Ponyclub Villakakelbont!
Lekker de hele dag op stal rondhangen… Ken je het nog of is alles nieuw?
En wil je niks liever dan alles leren, weten en vooral doen!
Onze ponyclub is voor elk niveau (vanaf 6 jaar)!
Tijd:

-Woensdagmiddag, van 14:00u tot 17:00u (voor kinderen met een continue rooster beginnen we om
15:00u tot 18:00u).
(Kinderen van school de Meerpaal, kunnen vanuit school mee op de fiets en dienen een lunchpakket
mee te brengen)
-Zaterdagochtend van 09:30u tot 12:30u.

Plaats:

Eindsestraat 1C, 2321 Meer Hoogstraten (Bij de Marckhoeve door de poort naar achteren rijden).

Duur:

±3 uur (afhankelijk van de ruiters, begeleiders en het weer)

Elke woensdagmiddag en/of zaterdagochtend is iedereen is welkom van 6 tot 16 jaar! (aanmelden per e-mail).
We gaan spelenderwijs met een stukje theorie en heel veel praktijk, kinderen leren omgaan met onze dieren
(pony’s/paarden, hondjes, konijnen, de ezel en wat er af en toe is voorbij komt lopen, kruipen, zwemmen of
vliegen…). Bij slecht weer kunnen we alles overdekt doen, maar ons streven is echter zoveel mogelijk buiten in
de natuur te zijn. Wij stappen af van het manege principe. Bij ons staat plezier met je pony (en de andere
dieren) en een sociaal leven (zonder ipad’s en telefoons) voorop. Dit willen we graag opnieuw introduceren!
De kinderen dragen zorg voor een, door ons toegewezen, pony/paard en zullen deze zelf op tijd klaar moeten maken
voor de les, moeten voeren en na verzorgen (uiteraard met onze hulp!).
Voor kinderen die echt beginner zijn, hebben we een speciale opstart cursus, waarbij we 1 op 1 alles begeleiden en
zo de beginselen leren.
Wat heeft u nodig:
-

Passende, veilige cap/tok (geen fietshelm of plastic valhelm)( Vraag om advies, we hebben
ze ook eventueel te leen)
(regen)Laarzen die tot boven de enkel komen of speciaal schoeisel met chaps.
Kledij aangepast aan het weer (een rijbroek/legging voor bij het rijden).
Een WA/BA-verzekering (Wettelijke/Burgerlijke Aansprakelijkheid)
Medisch fiche (deze krijgt u via de mail bij de 1e inschrijving staat ook op onze site)

-

Per kwartaal €175,-

Prijs:

( Kids die vanuit school mee gaan +€2,50 per keer )
-

VLP-verzekering: €33,- per kalenderjaar

Inschrijven en overige informatie;
Inschrijven via email: info@ponyclubvillakakelbont.be
Na inschrijving ontvangt u de nodige documenten (medische fiche en
factuur/reserveringsbewijs). Afwezigheid dient min. 24u op voorhand afgemeld te worden, er kan per kwartaal
1 les worden ingehaald.
Proeflessen inplannen ook per e-mail, mocht er eerst een opstart cursus nodig zijn is deze ook op andere dagen
mogelijk. Nog vragen? Stel ze!!
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