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de wilg die wij
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Als we met hout werken is dit hoofdzakelijk handwerk, maar
uitzonderlijk worden de grote middelen ingezet. We mochten boer
Irené zijn tractor en kliefmachine gebruiken om de 'niet-met-dehand-te-klieven-stronken' te klieven... Na wat technische uitleg van
Irené kon de stapel stronken weggewerkt worden!
(foto's boven)


het uit elkaar halen
van paletten (en de
daarbij horende nagels)
een nuttige activiteit is
bij guur winterweer

Bij onze andere buur (boer Noël) stond er een enorme wilgenstruik
die mocht geknot worden. De tractor kwam er bij te pas om met
behulp van een lange kabel de stammen veilig te laten neerkomen.
Om deze kabels op zekere hoogte aan te brengen, was het nodig
om in de wilgenstruik te klimmen met een ladder: een klusje voor
iemand zonder hoogtevrees!
(foto's boven)

Knutselen



K. en Michiel zijn druk in de weer om een brievenbus in elkaar te
knutselen (foto links boven).
Na het knappe werk van het maken van de bank (foto rechts boven),
mag men wel even reclame maken: Ja, wij maken deze prachtige
houten banken op bestelling en de prijs is te bespreken :-D

'DQNX(OLMHDQH

DIEREN

'HKHHUOLMNHVRHSYDQ
(OLMHDQH ZDV PHHU
GDQ HHQ ZDUPH
RSVWHNHU YRRU DOOH
GHHOQHPHUV YDQ KHW
GRUSVVSHOLQ6HQWHpQ
]RUJGH HUYRRU GDW GH
SRO\YDOHQWH
UXLPWH
RSWLPDDOEHQXWZHUG



Toen er opeens een tractor en een kliefmachine op de
Kruiskenshoeve stonden, was Bella ons schaap zeer
nieuwsgierig! Gelukkig gaven onze jongeren haar de nodige
aandacht zodat ze de werkzaamheden niet kwam verstoren ;-)
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