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Paardensportcentrum & Kampeerboerderij
Dé ontmoetingsplaats voor iedere paardenliefhebber

Actualiteiten & Informatie
Het is bijna weer zover!
Nog ruim een week en de schoolvakantie is voorbij. Wij hopen dat jullie genoten hebben
van een goede zomervakantie met mooi weer en lekker uitgerust zijn.
Tijdens deze vakantie is er op de
manege heel veel gebeurd:
Het oude manegedak is vervangen en
wij kunnen nu rijden onder een mooi
nieuw
dak.
Verder hebben de paarden en pony’s
erg genoten van het mooie weer op de
wei, hoewel zij ook wel een keer een
regenbui hebben gehad. Zij komen al
vaker naar de draad en willen ook
graag weer “aan het werk”.
Hoewel
nog
niet
alle
bouwwerkzaamheden zijn afgerond,
zijn deze week de ponykampen weer
begonnen en beginnen binnenkort óók
de manegelessen weer! Hopelijk
hebben jullie er weer net zo veel zin in
als onze paarden en pony’s.
Wij in ieder geval wél, want wij hebben
jullie zeker gemist.

Vanaf 1 september starten de gewone lessen weer, maar misschien heb jij nog een
vakantieles tegoed. Dan zien wij jou al iets eerder.
Heb jij jouw schoolrooster al en past dat niet meer met jouw paardrijles? Laat het ons dan
zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij kijken welke andere les past bij jou.
Tot binnenkort!

Leskaart 3e en 4e kwartaal 2015
Op 1 juli jl. ging de leskaart voor het zomerkwartaal in (€ 115,00 pony of € 135,00 paard).
Mogelijk is deze leskaart vanwege de vakantie nog niet betaald. Doe dit dan zo spoedig
mogelijk, want 1 oktober a.s. start al weer de leskaart van het 4e kwartaal.
De leskaart kan worden voldaan door contante - of PINbetaling in de kantine, maar mag ook overgemaakt
worden op rekeningnummer: NL47RABO01166.06.304
t.n.v. Manege Thielen. Vermeld dan wel graag de naam
van de ruiter in de omschrijving.
Alvast onze dank!

Groot Concours 2015
Op zondag 27 september a.s. wordt weer
Wij zijn al druk bezig met alle voorbereidingen!

het

Groot

Concours

gehouden.

Heb jij je nog niet ingeschreven op de inschrijflijst in de hal van de manege?
Doe dat dan snel! Inschrijven kan t/m 14 september a.s.

Word jij dit jaar winnaar
en rijd jij mee tijdens de Grote Parade?

