
 

 

 

WIL JIJ OOK JE KINDERFEESTJE VIEREN BIJ DE REKKENDONKEN?? 

 

Ben je 5 jaar of ouder en lijkt het je fantastisch om met je vriendjes en vriendinnetjes je 

verjaardagsfeestje op de manege te vieren? 

 

Heb je nog nooit gereden maar ben je wel al helemaal gek van paarden en pony’s ? 

 

Rijd je al pony en wil jij je vriendjes en vriendinnetjes laten zien hoe geweldig leuk dit is ? 

 

KOM DAN NU JE VERJAARDAG BIJ DE REKKENDONKEN VIEREN!! 

WAT DOEN WE TIJDENS JE FEESTJE?  

Allereerst ga je natuurlijk de cadeautjes die je van iedereen krijgt uitpakken, ondertussen 

krijgen jullie wat te drinken en gaan jullie je eigen traktatie maken. 

 

Dan is het tijd om naar de stallen te gaan, iedereen krijgt een echte paardrijhelm op want 

veilig paardrijden is natuurlijk erg belangrijk, daarna krijgen jullie uitleg over hoe je met een 

pony om moet gaan, je leert wat hij wel en wat hij niet leuk vind en natuurlijk mag je ook 

vragen stellen om zo alles te weten te komen over deze leuke dieren, en dan is het natuurlijk 

tijd om allemaal om de beurt op een pony te rijden.  

 

Na het rijden gaan we terug naar de bar om daar een echt hoefijzer om te toveren tot foto 

lijstje, met lintjes, stickers en glitters maken jullie de allermooiste hoefijzers, je kunt ook 

kiezen voor het maken van een placemat, met stiften, glitters en plaatjes maken jullie een 

prachtige placemat die je thuis elke dag kunt gebruiken, sinds kort kun je ook kiezen voor het 

beschilderen van een porseleinen bordje. We willen natuurlijk wel van tevoren weten waar 

jullie voor kiezen, de keuze die je maakt is voor de hele groep.  

 

Terwijl de hoefijzers/ placemats  drogen is het tijd voor frietjes met een kroket of frikandel en 

een glas drinken, Als er nog tijd over is kunnen jullie nog even gezellig met zijn allen spelen 

in onze speeltuin. 

De kinderfeestjes kunnen alleen gehouden worden op woensdagmiddag en duren van 13.30 

uur tot 17.00 uur.  

De kosten zijn 16 euro per kind met een minimum van 8 kinderen. Het beschilderen van de 

bordjes kost 2 euro per kind extra.  

De kosten voor de frietjes en de snack voor de ouders/ begeleiding zijn 3,50 p/p.  

Wij vragen een aanbetaling van € 50,00,  dit bedrag dient u binnen 7 dagen na reservering 

over te boeken op onderstaande rekening 
Rabobank Boxtel-Liempde, tav De Rekkendonken  Iban NL20RABO01287.03.466 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor reserveringen kunt u contact opnemen via info@derekkendonken.nl of bel 0411631474. 

mailto:info@derekkendonken.nl

