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Paardensportcentrum & Kampeerboerderij
Dé ontmoetingsplaats voor iedere paardenliefhebber

Actualiteiten & Informatie
KONINGSDRESSUUR
Aanstaande zaterdagavond en zondag vindt weer het KONINGSDRESSUUR plaats.
Zaterdagavond starten wij om 17.30 uur en rijden de ruiters in de proeven F9 en hoger,
Veteranen en de ruiters met een eigen paard of pony; zondag starten wij om 9.00 uur met
de ruiters die de proeven F1 t/m F8 rijden.
De laatste startlijst staat op de website van de manege: Startlijsten.

Beide dagen mag het oranje-gevoel én de nationale driekleur niet ontbreken, dus “pimp” je
zelf én je paard of pony! Dan wordt het zeker weer een gezellige avond en dag.
Bovendien is er zaterdagavond ook gezellige muziek in de kantine.
Ook als jij niet mee rijdt in de wedstrijd, ben je natuurlijk van harte welkom!

RAD-Gala 2015
Wil jij een keer een heel andere vorm van de paardensport
zien? Kom dan zondag 3 mei a.s. naar Manege Thielen naar
het RAD-Gala.
Dit is een dag vol met aangespannen paarden, dus met
menkarren, maar ook hele mooie antieke koetsen. Daarnaast
ook diverse paarden “onder de ruiter” en bijzondere shows.

Deze dag begint om 9.30 uur en vindt
plaats op de weilanden naast de manege.
Natuurlijk is er dan ook een Stro-dorp en
veel gezelligheid op en om het
wedstrijdterrein.
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BEVRIJDINGSDAG
Op
dinsdag
5
mei
a.s.
–
Bevrijdingsdag – gaan de lessen
GEWOON door!

HEMELVAARTSDAG
Op Hemelvaartsdag – donderdag 14 mei a.s. – wordt er geen les gegeven. Alle lessen
van donderdag zijn verzet naar

maandag 11 mei 2015.

Ben jij deze les verhinderd, dien jij je dus af te melden via de website: Afmelden.
Zoals altijd geldt óók voor deze les, dat afmelden voor een les minimaal 24 uur voor
aanvang van de les dient te gebeuren, anders vervalt het recht op een inhaalles.

