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Met onze jongeren deden
we nog een aller-allerallerlaatste snoei van de
knotwilgen, deze keer bij
buur boer Ewald.

er een unicum
plaatsvond op de hoeve
Voor de allereerste keer in
het 15-jarig bestaan van de
kruiskenshoeve, was er
een jongere op time-out
die ZELF voorstelde om
spruitjes klaar te maken!

0RHVWXLQ

Zo gezegd, zo gedaan...
en of ze lekker waren,
mmm


de boog niet altijd
gespannen kan
zijn Zeker niet als er
creatieve jongeren op de
hoeve zijn! Zo ontstond
dit spelletje speerwerpen
zeer spontaan nadat er
stokken gescherpt waren
om bonen aan te laten
groeien.



Ondertussen vraagt de moestuin veel tijd en aandacht want
zonder plant geen oogst natuurlijk!
Op de foto links boven worden er ajuinen geplant en op de
foto rechtsboven planten we kolen.
In de serre is er al heel wat flink aan het groeien. Zo konden
we reeds genieten van overheerlijke radijsjes en verse sla
van eigen kweek.
Ook werden er tomaten geplant (foto's onderaan).

DIEREN

Het éne plezier, is het
andere waard!
Voor de gemeentelijke
basisschool 'De Regenboog'
hebben we kruiden- en
groentenbakken gemaakt.
We zijn die ook in hun
nieuwe tuin gaan plaatsen en
zie het resultaat:

'H lente brengt veel op gang: zo werd ook de koets van onder het
stof gehaald en mooi gepoetst (foto's boven) en Sara was blijkbaar blij
dat ze terug met ons op stap kon IRWR onderaan !

We hebben dit heel graag gedaan,
zeker omdat de school vorig jaar
voor 'de warmste week'(karrewiet)
een koekenbakactie hield t.v.v. de
Kruiskenshoeve.
+DUWHOLMNEHGDQNW& graag gedaan!
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