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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten
Deze maand was nogal een natte maand waardoor we vaak binnen
hebben moeten werken. Maar dit hield ons niet tegen om toch samen aan
de slag te gaan met onze jongeren.
Op de weinige mooie dagen die de maand mei ons gunde maakten we er
gretig gebruik van om op uitstapjes te gaan en bij de nabije buren
karweien te gaan klaren. Zo gingen we op bezoek bij de koeien boer iets
verder in de straat, gingen we fietsen en mochten we op bezoek bij de
buurman om daar zilverbessen te plukken die worden verwerkt tot bier. Tot
de grote verrassing waren daar Longhorn koeien te vinden. Dat vond
iedereen natuurlijk super leuk!
We kregen van één van onze buren en vrienden dan ook een hele hoop
rabarber, die we mochten hebben ter verwerking van confituur, cake en
taart. Natuurlijk voor dit kon, schakelden we iedereen in om de rabarber te
versnijden. Verder is er ook nog in de moestuin gewerkt en staan er al vele
gewassen volop in bloei!
Ook was er weer genoeg tijd om te knutselen en om onze dieren te
verwennen. Neem gerust een kijkje doorheen onze foto’s verder in de
nieuwsbrief.

WEERSPREUK
“is mei nat, de droge
juni volgt zijn pad”
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Fruitproject “zinvol geplukt”
Jullie hebben vast en zeker via vorige
nieuwsbrieven, flyers 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 al veel geld inzamelen voor de
nodige spullen voor ons project. Toch kunnen
we nog steeds een duwtje gebruiken en willen
we een laatste maal om jullie steun vragen.
Wat velen misschien nog niet weten is dat we
ons project over de jaren heen willen
verankeren en daardoor kunnen we jullie steun
zeker en vast blijven gebruiken!

Wij willen jullie dan ook
allemaal namens heel
ons team heel erg
bedanken!

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

We maakten samen een vogelnestje
voor de huiszwaluwen. Hopelijk
komen ze er op af!

Wist jij al dat wij geitenfluisteraars
hebben?

Welkom in de keet, wij hebben
rabarber bij de vleet!

Met oud touw van onze hooibalen,
maakten we nieuwe dikkere touwen.
Recycleren kan je leren!

Een zilverbesje hier en
een jongere daar. Zo is
het werk bij de buurman
vlug klaar!

Een bezoekje aan de o zo
schattige kalfjes.
SMELT!

Dieren

Koetje, koetje aan de wand. Wie heeft de
langste hoorns van heel het land?

Onze geiten genoten van de
eerste zonnestralen.

Sara maakte een nieuwe vriend, bij één
van onze buren.
Ons varkentje komt elke dag een stapje
dichter.

Sara krijgt elke week een
poetsbeurt door de
jongeren.

Hermelijn is o zo fijn!

RARARA…
Deze maand vond Robert opnieuw een mysterieus voorwerp. Wie weet waarvoor dit
voorwerp werd gebruikt? Veel succes!

Als jij het antwoord weet op deze vraag mag je steeds mailen naar
nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Succes! We zijn altijd benieuwd naar jullie creatieve antwoorden!

De winnaar van de vorige editie is….. *tromgeroffel*:
Helaas niemand heeft een pot confituur gewonnen.
Dit voorwerp is een aardappelploeg om de jonge planten aan te aarden.

Sfeerbeelden

De eerste mooie dagen gunde ons een
koetsritjes met onze pony.
Het geiten parcours is blijkbaar niet
enkel voor geiten…

We gingen ook met zen allen fietsen!

De stoerste onder ons namen een mountainbike en
leefden zich uit in de modder!

