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Elke dinsdag en donderdag (in elke schoolvakantie) biedt de Ponyclub de 
mogelijkheid om meer te leren over pony’s en de prachtige tak van sport: 
ponyrijden! Voor alle niveaus is het mogelijk om diploma te rijden. 
Op dinsdag krijg je de informatie die je nodig hebt, 
zodat je in jouw niveau kunt groeien. 
Op donderdag mag je dit met veel plezier in de 
praktijk brengen. 

Een goede uitvoering wordt beloond met een uniek 
diploma en een geweldig aandenken!

Contact en Reserveren
Neem contact op via     ponyclub@deboshoek.nl of     0342-471297 of 06-10260733 
(tussen 9.00 u en 19.00 u).

       Welkom              bij Ponyclub De Boshoek!

Speciaal voor de paardenliefhebbers vanaf 
5 jaar biedt Recreatiepark De Boshoek 
de mogelijkheid om tijdens de vakantie te 
genieten van onze paarden!

Tijdens alle schoolvakanties worden er 
vele activiteiten georganiseerd voor jong 
en oud, zoals:

•	 Diploma rijden
•	 Pony Spelletjes Spektakel
•	 OlymPONYsche Spelen
•	 Voltige (gymnastiek op het paard)

Maak kennis met onze ponys!
www.deboshoek.nl/ponyclub

Diploma rijden



Prijzen
AcTiviTEiT prijs
Losse les € 15,50

Privéles € 22,50

Buitenrit 1,5 uur € 30,-

Wandelpony € 15,-

Ponymomentje € 12,50

Diploma rijden € 25,-

Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud.

Maak kennis met onze ponys!
www.deboshoek.nl/ponyclub

Openingstijden
Maandag     Rustdag voor onze pony’s
Dinsdag t/m zondag    8.30 u – 17.00 u 

Elke dinsdag en donderdag 11.30 u – Diploma rijden beginners
(in elke schoolvakantie) 13.30 u – Diploma rijden medium
    15.00 u – Diploma rijden gevorderd

Elke woensdag en zaterdag 11.30 u – Ponymomentje
(in elke schoolvakantie) 13.30 u – Groepsactiviteit (wisselt per week) 

Ook is het mogelijk om losse lessen, bosritten en wandelpony’s te reserveren 
(zie contactgegevens).

Voor de jongste paardenfans onder ons: 
het ponymomentje! Voor kinderen tussen 
de 3 en 5 jaar die nu al helemaal gek van 
pony’s zijn!
Een pony knuffelen en borstelen, dat hoort 
bij een goede verzorging. Spelenderwijs 
leer je kennis maken met het ponyrijden. 

Ponymomentje



Wanneer kom 
jij rijden?

www.facebook.com/ponyclubdeboshoek
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