!

