
N I E U W S B R I E F
Hier is die dan onze tweede nieuwsbrief van zorgboerderij Klein Canada! In deze nieuwsbrief 

krijg je alle nieuwtjes,weetjes en de agenda punten van de zorgboerderij. 
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BOERENLUNCH
De boerenlunch van 19 januari was weer super geslaagd en gezellig. Zaterdag 20 april 2019 & 6 juli 

organiseren we weer een boerenlunch, ben jij er ook bij? Iedereen is welkom en  kan zich opgeven!

FOTOSHOOT
23 maart hadden we een super leuke gezellige fotoshoot middag 

georganiseerd! In de ochtend hebben we alle paarden mooi gemaakt en in de 

middag zijn de foto’s gemaakt met het paard waarmee je op de foto wou! Het 

was een super leuke en geslaagde dag met mooie foto 's!

NL DOET 2019!
Zaterdag 16 maart was het NL-Doet! Het was weer helemaal top met een mooie groep hardwerkende 

vrijwilligers! Er is weer veel geklust en opgeruimd!  Zelfs de politie kwam op bezoek! Er staat een leuk 

filmpje op de Facebook pagina met alle foto’s van die dag.

Graag bedanken we de sponsoren: Velderman, Tivoli Raalte, Ome Jacob, van Vilsteren, Bakker Jolink, 

Slagerij Ruiter, AH Wijhe en H. Grootkoerkamp 

 

 

24  en  25  mei  

VOOR IN DE AGENDA
 20  april  -  Boerenlunch

4  mei  -  inspraakmiddag  [Thema  voeding]

1  juni  -  caprill i  wedstrijd

6  juli  -  Boerenlunch

12  t/m  13  augustus  -  PONYKAMP!

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

DRESSUURWEDSTRIJD
Afgelopen zaterdag 30 maart hadden we de dressuurwedstrijd. Iedereen had 

mooie punten en de paarden hebben goed hun best gedaan! 1 juni 

organiseren we een caprilli wedstrijd, doe je ook mee? 

Graag bedanken we ook de sponsoren! Henk van Tongeren en Ruitersport 

Roeke voor de prijzen!

WIST JE DAT?
Tony het varken een vriendinnetje zoekt? 

De konijnen en cavia een nieuw verblijf heben gekregen, en ze ontstapt zijn? Oeps! Gelukkig zijn ze 

veilig terug in het hok! 

Een aantal dingen op stal een nieuwe kleur hebben gekregen? Sandra 's lievelingskleur roze!


