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Deze maand in de kijker:
Lieve vrienden en beste sympathisanten,

“Juni meer droog dan
nat,
vult goede wijn het
vat!”

Juni was een mooie maand, met af en toe een sappige
regenbui die wonderen deed voor de moestuin.
We waren heel blij om een aantal nieuwe jongeren te mogen
ontvangen en het is fijn om te zien hoe ze één voor één zo
snel op hun gemak zijn op onze hoeve.
De combinatie van nuttige taken, interactie met de dieren en
vrij spel in de natuur werkt, dat zien we elke keer opnieuw.
De Corona-tijd heeft inspiratie gebracht, we hebben een
nieuw rubriekje in het leven geroepen. Wat dat is lees je
verder in de nieuwsbrief 
Veel leesplezier!
Team Kruiskenshoeve
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JONGEREN

Begin deze maand heeft een neef van Robert ons geholpen met het hooi langs de straatkanten
binnen te halen. We werkten in twee groepjes: één groep legde de hooibalen die van de band
rolden terug op de kant, de andere groep kwam achter met de aanhangwagen en stapelde de
balen netjes om ze naar de Kruiskenshoeve te vervoeren.
Daar werden ze op de hooizolder gestoken zodat onze dieren steeds geurig hooi hebben om
op te smikkelen .
Stevig werken, maar op een paar uurtjes hadden we een voorraad die maanden mee kan!

Bij onze overburen mochten we hout gaan halen op hun werf, dat we dankbaar gebruiken als
brandhout voor de winter. De mooie stukken sparen we steeds om te hergebruiken bij
herstellingen of om te knutselen.
Robert, Kobe en onze onbevreesde hulpboeren herstelden het dak van de houtschuur. Niet voor
mensen met hoogtevrees, maar we hadden handige durvers op de boerderij die dag 

Tussen al dat nuttig werk door is er natuurlijk ook tijd
voor ontspanning en plezier 

DIEREN
Broederlijke en zusterlijk delen, toch een
schoon zicht, hè?!

We hebben een jong haantje dat nog maar een weekje uit zijn hok is, maar toch al een mooie
vriendschap heeft gesloten met Bella, ons oudste schaap.. Hij heeft zelfs al op z’n gemakje
op haar rug gezeten (foto was jammer genoeg onduidelijk).

Ra ra ra..
Wanneer je op de hoeve rondwandelt, zie je in elke ruimte wel één of ander werktuig of voorwerp
uit Robert zijn jeugd. Sommige zijn uit nostalgie bewaard, anderen kunnen nog steeds gebruikt
worden. Fantastisch toch, die ambachtelijk gemaakte voorwerpen in deze tijd van machinaal
geproduceerde dingen!
We dachten dus: tijd voor een spelletje!
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).

Robert is de ‘pikke aan het schirpen’
met een hamer.
WAARVOOR dienen de twee ronde
cirkels aan de metalen pin?

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

nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com

SFEERBEELDEN
Prachtig, hè, dit nestje van de
Blauwe Korenmus!

Papavers in overvloed in de moestuin..
Zéééér dorstige kat 

Hekkens herstellen zodat de schapen niet ontsnappen!

