NIEUWSBRIEF februari 2020
VZW De Kruiskenshoeve

Kruiskenstraat 7 te 9980 Sint-Laureins

GSM:0473/894680

IBAN BE30-7512-0289-2011

BIC AXABE22

Deze
eze maand
maandin
inde
dekijker:
kijker:
SPEL IN SENTE: vrijdag 27/03 om 19u30!
“Is februari guur
en koud, dan
komt er een
zomer waarvan
je houdt!”

SMOKKELTOCHT
Inschrijven kan vanaf nu!
Dit doe je door een mailtje te sturen naar
TO.kruiskenshoeve@gmail.com of SMS
naar Robert (0473/89.46.80).
Deelnameprijs bedraagt € 5 per persoon (
incl. drankbonnetje + versnapering)
Betalen kan ter plaatse.

In deze uitgave


Spel in Sente
en Opendeurdag




PS: Vergeet je zaklamp en fluovestje
niet.

Wist je dat?
Bezoek en
collega’s



Noteer alvast ook al in jullie agenda:

DIEREN
Eerste zon en
geboortes!

31 mei Opendeurdag met fiets- en
wandeltocht, BBQ en aperitiefconcert!

JONGEREN
Hout
Knutselen
Schilderen

IEDEREEN WELKOM!
Robert en de douane van dienst.

IN DE KIJKER



SFEERBEELD

JONGEREN:
Wist je
dat:Wist je d

Hout, hout, hout…

We deze maand naar Kortrijk
gingen
om
in
Theater
Antigone te gaan kijken naar
het stuk ‘Banzaï’ over de
bijzondere jeugdzorg. Robert
zat erna in het panel om met
veel gevoel zijn werking en
inzicht over de jeugdzorg te
delen met de zaal.

Het is weer de tijd van het jaar om de wilgen te knotten. We zijn dan
ook flink in de weer geweest met hout zagen, verzamelen, bussels
maken, klieven en stapelen. Met af en toe eens een prachtige zonnetje
dat kwam piepen is er ook wel eens tijd voor eens speels moment 

-------------------

We bezoek kregen van
onze collega’s van ‘De
Hoeve’ in Roosdaal. Zij
kwamen hier eens de
sfeer
opsnuiven
en
zagen dat het goed
was! 

Schilderen, knutselen

DIEREN
Onze dieren genoten van de eerste zonnestralen en Hermelijn kreeg zelfs een pedicure om
helemaal klaar te zijn voor de lente!
Nog volop lente-nieuws: er werden in het krokusverlof vijf kleine konijntjes geboren! We mogen er
nog niet aankomen, maar we kunnen jullie al die schattigheid niet ontzeggen dus hebben we
voorzichtig al een foto genomen. Er zijn ook twee eendenkoppels aan het broeden, dus duimen
voor veel eendenkuikens 

Sfeerbeelden VZW De Kruiskenshoeve

Bezoek onze website op www.kruiskenshoeve.com

