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Nieuwsbrief
Februari 2017

Wij nodigen jou graag uit tot het bijwonen van de Algeme-
ne ledenvergadering van de vereniging van het Spaanse
paard Nederland.

Leden hebben inmiddels een e-mail ontvangen.
Reageren kan t/m 8 februari

Tot ziens op de ALV!

Algemene LedenvergaderingEvenementen data

● 11 feb, ALV, Apeldoorn

● 24 t/m 26 feb, Flanders Horse Expo, Gent,

    Belgie
● 5 mrt, Barokke wedstrijd, Boxtel

● 25 en 26 mrt, Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 20 t/m 24 april, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 28 mei, Dag van het Iberische paard, Ermelo

● 11 juni, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren

HSV St-Martinus in Boxtel organiseert samen met de
vereniging van het Spaanse paard Nederland een drietal
Barokke wedstrijden!
Leden van de Spaanse vereniging krijgen 5 euro korting
op 1 proef. Dus schrijf je snel in!

Data: 5 maart, 2 april en 7 mei 2017.
Locatie: Manege De Langspier
Molenwijkseweg 5
5282 KA BOXTEL

Inschrijven: Mijn KNHS
Inschrijven Startersklasse: info@yeguada-nordica.nl

Barokke wedstrijd
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Aanlevering kopij Pura Pasión

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
10 maart is de sluitingsdatum voor het aanleve-
ren van kopij voor de volgende editie van ons
verenigingsblad Pura Pasión.

Wij lezen en plaatsen graag verslagen en beleve-
nissen van b.v. een evenement of wedstrijd waar
u bent geweest. Dus heeft u iets leuks, grappigs
of moois meegemaakt met uw paard, schroom
niet om in de pen te klimmen en stuur het
eventueel met foto’s naar:
info@andalusier-vereniging.nl

Adverteren in ons verenigingsblad Pura Pasión?
Kijk voor meer informatie op onze webstite.
http://www.andalusier
vereniging.nl/adverteren.html

www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK en INSTAGRAM

Wist je al dat wij ook een facebook en
Instagram pagina hebben? Alle eerste
nieuwtjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

www.instagram.com/verenigingspaanspaard

Feria de Amsterdam 2017

De vereniging en de organisatie van de Feria de
Amsterdam zijn druk bezig om Feria 2017 hét
Spanje feest van Nederland te maken!

Datum: 15 juli 2017
Tijdstip: 14:00 – 22:00 uur
Locatie: Buurtboerderij en Manege Westerpark.
Spaardammerdijk 319, Amsterdam.

https://www.facebook.com/FeriaDeAmsterdam

Gezocht:TIPS

PURA PASIÓN

Voor een artikel in onze volgende Pura Pasión zijn
we op zoek naar tips om het wit van je paard dan
ook echt WIT te krijgen.

Heb jij de gouden (of eigenlijk de WITTE tip)  en
wil je die met ons delen… stuur dan je reactie op
naar info@andalusier-vereniging.nl
T.a.v Pura Pasión
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