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Deze maand in de kijker:

Lieve vrienden en beste sympathisanten  

November, 11de maand van het jaar, de herfst is bijna ten 
einde en de winter staat voor de deur.  

Zo bijzonder hoe de natuur zich voorbereidt op de donkere 
koude maanden. Net als de dieren en planten zijn we op de 
hoeve ook druk in de weer om de winter te verwelkomen.  

We trotseren samen de wind en nattigheid, maar durven ook 
wel genieten van gezellige rustmomentjes. Toevend aan de 
warme kachel met een glaasje verse appelsap.  

Benieuwd hoe we ons voorbereiden op de winter? Neem dan 
mee een kijkje over onze schouder in deze nieuwsbrief.  

Veel leesplezier! 

Team Kruiskenshoeve

“November heeft 
maar 30 dagen, 

maar dubbel wind en 
regenvlagen”
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ACTIES ! 
 

!

Koop 1 doos 
appelsap en krijg 

een kilo 
aardappelen erbij !

‘Chocolade met een hart voor elkaar!’ 
Een nieuwe actie van Ladies Circle 
Maldegem!  

Bestel een lichtpuntje in deze donkere tijd :   
een heerlijke doos Leonidas chocolaatjes.  

Zo kan je niet alleen een 
geliefd persoon 
verrassen met deze 
troostende zoetigheid 
maar steun je 
daarenboven nog eens 
onze goede doelen, zoals 
de Kruiskenshoeve, die 
het nu ook oooooh zo 
hard nodig hebben. Hoe 
schoon kan het zijn! 

😋 ❤ #  

Je kan ze bestellen bij de Ladies zelf of via 
ladiescirclemaldegem@gmail.com 

Bestellen vóór 8 december! 

De dozen zullen beschikbaar zijn de week voor 
Kerst (week van 14/12/2020). 

Super bedankt alvast!!!

Dankzij de oproepen van de warmste 
week kunnen we rekenen op steun van 

vrijwilligers.  
Warme vlammende dank voor alle 

duwtjes in de rug ! 
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Als we het deze winter warm 
willen hebben, dan staat er ons 
nog wel wat werk te doen! Hier op 
de hoeve kan je je zeker drie keer 
warmen aan het hout alvorens het 
stoofke brandt… 

Om na de winter de vogeltjes opnieuw te 
mogen verwelkomen, repareren we de 

nestkastjes of maken nieuwe. 

De laatste oogst wordt binnengehaald om 
lekkere soep van te brouwen! 

En de moestuinbedden maken we 
winterklaar met gezonde mest!
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Vorig jaar werden de wilgen geknot, dit 
jaar krijgen ze een grondige snoeibeurt. 

Niet Sarah, maar de koets moest dringend op 
onderhoud en dus naar de garage.

Om onze dieren extra te verwennen in de 
winter gaan we bij onze bevriende buurboer 

bieten halen. Een kar vol !



DIEREN  
 

Ons Gustje is er al een tijdje niet meer, maar gelukkig kunnen 
we rekenen op onze dikke vriendinnen,  
Boulet en Poulet, om het kotje warm te houden.  

Fijn dat ze zich hier thuis voelen!  
 

 
 
 
 
 

 
Als je het erf op komt, zie je ze in de deuropening al zitten… 
een wirwar van bont, pootjes en oortjes. Kortom: één knus 
bolletje schattigheid :)  

 

Dacht je: op de boerderij zijn er geen pottenkijkers… 
mispoes ! (of eerder mis-ezel?)  
Onze nieuwsgierige dames houden alles in ’t oog…  
want wie weet valt er wel iets te smikkelen.  
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Ra ra ra.. 
 

Ergens goed verstopt, tovert Robert een ijzeren voorwerp te 
voorschijn…  

Wie raadt de naam en waarvoor het gebruikt werd? 
 

TIP: de naam komt voor in een spreekwoord. 

Winnaar van de vorige editie is - tromgeroffel -: Lize Annaert! Proficiat Lize! 

Jij wist dat het voorwerp een graanschop is.  
Deze ‘schup’ werd door de boer gebruikt om na het dorsen het graan te ‘verscheppen’.  

Je wint een vogelhuisje door onze jongeren geknutseld uit gerecycleerde materialen !  
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Jullie antwoorden mag je sturen 
naar het mailadres van de 

nieuwsbrief, we zijn benieuwd! 

                                         
nieuwsbrief_kruiskenshoeve@  

hotmail.com



SFEERBEELDEN 
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Bewegen en ontspannen 
Heerlijk toch?!

Knutselen met hout

Diertjes aaien en 
verwennen met 

gezonde snoepjes 


