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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten
Deze maand opnieuw geweldig geboortenieuws: er zijn 4 nieuwe
lammetjes geboren en ook mochten we een nestje kleine konijntjes
verwelkomen. Zowel onze moeders als jongen zijn kerngezond! En dat
geeft ons goede moed.
Door de mooie april dagen kregen we dan ook de kans om veel werk
te verrichten, zo konden we onze moestuin lente klaar krijgen en
konden we al verschillende gewassen zaaien. Bij de reeds gezaaide
groenten zijn er natuurlijk bijhorende bordjes, gemaakt door onze
jongeren.
Ook mochten we van de jachtheer op verschillende plekken nog maïs
gaan plukken om te gebruiken als voer voor onze diertjes. Weet jij
waarom er nu nog maïs te vinden is op sommige plekken?
Ook was er her en der tijd te vinden om samen met de gasten
knutselwerken te maken. Zie meer verder in deze nieuwsbrief.
Veel lees plezier!
Team Kruiskenshoeve.

WEERSPREUK
“ Als de bomen twee
keer bloeien, zal de
winter zich tot mei
met ons bemoeien”
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Fruitproject “Zinvol geplukt”
Jullie hebben vast en zeker via de vorige nieuwsbrief of per
mail al vernomen over ons fruitproject “Zinvol Geplukt”
waarmee we via Streekfonds Oost-Vlaanderen (onder de
noemer #Regiokracht) een crowdfunding hebben
gelanceerd. Door jullie massale hulp konden we reeds al
veel geld inzamelen voor de aankoop van ladders,
plukstokken, fruitbakken, diepvries, snoeimessen,
droogplaats en zo veel meer materialen die kunnen gebruikt
worden voor ons project.
Wat velen misschien nog niet zullen weten is dat we ons
project komende jaren willen verankeren en daardoor
kunnen we jullie steun altijd blijven gebruiken.

Wij willen jullie dan ook heel
erg namens ons team
bedanken voor al jullie inzet
en steun.

Toch kunnen we nog steeds een extra duwtje in de rug gebruiken
Via deze link kan u een gift doen en meer info vinden:
https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29671
Wil je uitgebreid lezen over ons project en de andere deelnemende organisaties? Dat kan in het krantje van
Streekfonds Oost-Vlaanderen via deze link:
https://streekfondsoostvlaanderen.be/nieuws/verhalen-en-getuigenissen-van-schenkers-en-doeners/
(De Kruiskenshoeve staat op pg 4)

Jongeren

Kapitein Haak kwam ons
ook een dagje vergezellen.

Schorsbedding in de moestuin
heraanleggen.

Ook onze dakgoot kon een
poetsbeurt gebruiken.

Samen met de jongeren maakten we
nieuwe bordjes voor in onze moestuin.

Hooi naar het
schapenhok brengen.
Zo kan het dus ook!

Natuurlijk is er ook altijd een gaatje
voor ontspanning en plezier!

Dieren

Nieuwste aanwinst
‘Roosje’.

De geboorte van 1 van onze
lammetjes!

Onze jonge konijntjes, 3 weekjes oud.

Een dierenarts bezoekje voor één van
onze lammetjes die een ongelukje
gehad heeft.

Ons bang varkentje is toch niet zo
bang meer!

Ra ra ra…
Deze maand toverde Robert alweer een nieuw mysterieus maar vooral een oud voorwerp tevoorschijn.
Wie weet waarvoor en hoe dit voorwerp werd gebruikt?

Als jij het antwoord weet op deze vraag, mag je dit steeds mailen naar
Nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Succes! We zijn zeer benieuwd naar al jullie creatieve antwoorden!
Winnaar van de vorige editie is… *tromgeroffel*:
Niemand!

Helaas kon niemand ons vorig mysterieus object raden.

Dit voorwerp is niet alleen een snoeimes om scheuten af te steken bij bomen, vooral bij
populieren maar werd ook gebruikt om de hoeven van paarden
af te kappen.

Sfeerbeelden
Coronaproof notenkraken
in de polyvalente zaal bij
slecht weer.

Een frisse neus halen! Ofja
eerder zwaaien?

Meten is weten!

Het boerenleven is niet voor even, maar
ervaring voor het hele leven!
Onze jongeren zorgden er samen voor
dat zowel de moestuin als de serre lente
klaar is!

