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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten
Februari was een maand van klimatologische uitersten, zo ook op
onze boerderij: de ene week dolle sneeuwpret en sleeën op het ijs,
de week erna heerlijk genieten van een glaasje van ons biologisch
sap in het zonnetje. Bij de Sfeerbeelden kan je zien hoe dat er zoal
aan toe ging!
De lente lonkt en al die kriebels zorgen voor een boost aan
energie. We zijn dan ook – enigszins schoorvoetend - begonnen
met een lenteschoonmaak!
Voorts hebben wij in deze beloftevolle lentetemperaturen nog
beloftevol nieuws…
Veel leesplezier!
Team Kruiskenshoeve
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BIC AXABE22

WEERSPREUK
“Als het kort
maandeke te veel op
maarte trekt,
de boer een scheve
muile trekt”
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
29/02 – 7/03
Een week om te bedanken

De Week van de Vrijwilliger is net voorbij, maar van jullie inzet en bijdrage worden we het hele jaar door blij!
Een gigantische pluim voor al onze vrijwilligers die voor of achter de schermen hun steentje – groot of klein
– bijdragen en zo mee de werking van onze Kruiskenshoeve ondersteunen.
Namens onze jongeren en ons voltallig team,
Van harte,
Bedankt!

FRUITPROJECT “zinvol geplukt”
In het najaar van 2020 hebben wij een dossier ingediend bij Streekfonds Oost-Vlaanderen om met
ons uitgewerkt fruitproject deel te kunnen nemen aan #Regiokracht. Met een
crowdfundingcampagne, gefaciliteerd door het Streekfonds, sparen de geselecteerde initiatieven een
werkbudget voor een concreet project bij elkaar. Dankzij de financiële steun van sponsors en
partners kan het Streekfonds het opgehaalde bedrag verdubbelen, met een maximum van 5.000 euro
per initiatief (zie streekfondsoostvlaanderen.be) !

De Kruiskenshoeve is – naast 4 andere organisaties – met
het uitgewerkt voorstel “Zinvol Geplukt” geselecteerd om
hieraan deel te nemen. Met het ingezamelde geld zullen wij
materiaal kunnen aankopen om op een nog efficiëntere
manier aan fruitpluk te doen in de omgeving samen met
onze jongeren. De oogst verwerken we tot ons door ieder
gesmaakt heerlijk sap.

Eind maart zal onze crowdfundingcampagne van start
gaan.
Meer details en info over het hele initiatief en de werking
zullen zowel in jullie mailbox als op de website, social
media en in de nieuwsbrief van maart verschijnen.

JONGEREN
Poetsen, poetsen, poetsen!

De zwijntjes mogen ook proper
zitten

Groentebedden klaarmaken

Composthoop leegscheppen,
nieuwe takkenwal aanleggen

DIEREN

Even op adem komen bij de
konijntjes

Ra ra ra...
Robert toverde deze maand weer een mysterieus voorwerp tevoorschijn. Wat is de naam ervan
en… waarvoor wordt het gebruikt?
TIP: hout

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

Winnaar van de vorige editie is … *tromgeroffel*:

Johnny Colpaert
Proficiat!
Jij wist dat dit voorwerp een patatten- of bietenriek is en de toepassing ervan.
Deze riek wordt gebruikt om de knollen om te keren of te verscheppen. De
ronde uiteinden zorgen ervoor dat ze niet beschadigd worden.
Je wint 2 potten confituur met smaak naar keuze ! Je mag je prijs
coronaproof komen afhalen op de boerderij!

Er was veel respons deze maand, en velen wisten het correcte antwoord. Merci voor de talloze
inzendingen! Een onschuldige hand heeft uit de vele winnaars een naam geloot. We hopen op
minstens evenveel enthousiaste reacties voor het voorwerp van deze maand!

SFEERBEELDEN

Sneeuwpret op de trampoline
Middagpauze in het zonnetje

Met de slee op (en door)
het ijs in de velden in de
buurt

Pauzeren met een spelletje
tapbiljart in het atelier

