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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten,
Het is lente!
Alhoewel …vorige week sneeuwde het nog…
Amai amai amai.. hoorden we hier een paar keer op de
Kruiskenshoeve.
Nu toch wel de lentekriebels in aantocht zijn! De moestuin begint te
schieten! De narcissen staan te bloeien.
Weet je wel we gelukkig worden door komst van het zonnetje!

April heeft dikwijls een
vijsken los,
En zendt regen en
sneeuw over veld en
bos.

Zie je wel… de paashaas is al gespot! Eieren worden gelegd!
Dank u wel om onze nieuwsbrief te lezen!
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Het nu wel welletjes is … hahaha
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Team Kruiskenshoeve
Awel awel awel… we trekken
nog 1 keer aan de bel!
Noteer in jullie agenda:
4 en 5 juni 2022
Opendeur en popupweekend!!!
Met bar, liveoptredens, clown,
dieren, pannenkoeken, sfeer
en gezelligheid!
Maar dat raadt je wel!
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Spel in Sente

Op vrijdag 18 maart werd de gemeente Sint-Laureins
overgenomen door Davide en Roberto van de
Spelghetti-clan. Het was een razend spannende avond
waarbij een tiental groepen streden in een heus
droppingsspel om Roberto Di Capi Tutti te helpen om de
Tabasco-clan te verslaan. Uiteindelijk ging de groep van
de Universiteit Gent met de overwinning lopen en
schotelden Roberto het mooiste en lekkerste bord
spaghetti voor. Iedereen was welkom achteraf om de
overwinning te vieren met een hapje en een drankje in
De Kruiskenshoeve.
Het was een geslaagde avond en hopen dat iedereen er
evenveel van genoten heeft als ons!
Groetjes, Nelle

Weetje? Wist je dat Mister Vino zijn rol
heel goed gespeeld heeft. Maar 6 van
de 11 ploegjes bemachtigden een flesje
bonuswijn tijdens het Spel in Sente!
Goed gespeeld!
11 ploegjes samengesteld uit buren,
voorzieningen, vrienden en kennissen!

De moestuin begint te groeien en bloeien…
Met den uitkom en de eerste zonnestralen
werd het ook tijd om onze moestuin weer te
bewerken!
Nieuwje bordjes werden geschilderd, verse
schors tussen de paadjes
gestrooid,’beddekens’ werden hersteld, de
eerste zaadjes werden uitgezaaid enz enz.

Wie aardbei -en muntplantjes wil!
Kom maar halen op de Kruiskenhoeve!

Belevingstuin
De voorbije winter maakten we met de
jongeren 3 moestuinbakken en 6
‘beddekens’ om groenten in te kweken voor
het WZC Sint Jozef te Sint-Laureins!
En of ze enthousiast waren! De bewoners
van het woon-zorgcentrum Sint-Jozef
waren in hun nopjes. Sinds kort hebben ze
een eigen belevingstuintje op een verlaten
binnenpleintje. “Goed voor de preien, uiten
en kruiden”, vertellen ze.

We gingen er ook aan de slag, we plantten enkele
frambozenstruiken en spitten alvast de eerste’ ‘beddekens’ om
zodat de eerste plantjes geplant konden worden!

JONGEREN
“Schildertijd!”

!!!Welkom op nummer 7!!!

.Voorbereiding
van onze
knuffelruimte!

Welkom Cesar

Fietskamp!
Beste sportvrienden! Ondertussen kregen we al een aantal
KANDIDAAT fietskampers binnen!

Voor 1 mei zouden we graag onze groep samenstellen.
Ben je nog kandidaat om mee te gaan? Mailen mag altijd naar
TO.kruiskenshoeve@gmail.com

Dieren
Veel nieuw leven op de Kruiskenshoeve!
Lammetjes ‘Margrietje’ en ‘Charlotje’ krijgen elke dag de papfles!
We kregen 2 nieuw cavia’s! ‘Bruintje’

en ‘Happy’ worden graag gezien!
En ons varken Poulette kreeg er een vriendinnetje bij!! Welkom ‘Betsy’!!

“ Vind ik leuk!”

Ra ra ra...
Proficiat Frank Maryns
Jij weet wat ‘het kaf van het koren’ scheiden betekent 😉
Je wint 3 potjes confituur door onze jongeren gemaakt!
Je mag je prijs komen afhalen op de boerderij.

Nieuwe prijsvraag!
Eentje voor wie mee is met zijn tijd 😉
Volgen maar!
We zitten een jaartje op Instagram met ‘dekruiskenshoeve’!
Joehoe!!
Hoeveel volgers hebben we vandaag? 1 april
a. 0-100 volgers
b. 100-1000 volgers
c. Meer dan 1000 volgers

Stuur jullie antwoorden naar nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Succes!
Uit de juiste antwoorden trekken we een winnaar die een zakje paaseieren krijgt!

SFEERBEELD van de DAG

“Vele handen maken
licht werk”

