Ponykamp bij
Manege Thielen

“Ponykamp bij
Manege Thielen”

Wil jij héél de dag bij paarden/pony’s zijn, veel rijden, verzorgen en
spelletjes doen? Kom dan op Ponykamp bij Manege Thielen.

Hoe, wat, waar en wanneer?
Vijf dagen lang heb jij jouw ‘eigen’ verzorgpaard of -pony. Jij zult deze de
hele week rijden en verzorgen. Naast een ‘eigen’ verzorgpaard of -pony
ben je heel de dag rondom de paarden en pony’s bezig met allerlei leuke
spelletjes, met en zonder een paard.
Thema
Elk jaar bedenkt Manege Thielen samen met de ponykampleiding een
nieuw thema waar het tijdens het ponykamp om draait. Aan het thema
wordt ook een spellencompetitie verbonden. Heel de week strijd jij dus om
de meeste spelletjes te winnen en aan het einde van de week naar huis
te gaan met de winst.
Jouw “eigen” paard of pony
In elke week wordt er gekeken naar niveau van de ruiter en daarbij de
combinatie met het juiste paard of de juiste pony. Elke ruiter mag een
voorkeur opgeven. Aan de hand van deze voorkeur wordt bepaald of het
een geschikte combinatie is. Zo ja, dan wordt dat jouw ‘eigen’ paard of
pony voor die week. Zo niet, dan overleggen wij natuurlijk nog even met
jou.
Elke dag wordt er ongeveer 3 uur paardgereden. Denk hierbij aan:
dressuurles, springles en buitenrijden.

Weekkamp of Dagkamp
Elke zomervakantie heeft Manege Thielen Ponykampweken. In de meeste
weken wordt er op Manege Thielen geslapen en is er altijd begeleiding
aanwezig! Dat zijn de weekkampen.
Wil jij niet slapen op Manege Thielen maar toch op ponykamp? Kom dan
naar het Dagkamp. Ook hier heb jij elke dag jouw ‘eigen’ verzorgpaard of
-pony en zal je veel rijden en spelletjes doen. Aan het eind van de middag
ga jij weer naar huis en slaap jij lekker in jouw eigen bed. De volgende
morgen zien wij jou graag weer terug op de manege.

Begeleiding
Elke week is er begeleiding aanwezig. Deze begeleiders zijn ervaren
ponykampbegeleiders en/of gediplomeerde instructeurs en zullen uw kind
een geweldige week laten beleven.
Leeftijden
In de zomervakantie zijn er ponykampweken vanaf 5 t/m 15 jaar. In het
weekend rondom Hemelvaartsdag is er ook nog een Puberkamp voor de
jeugd van 15 jaar en ouder.
Tijdens het inschrijven wordt er gekeken naar leeftijd. Bij elke week staat
een leeftijd aangegeven. Dit is een indicatie. Samen met u overleggen wij
wat de beste optie is, om zo uw kind optimaal te kunnen laten genieten
van een onvergetelijke week.

Zin in zo’n fantastische week Ponykamp?
Kom jou dan inschrijven tijdens de inschrijfmiddag op:

ZATERDAG 20 JANUARI 2018 van 16:00 – 17:00 uur
in de kantine van de manege.

Welke weken zijn er Ponykamp?

Data:

Leeftijdindicatie

Puberkamp
(Hemelvaart)

Woensdag 9 mei t/m Zondag 13 mei

15 jaar en ouder

Week 1a

Zaterdag 7 juli t/m Woensdag 11 juli

11 – 15 jaar

Week 1b

Donderdag 12 juli t/m Maandag 16 juli

6 – 10 jaar

Week 2

Dinsdag 17 juli t/m Zaterdag 21 juli

6 – 10 jaar

Week 3
(Dagkamp)

Maandag 23 juli t/m Vrijdag 27 juli

5 – 10 jaar

Week 5

Maandag 6 augustus t/m Vrijdag 10 augustus

6 – 10 jaar

Week 6

Maandag 13 augustus t/m Vrijdag 17 augustus

11 – 15 jaar

Week:

Meer informatie?
Wil jij meer informatie en een impressie van Ponykampweken bij Manege
Thielen?
Bekijk dan onze site of facebookpagina www.manegethielen.nl, facebook
Manege Thielen
Voor vragen kunt u terecht aan de bar of bel 0161-222724 of stuur ons
een email info@manegethielen.nl

