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De vierde nieuwsbrief van zorgboerderij Klein Canada! In deze nieuwsbrief krijg je alle 

 nieuwste nieuwtjes, weetjes en de agenda punten van de zorgboerderij. 
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BOERENLUNCH
De boerenlunch is een van onze favoriete dagen op de boerderij. Het is altijd super gezellig. Wij

vinden het zo leuk dat we oude bekenden weer zien, maar ook dat we zo veel nieuwe mensen leren

kennen. Het mooiste aan deze dag is dat iedereen welkom is! Er staan weer twee datums vast in de

agenda, dus kom gezellig langs!

VRIJE KEUZE WEDSTRIJD
5 oktober hadden we voor het eerst een vrije keuze wedstrijd gehouden op de boerderij. Dit was een

groot succes, iedereen was heel enthousiast en heeft hard geoefend. We hebben zo veel

verschillende dingen voorbij zien komen, zoals: vrijheidsdressuur, kuren op muziek, dressuur

proefjes, kleine parcourtjes en nog veel meer. Voor herhaling vatbaar!

VOOR IN DE AGENDA
 22  februari  boerenlunch

14  maart  NL  doet

4  april  dressuurwedstrijd  (opgeven  via  het  l i jstje  op  stal)

2  mei  boerenlunch

Opgeven voor deze dagen kan via de e-mail.
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KERSTFOTO'S

Afgelopen jaar hadden we helaas veel regen en maar heel weinig appels, zo weinig dat de

persdag bijna niet door kon gaan. Daarom hopen we dat er dit jaar weer heeel veel appels

komen, zodat we er met z’n allen weer een leuke dag van kunnen maken!

WIST JE DAT?
We Shadow aan het leren zijn om voor de kar te lopen?

Tony een beetje verliefd is op Renske, maar Renske niet zo op hem?

Sandra nu met verlof is, omdat ze voor de tweede keer mama is geworden?

Google steeds minder stout is en aan het leren is om aan de longeerlijn te lopen?

We een nieuw mobiel telefoonnummer hebben ?              06-19222317

APPELPERSDAG

Wij wensen iedereen een heel gelukkig 2020! Met Kerst hebben we super leuke

foto’s gemaakt van en met de paarden.


