
N I E U W S B R I E F  
Hier is die dan de eerste nieuwsbrief van zorgboerderij Klein Canada! Deze nieuwsbrief komt 

ongeveer 4 keer in het jaar uit en hierin willen we alle nieuwtjes én weetjes vertellen aan jullie. 

Ook een agenda met de activiteiten! 
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J E L L E
Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben is Jelle een 

beetje ziek, hij  moest zelfs een week worden 

opgenomen in de dierenkliniek. Gelukkig, is Jelle weer 

herstellende en thuis, het  gaat al weer veel beter met 

hem! 

BOERENLUNCH
Afgelopen 3 november hadden we weer een boerenlunch georganiseerd met verse producten. Het 

was een hele gezellige middag met lekker eten en leuke mensen! Deze boeren lunch willen we een 

aantal keer per jaar organiseren, iedereen is welkom om gezellig met ons mee te lunchen. 

EERSTE INSPREEKAVOND
8 oktober is er een eerste inspreekavond geweest. Dit ging over het gebruik van de mobiele 

telefoon op de zorgboerderij. Er was een beperkte opkomst maar het was wel een nuttige 

avond. We zijn het er over eens dat met een eet en drinkmomentje aan tafel geen gebruik 

gemaakt mag worden van de mobiele telefoon.  

CHARLEY HEEFT EEN NIEUW VRIENDJE
Sinds oktober heeft Charley een nieuw vriendje hij heet Duke en is 

heeeeel groot maar ook heeeel lief! WELKOM DUKE!

NIEUWE GEZICHTEN | STAGIAIRS
Jullie hebben ze misschien al een keer gezien, onze twee nieuwe stagiairs 

Joram en Iemke! Joram doet de opleiding dierenverzorging en Iemke 

gespecialiceerd Pedagogisch medewerker.

 

 

24/25/26  & 31  december  2018  

1  januari  2019  

1  t/m  4  maart  2019  

VOOR IN DE AGENDA 
 19  januari    -  Boerenlunch  

11  februari  -  Inspreekavond  (thema-avond) 

23  februari  -  Fotoshoot  op  de  boerderij  

16  maart      -  NL-Doet  

30  maart      -  Dressuurwedstrijd  

Opgeven voor deze dagen kan via de e-mail.
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WIJ ZIJN GESLOTEN OP: 
 

Zorgboerderij Klein Canada | kappeweg 3-b, 8131 PT Wijhe | Tel. 06-18648627 

www.zorgboerderijkleincanada.nl / kleincanada@live.nl


