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Nieuwsbrief
Juni 2015

● 6-7 juni, WE wedstrijd, Eersel

● 7 juni, Paarden van de Zon, Bunschoten

● 14 juni, Bosrit Veluwe, Beekbergen

● 21 juni, Barokke wedstrijd, Zuidwolde

● 5 juli, Buitenrit, Drents Friesewold

● 10-12 juli, internationale WE wedstrijd, Pesse

● 11 juli, Horse, Health & Fun, Ossenzijl

Evenementen data

Zondag is het weer zover. De dag van het Iberische paard
georganiseerd door de Paarden van de Zon. Elk jaar
kijken we weer uit naar dit evenement waar zoveel
mogelijk Iberische rassen samen komen en te bezichti-
gen zijn d.m.v. shows, demonstraties, wedstrijden en
clinics.
Ook het Spaanse paard is vertegenwoordigd op deze dag.

Het programma van deze dag kun je vinden op de site
van de paarden van de zon.

http://www.paardenvandezon.com/nl/1474/Programma-
Dag-van-het-Iberische-paard-2015.aspx

Paarden van de Zon

7 juni Dag van het Iberische paard

Ook dit jaar heeft de vereniging van het Spaanse paard
weer een stand op Paarden van de Zon.
Hier kunt u informatie inwinnen over het Spaanse paard
en de vele activiteiten van onze vereniging.
U bent van harte welkom!

Nog geen lid? Meld je dan nu aan! Wij hebben een
voordeelactie, 40,-- lidmaatschap 2015 voor een nieuw
lid, zie voorwaarden op onze stand.
Als lid ontvangt u 3x per jaar ons verenigingsblad “Pura
Pasion”, onze nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehou-
den van al onze activiteiten. Tevens krijgt u als lid korting
op inschrijvingen op clinics en andere activiteiten van de
vereniging.

Tot zondag!
Het bestuur

Verenigingstand op de Dag van het Iberische paard
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Contact gegevens

21 Barokke wedstrijd Zuidwolde

De vereniging orginiseerd ism de RSV Millenni-
umruiters een barokke wedstrijd te Zuidwolde.

Inschrijven kan via het digitale KNHS-inschrijf-
formulier te downloaden en deze volledig inge-
vuld voor 5 juni te mailen naar Cyrina van
Beveren, cbeveren@hotmail.com

Meer informatie over de klasses vind je op het
wedstrijdplatform.

http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/130981-
dressuurwedstrijd-barokke-paarden

14 juni Bosrit op de Veluwe

Stal Buena Suerte Beekbergen organiseert op 14
juni een bosrit door de prachtig bossen op de
Veluwe met als tussenstop een picknick. Dit voor
een ieder met paard, graag wel wat ervaren
ruiters.

Na de heerlijke bosrit staat er een heerlijke kop
soep klaar met brood en hapjes.
Het word weer een super dag dus vind je het
leuk, geef je dan op. Niet meer dan 15 paarden.

De kosten zijn €25,- inclusief alles.
Er is plaats voor auto's en trailers op het terrein.

Geef je op bij info@andalusiers.nu

We kunnen weer terug kijken op een geslaagde
ledendag. De opkomst was groot en goed ver-
deeld over de 2 rijbanen waar demonstraties,
clinics en wedstrijden plaats vonden.

We zullen in de volgende uitgave van ons vereni-
gingsblad “Pura Pasión” hier uitgebreid op terug
komen en vragen dan ook of er mensen zijn die
een stukje willen insturen van hun belevenis op
deze dag. Alles is welkom!

Wil je de foto’s nog eens nakijken of bestellen?
Dat kan.. de linken zijn te vinden op onze Face-
book pagina en website.

Ledendag
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