
N I E U W S B R I E F

VOOR IN DE AGENDA
 3/4/5  augustus  -  PONYKAMP

5  september  -  boerenlunch

3  oktober  -  springwedstrijd

14  november  -  boerenlunch

Diverse  thema  middagen  ( inspraakmomenten) voor  de  deelnemers  van  de  dagbesteding

(Wat  kost  een  paard,  hygiëne,  roddelen) .  

De  data   wordt  aangegeven  op  de  deur  van  de  kantine

▸ Google stapje voor stapje al zadelmak wordt?

▸ Pleun en Duke zijn verhuisd naar een andere stal?

▸ Iemke en Danique in een 1 april grap zijn getrapt? Lammetjes die lijken op Tony het varken?

▸ Flinn de hond van Danique verliefd is op de konijntjes?

▸ Iemke haar diploma bijna kan ophalen        En nu af en toe op de zorgboerderij werkt?

▸Tony het varken helaas is overleden?

Nieuwsbrief 5 van zorgboerderij Klein Canada. Met alle nieuwtjes en weetjes!

J U N I   2 0 2 0 N U M M E R  5

CORONA
In deze corona tijd zijn we er voor elkaar. We hebben de boerderij zo ingericht zodat we ons aan de

regels van de RIVM kunnen houden. Wel hebben we er zelf een regel aan toegevoegd: Op de boerderij

proberen we er niet teveel over te hebben en gaan we gewoon bezig met de dingen die wij altijd doen,

alleen dan met wat aanpassingen.

DRESSUUR WEDSTRIJD 4 JULI
Op 4 juli hebben we weer een onderlinge dressuurwedstrijd. Er zijn al veel aanmeldingen.

iedereen is welkom om te komen kijken. Er is een kraampje aanwezig waar je wat lekkers te

eten en drinken kan kopen. Ook deze dag houden wij ons aan de regels van het RIVM
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PONYKAMP DIT JAAR 3 DAGEN LANG!

Zaterdag 13 juni was er weer een boerenlunch. De lunch was erg gezellig en geslaagd. 

5 sepember staat de volgende boerenlunch in de agenda. Ben jij er ook bij?

WIST JE DAT?

BOERENLUNCH

Dit jaar hebben we weer een ponykamp georganiseerd. Dit jaar geen 1 nachtje maar 2 nachtjes! We

gaan er weer een super leuke, gezellige en leerzame ponykamp van maken.

WAARDEBONNEN ACTIE
 Zondag 24 mei was de dag dat iederen zijn of haar waardebon kon verzilveren en

iemand een paardrijles cadeau kon geven. Het was een erg geslaagde dag ondanks de

regen. Allemaal positieve en leuke reacties! 

We zijn de helezomervakantie geopend! 
 


