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Nieuwsbrief
April 2018

Clinicdag NoordEvenementen data

● 15 apr, Clinicdag Noord, Vinkega

● 18 t/m 22 apr, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 9 juni, Ledenbarbecue, Lunteren

● 7 juli, Feria de Amsterdam, Amsteram

● 8 en 9 Sept, Campeonato centro Europeo del

caballo Español, Antwerpen, België

● 14 t/m 16 Sept, Horse Event, EXPO

    Haarlemmermeer

Zondag 15 april is het weer zover!

Kijken is voor iedereen gratis!!

Het adres is:
Noordwolderweg 8a
8393 RC Vinkega
Telefoon : (0561)- 43 14 43
Website : www.dezuidstroomvinkega.nl

18 t/m 22 april Rafael Soto
Grand Prix, 3 x Olympische spelen, ruiter/trainer
koninklijke rijschool Jerez, bondscoach van Spanje.

Leden van de vereniging van het Spaanse paard Neder-
land hebben als toeschouwer vrij entree met lunch,
koffie of thee.
Je dient je wel van te voren via mail aan te melden!

Opgave reservelijst en/of aanmelden als toeschouwer
via: info@stalparadiso.nl Ellen Schuthof

Clinic Rafael Soto te stal El Paradiso, Lunteren

Save the date! 9 Juni is er voor de leden van de
vereniging van het Spaanse paard Nederland een BBQ
bij Stal El Paradiso Lunteren!

Informatie volgt!

Ledenbarbecue
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www.verenigingspaanspaard.nl

Email: info@verenigingspaanspaard.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

De FERIA de AMSTERDAM is hét evenement voor
liefhebbers van de cultuur, feesten, paarden,
hapjes- en drankjes, rituelen, de sfeer van Spanje
in het algemeen en van Andalusië in het bijzonder.

Deze 7e editie belooft weer groots, mooi, speciaal
en feestelijk te worden!
De hoofdorganisatie van de Feria de Amsterdam
is in handen van La Casa Sevillana; een flamenco-
school in de Sloterdijkstraat. Er wordt nauw sa-
mengewerkt met de Vereniging van het Spaanse
Paard in Nederland, met Buurtboerderij Ons Ge-
noegen en Paardenschool Kakelbont.

Leden van de vereniging kunnen met
korting (€ 12,50 ipv € 15,00) gaan door een mail
te sturen aan feriatickets@gmail.com
onder vermelding van het gewenste aantal kaar-
ten en lidnummer.

Datum:   7 juli 2018
Tijdstip:  14:00 – 22:00 uur
Locatie:  Buurtboerderij en Manege “Westerpark”.
Spaardammerdijk 319, Amsterdam

Voor onze evenementen zijn we altijd op zoek
naar vrijwilligers die het leuk vinden om het
evenement tot een groot succes te maken.
Helpende handjes zijn daarbij heel hard nodig!!

Het kan gaan om te helpen bij het secretariaat,
ringmeester, bemanning van onze stand, op- en
afbouwen van de stand, stalmeester, parkeer-
wachter… om zo maar een paar dingen op te
noemen.

Zonder vrijwilligers is het haast onmogelijk om
een evenement te organiseren en doen wij dus
dringende een oproep tot onze leden. Help de
vereniging tijdens evenementen en geef je op
als vrijwilliger via info@verenigingspaanspaard.nl

Helpende
handjes
gezocht!
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