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Sents dorpsspel was groot succes
"Februari komt
verklaren, dat men
hout en kolen moet
sparen..."

Het Sents dorpsspel was een heus
succes :-D Hierbij ter illustratie
enkele foto's, maar voor wie er niet
genoeg van krijgt, verwijzen we
graag naar de Facebookpagina van
Vzw Kruiskenshoeve... En voor
diegen die er dit jaar niet bij konden
zijn: volgend jaar een nieuwe kans!

In deze uitgave
IN DE KIJKER:
"Sents dorpsspel
•

BINNENKORT: Workshop Accoe-Time!

(HQGDWXPom alvastLQGHDJHQGDte reserveren: maandag 12 en
dinsdag 13 juni 2017! Create organiseert opnieuw een vorming,
waarbij een methodiek aangereikt wordt om vastgelopen
situaties met jongeren te deblokkeren, zowel voor
professionelen als geïnteresseerden :-D Wordt zeker vervolgd...
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JONGEREN:
Wist je dat?
Ontspanning
wij op De
Kruiskenshoeve geen
straffen kennen? Maar
een jongere verkoos
om op deze manier
maïs uit de box te
halen, wat deze
grappige foto
opleverde:

,QGH.UXLVNHQVKRHYH moet de boog niet altijd gespannen staan,
zeker niet als de jongeren goed hun best doen en als het een zeer
aangename groep is! Zo werden de jongeren hier eens verrast met
een lekker hapje en drankje... Mmm en lekker dat het was!

+RXW


de meeste jongeren
bij ons op de hoeve,
zelf weten hoe ze Sara
moeten klaarmaken
voor een ritje met de
koets?



9HUPiWVKRXWGHHQLJHZDUPWHEURQLVRS'H.UXLVNHQVKRHYH,KHEEHQZH
GLWGDJGDJHOLMNVQRGLJHet sprokkelen, zagen en bergen van hout blijft
dus een voortdurende activiteit bij ons, gelukkig doen de meeste
jongeren het wel echt graag, vooral omdat ze er hun energie in kwijt
kunnen (en hun spieren trainen!) :-D

Dieren
Nieuw leven (verwacht)

Op
bezoek'

Joepie, er is nieuw leven bij de
schapen! Moeder en jong stellen het
heel goed :-D Jammergenoeg is er
wel 1 lammetje dt het niet overleefd
heeft.

De lente is in aantocht en dat voelen
ook de vogels. Op de foto zie je hoe
een spreeuw haar toekomstige
plaats om haar nest te broeden komt
inspecteren...
wordt zeker nog vervolgd.

Bezoek onze website op www.kruiskenshoeve.be
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En hoe gaat het nog met
het veulentje Gaston?
Robert bracht hem een
bezoekje te Duffel. Hij
stelt het heel goed en is
braaf geworden...

