Manege Thielen
Oude lijn 7
5032 PC Tilburg
tel. 0161 – 222724
email: info@manegethielen.nl
www.manegethielen.nl

Recreatie & Paardensport

Actualiteiten & Informatie
Het Manegeboek van Thielen
Denken jullie aan het inleveren van het antwoordformulier uit het Manegeboek vóór 1 juni a.s.?
Wij zijn benieuwd of jij alle antwoorden weet.
De hoofdprijs: één maand lang een eigen leasepony of paard!
Verder zijn er nog de volgende prijzen te winnen:
e
1 prijs: Verwenmiddag met jouw favoriete pony en instructrice.
Je gaat dan de pony wassen, poetsen en manen vlechten.
Je krijgt een privéles en we maken een buitenrit.
e
2 prijs: Midweek ponykamp.
Je mag deelnemen aan één van de ponykamp-weken.
e
3 prijs: Eén maand lang 1x per week een extra groepsles.
e
4 prijs: Een buitenrit van 2 uur.
e
5 prijs: Een privéles van jouw favoriete instructrice.
Er is ook nog een troostprijs.
De prijsuitreiking is op zondag 6 juli 2014 tijdens de Zomerdressuurwedstrijd.
Als jij jouw formulier hebt ingeleverd én aanwezig bent tijdens de
prijsuitreiking, krijg jij ook nog een snoepzak met stickers.
Ben jij nog niet in het bezit van ons manegeboek?
Koop het dan snel voor slechts € 15,-- aan de bar in de kantine
van de manege!
Je kunt dan nog mee doen met de prijsvragen.

Website
Op onze website www.manegethielen.nl staat alle informatie over onze manege, de startlijsten voor de
wedstrijden en natuurlijk dan ook de uitslagen van de wedstrijden. Daarnaast ook interessante informatie
over de paarden en pony’s. Je kunt zelfs jouw favoriete paard of pony “liken” en punten geven.
Verder ook de evenementenkalender, waarin de komende wedstrijden en andere activiteiten op de manege
staan vermeld. Zeker de moeite waard om onze website te bezoeken.
Heb jij verbeterpunten, aandachtspunten of vragen omtrent onze website? Laat het ons dan even weten.
Bij voorkeur via een email aan: info@manegethielen.nl.

Afmelden en inhaallessen
Moet jij je helaas afmelden voor een manege-les? Meld je dan af via de website van de manege.
Je hoeft dan niet meer de afmeldlijn of de manege te bellen.
Let op: Nog steeds geldt minimaal 24 uur vóór de les.
Inhaallessen zijn voor de kinderen op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en voor de volwassenen in
overleg.

Leskaart 2e kwartaal 2014

In januari jl. zijn alle ruiters geïnformeerd over de wijziging van
de
kwartalen
met
betrekking
tot
de
leskaart.
De kwartalen voor de leskaart lopen nu gelijk met de kwartalen
van het jaar: januari t/m maart, april t/m juni etc. De huidige
leskaart is dus ingegaan op 1 april jl.
Staat bij de indeling van de paarden en pony’s op het scherm in de kantine voor jou geen paard of pony
ingedeeld, dan is de leskaart nog niet voldaan.
Is dat het geval? Dan graag met spoed de leskaart voldoen. Dit kan contant of via PIN aan de bar in de
kantine of door overmaken van het bedrag (pony: € 155,-- of paard: € 175,--) op rekeningnummer:
NL47RABO01166.06.304 t.n.v. Manege Thielen. Vermeld dan wel graag in de omschrijving de naam van de
e
ruiter en “leskaart 2 kwartaal 2014”.

Zomersluiting en inhaallessen tijdens de vakantieperiode
Zoals ieder jaar wordt tijdens de zomervakantie “grote schoonmaak”
gehouden in onze manege: De stallen worden schoongespoten, de
rijbakken worden gereinigd en zo nog veel meer.
Bovendien hebben de paarden en pony’s na een jaar hard werken wel
een “vakantie” verdiend: heerlijk heel de dag op de wei!
Dit betreft de periode van:
maandag 21 juli t/m zondag 17 augustus 2014 oftewel:
week 30, 31, 32 en 33. In deze weken vervallen alle lessen!
In de eerste week (maandag 14 juli t/m zaterdag 19 juli) en de laatste week (maandag 18 augustus t/m
zaterdag 23 augustus 2014) van de schoolvakantie wordt er wél lesgegeven. In deze weken is er wel een
afwijkend lesrooster. Begin juli wordt het lesrooster voor die weken gepubliceerd op het scherm in de kantine
en op het informatiebord in de hal van de manege.
Ben jij in deze weken al of nog met vakantie? Meld je dan vóór 1 juli 2014 af.
De inhaallessen voor deze weken zijn op:
Maandag 30 juni en 7 juli 2014 van 16.00 tot 19.00 uur (kinderen)
Dinsdag 8 juli 2014 van 21.00 tot 22.00 uur (volwassenen).
Je moet je voor de inhaallessen opgeven aan de bar in de kantine.

