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Deze maand in de kijker: 
De wakkere 

hooimaand geeft de 
zeisen, 

de maaier in de hand 
met vlijt, 

daar lege schuren 
hooi vereisen, 
om het vee te 

voeden in wintertijd. 

 
Lieve vrienden en beste sympathisanten, 
 
De grote schoolvakantie zit er alweer op, een uitgelezen 
moment om eens terug te blikken op deze twee mooie 
zomermaanden! 
 
Net zoals het weer gaat het op de hoeve met zijn ups en 
downs: we hebben heel fijne jongeren mogen ontvangen en 
een rustpunt kunnen geven maar er waren ook enkele 
moeilijkere momenten. We kregen bezoek van verschillende 
leefgroepen, hebben veel geoogst en verwerkt, gespeeld en 
genoten van het zalige weer ( de Corona-regels indachtig, 
natuurlijk). 
 
Bij de dieren was er ook veel te doen: we verloren jammer 
genoeg een lam en enkele konijnen en kippen, maar kregen 
onverwacht een lam en enkele kittens bij!  
 
Zo zie je maar, de hoeve is steeds in beweging  
Over beweging gesproken: onze algemene directeur Jan De 
Keyser deed na 10 jaar prachtige inzet een stap achteruit en 
liet het voorzitterschap over aan Tine Van Wouwe. Meer 
hierover verder in de nieuwsbrief. 
 
Veel leesplezier 
en vergeet de ra ra ra? vraag niet te beantwoorden! 
 
Warme groeten, 
het Kruiskenshoeveteam 
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In juli en augustus is er veel werk rondom ons: we zijn vaak te vinden op het domein van  
de Huysmanshoeve: 
- we plukken en rapen appels en peren 
- we helpen hooi keren en op ruiters zetten, normaal gezien dient dit om de dieren in de    
  winter te kunnen voederen, maar in de Huysmanshoeve vooral om aan de toeristen te  
  kunnen tonen hoe men dit vroeger deed (voor het machinale hooi maken). 

Naast het oogsten en verwerken van onze gezonde courgetten, tomaten, boontjes, sla 
enz.. zijn we ook bezig geweest met het plukken en drogen van zaden om volgend jaar 
nieuwe bloemen te kunnen zaaien. Van gedroogde goudsbloemblaadjes gaan we later 
proberen zelf zalf te maken met amandelolie en bijenwas (de welbekende calendulazalf). 
Robert maakt ook regelmatig zelf confituur met onze zoete frambozen en braambessen; 
om je vingers bij af te likken! (of gewoon, met een klein lepeltje, recht uit de pot  ) 
De vele herstellingen die constant nodig zijn op een hoeve komen natuurlijk ook aan bod, 
zoals de voetbalgoal en de moestuinbedden terug functioneel maken. 



 

 

DIEREN 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Verrassing van deze zomer: Bella, ons oudste schaap, 
kreeg een lammetje, terwijl we niet eens wisten dat ze 
zwanger was!  We dachten dat ze zo’n grote, 
verzakte buik had van ouderdom en het goeie leven.. 
Moeder en dochter stellen het goed! 

Pony Sara staat op dieet 
(pijn aan haar benen en 
hoeven door teveel suikers) 
en moet ’s nachts op zacht 
stro staan. Overdag moet ze 
zachtjes bewegen (wat ze 
weinig spontaan doet), dus 
maken onze jongeren er 
vaak een toertje mee op den 
hof (al dan niet met het zadel 
er op). Dikwijls tegen haar 
goesting, maar ten bate van 
haar gezondheid! 

Deze lieverd is onlangs opnieuw 
oma geworden, proficiat Poes! 
We zouden een fotoreportage  
kunnen maken van de gekke 
plekken waar we haar in slaap 
vinden  

Ezel Hermelijn met ’t zot in de 
kop tijdens de hittegolf! 



 

                                                                                    

Ra ra ra.. 
 

Zoals jullie konden lezen in de vorige versie van de nieuwsbrief: in deze nieuwe rubriek zetten 
we elke maand een voorwerp in de kijker en mogen jullie raden hoe het heet en waar het voor 
dient. Onder de goede antwoorden wordt een prijs in natura verloot: een pot heerlijke 
confituur, flesje notenolie, dozijn scharreleitjes,… op te halen in de hoeve (indien mogelijk). 
 

In deze editie gaat het om het voorwerp dat Robert vast heeft. Wie kan er ons uitleggen waar 
dit voorwerp voor diende? 

 

 

 

Jullie antwoorden mag je sturen als naar het mailadres van de nieuwsbrief, we zijn benieuwd! 

                                           nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com 
 

 

Winnaar van vorige keer is…. tromgeroffel…… : mevrouw Linda Bohy 

Ze mag haar natura prijs (een doos heerlijk appelsap van 3 L) afhalen op de Kruiskenshoeve!  
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Tijdens de hittegolf zochten 
we verfrissing in de lokale 
kreek of in onze zelf-
gebouwde buitendouche, 
die Kobe met de jongeren in 
elkaar stak! Heerlijk om 
even je kop onder ijskoud 
grondwater te steken  
Getest & goedgekeurd! 

We maken uiteraard tijd voor 
een (volks-) spel, een knuffel 
met de dieren, en soms weten 
we niet wat eerst gedaan: 
fietsen, boksen of muziek 
luisteren  



 

                 

 

 

 

        

En nu de rechtzetting van het jaarverslag, waar per ongeluk het voorwoord van onze 
voormalige algemene voorzitter niet in voorkwam. 

Jan, oprecht bedankt voor alle  jaren inzet! Het ga je goed! 

 

Dit zijn onze verpakkingen versgeperst appelsap, 
gemaakt van al die heerlijke appels die we bij ons en 
op de Huysmanshoeve rapen en plukken! 
 
Zoals elk jaar vanaf nu verkrijgbaar bij Robert, aan 
de faire prijs van € 8 / 3L of €10 / 5L. 
 

PS. Er zijn aardbeienplantjes verkrijgbaar, we 

hebben veel stekken! Vraag ernaar bij Robert  



 

10 jaar, waarvan de laatste jaren als waarnemend voorzitter, mocht ik 
vanuit de Raad van Bestuur de Kruiskenshoeve helpen dragen. Samen 
beleefden we hoogtepunten en soms ook wat moeilijker periodes. De 
Kruiskenshoeve is niet enkel een zegen voor de jongeren die er 
verblijven, ook ik als medewerker kreeg er levenslessen cadeau die ik 
mijn hele verdere leven zal meedragen. Het positivisme van Robert en 
van alle medewerkers laat je immers nooit meer los. 
Het doet me deugd om te zien hoe een nieuwe bewindsploeg zijn 
schouders onder de Kruiskenshoeve steekt, op weg naar nieuwe 
horizonten. Het gaat jullie goed, ik bewaar een warm plekje voor jullie in 
mijn hart. 
 
Genegen, 
 
Jan De Keyser 


 