Ná de schoolvakantie
Mogelijk kun jij na de schoolvakantie niet meer paard- of ponyrijden op de dag of tijd dat jij nu les hebt.
Geef dit vóór 1 juli a.s. dan graag door aan de bar in de kantine.
Na de vakantie word jij dan ingedeeld in een andere les.

Leskaart 3e kwartaal 2014
e

De leskaart voor het 3 kwartaal gaat nu dus in op 1 juli 2014.
In verband met de zomersluiting en zoals in januari gecommuniceerd, is het tarief voor de leskaart in het
e
3 kwartaal als volgt: Paardrijles: € 135,-- en Ponyrijles: € 115,--.
Graag de leskaart tijdig te voldoen!

Buitenritten
De eerste buitenritten zijn alweer gemaakt.
Als het kan, gaan wij met de lessen naar buiten, maar ook op zondag
vinden er regelmatig buitenritten plaats.
Voor de buitenritten op zondag kun jij je inschrijven op het informatiebord
in de hal van de manege.

Terugblik op de evenementen

De afgelopen periode was het bijzonder druk op de manege. De
e
e
Carrousel-battle, de 2 selectie voor de zitcompetitie, de 1 buitenwedstrijd van PSV Thielen, het Kneuzendressuur, het
Koningsdressuur en onlangs nog het RAD-Gala met veel
aangespannen paarden en prachtige koetsen.
Alle evenementen waren zeer geslaagd en wij zijn trots zo veel ruiters op onze manege te hebben die met
veel plezier en ook nog zeer fanatiek aan de wedstrijden hebben meegedaan. Zonder jullie zouden de
evenementen niet zo’n succes zijn. Daarom hierbij onze hartelijke dank aan alle ruiters én de toeschouwers
die aan de wedstrijden hebben meegedaan of enthousiast langs de rijbak aanwezig waren om de ruiters aan
te moedigen. Daarnaast onze dank aan alle vrijwilligers die ons fantastisch hebben geholpen!
Foto’s van bijna alle evenementen staan op de website.

Polo’s en vesten
In de kantine van de manege zijn leuke polo’s en vesten
van Manege Thielen te koop.
Zo’n leuke polo in rood, groen of roze of een grijs vest wil jij
toch ook?
De polo’s en vesten zijn er in kinder- en volwassenmaten.

Carrousel-rijden
Jullie hebben tijdens de Carrousel-battle bijna allemaal kennis gemaakt met
het carrousel-rijden. Dit is echt teamsport te paard! Bij de volwassengroepen
hebben wij de Carrouselgroep gezien, die naast de manegelessen nog 1x in
de week extra lessen en dan uitsluitend in het carrousel-rijden.
Uiteindelijk hebben zij het doel om naar de Nederlandse Kampioenschappen
e
Carrousel-rijden te gaan. Bij de battle deden zij het het zó goed, dat zij de 2
prijs wonnen. Dat belooft wat voor de toekomst!
Een carrouselgroep rijdt met 12 of 16 ruiters. Op dit moment hebben wij al
twaalf ruiters, maar nog vier ruiters erbij of eventueel een reserve-ruiter zou
mooi zijn. Dan kunnen nog mooiere figuren worden gereden.
Heb jij zin om wekelijks nóg een keer paard én carrousel te rijden?
Informeer dan bij Karen naar de mogelijkheden.
De carrouselgroep rijdt vrijdagavond van 21.00 tot 22.00 uur.
Voor de kinderen is er nog geen carrouselgroep.
Vind jij carrousel-rijden ook leuk en zou jij wel in een pony-carrouselgroep willen:
Stuur dan een email aan info@manegethielen.nl.
Bij voldoende ruiters willen wij zeker een aparte groep starten.

Email-adressen manege
Het nieuwe emailadres van de manege is:
info@manegethielen.nl.
Heb jij vragen over de FNRS-wedstrijden, dan kun jij ook mailen naar:
wedstrijden@manegethielen.nl.

Email-adressen ruiters
Meer en meer informatie verstrekken wij jullie graag per email.
Helaas blijken niet alle emailadressen die in ons bestand staan juist en van sommige ruiters hebben wij
helemaal geen emailadres.
Heb jij deze “Actualiteiten & Informatie” niet per email ontvangen of niet op het juiste emailadres?
Geef dan even jouw (juiste) emailadres door aan de bar in de kantine.

Kortingsbon
Iedere week kom jij één keer of meerdere keren paardof ponyrijden op onze manege. Misschien heb jij een
vader, moeder, broer(tje) of zus(je), vriend of
vriendinnetje, collega, oom of tante die ook graag wil
gaan
paardrijden of ponyrijden. Als hij of zij zich
aanmeldt op onze manege en jij levert de kortingsbon
in, krijg jij op de volgende kwartaalkaart € 40,-- korting.
De kortingsbon ligt op de bar in de kantine van de
manege.

Uitschrijven nieuwsbrief
Wil jij deze “Actualiteiten & Informatie” van de manege niet meer via email ontvangen?
Stuur dan een email aan info@manegethielen.nl met het bericht: Uitschrijven nieuwsbrief.

