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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten
De natuur is ondertussen in wintermodus gegaan. De bomen zijn
kaal, de sapstroom ligt stil, de grond is bar, de dieren hebben een
extra donsje en voorraden hout en voer worden dagelijks bij de
vleet aangelegd. Alles wordt geruimd en gereedgemaakt en er
wordt reeds reikhalzend uitgekeken naar de belofte van nieuw
leven in de zachte lente. Hoe wonderschoon de spontane kringloop
van de natuur elk jaar opnieuw voor fantastische vruchten zorgt!
In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat er in december en
januari zoal ondernomen is op de Kruiskenshoeve.
Voorts willen we jullie van harte een gezond en gelukkig 2021
toewensen, namens ons hele team. Laten we er opnieuw een
verwelkomend, warm jaar van maken op onze Kruiskenshoeve.
Veel leesplezier!
Team Kruiskenshoeve
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ACTIES
Koop 1 doos appelsap
en krijg een kilo
aardappelen erbij !

Lekkere walnotenolie,
van noten door onze
jongeren gekraakt.
250ml = €9

Kom gerust langs op de boerderij voor onze heerlijke, lokale
producten en een coronaproof babbeltje.
Wist je dat je de lege fruitsapverpakking
(karton) altijd mag terugbrengen zodat wij ze
kunnen hergebruiken?

JONGEREN
In het winterseizoen is het koud en kil. Maar dat houdt ons niet tegen om met onze jongeren zoveel mogelijk
buiten aan de slag te gaan. In deze tijd van het jaar is het een dagelijkse bezigheid om de boerderij van
brandhout te voorzien.
In de afgelopen 2 maanden hebben ze dan ook veel mogen ‘kapotmaken’. Voor alles wat onbruikbaar
geraakt is, hebben we een nieuwe bestemming gezocht. Meubels die onherstelbaar waren maar waarvan
het hout nog bruikbaar was, hebben we gedemonteerd en van die stukken proberen we nieuwe voorwerpen
te maken in ons houtatelier. Ander hout eindigt in onze kachel.
Hier zie je ze brandhout hakken, paletten uit elkaar slaan, hout klieven… Het was hard labeur, maar wat
deed het onze gasten deugd om er eens ferm op los te kunnen beuken.

Paletten uit elkaar slaan

Hout klieven

Naar jaarlijkse gewoonte helpen we ’s winters de buren met bomen snoeien. Dit jaar is het tijd om de
knotwilgen te knotten. Ook bij deze klus wordt al het gesnoeide hout gebruikt.
De dikste takken worden gekliefd en er worden met behulp van
het houtpaard bussels gemaakt van de twijgen voor het
aanleggen van een nieuwe takkenwal of brandhout.(Wist je
trouwens dat die wilgenbussels vroeger gebruikt werden om
bakkersovens aan te steken?!) Tevens worden er enkele grote
takken voorzien voor onze dieren om de voedzame schors af
te knagen.

Knotwilgen knotten bij de buren

Takkenwal afbreken voor heropbouw

Bij slecht weer duiken we het houtatelier in om te knutselen, waarbij we
altijd vertrekken van gerecycleerde materialen en overschotten. We maken
allerlei (gebruiks)voorwerpen zoals vogelhuisjes, bloembakken en werkkisten
of werken eigen ideeën van de gasten uit. De jongeren worden bij het hele
proces van ontwerp tot uitvoering en afwerking nauw betrokken en
gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Kobe stuurt bij waar nodig,
zodat er een eindresultaat is om samen trots op te zijn. De vele creaties zal je
overal op ons domein terugvinden, zoals deze blitse WC-rolhouder bij het toilet
aan het fietsatelier.

WC-rolhouder door
onze jongeren
gemaakt

Speelhuisje voor konijnen

Monteren en schilderen van
kippenhok

SAMENWERKING MET Pro Natura
Eind november contacteerden we Dries, een goede vriend
van Kobe, die werkt als begeleider bij Pro Natura Eeklo.
Dat is een sociale en duurzame onderneming die een leeren werkervaringsplek aanbiedt aan mensen die moeilijk
aan werk geraken. Ze verzorgen op een ecologische
manier de aanleg en onderhoud van biodiverse
belevingsnatuur bij overheden, bedrijven en particulieren.
Voor meer informatie over hun organisatie kan je altijd
eens een kijkje nemen op hun website:
https://pronatura.be/.
We kochten bij hen enkele fruitbomen aan om onze
boomgaard uit te breiden en nodigden hen uit om deze
samen met de jongeren te komen planten.

Fruitbomen planten ism Pro Natura
Zo werd weer een fundament gelegd voor een interessante samenwerking tussen de Kruiskenshoeve en
een lokale organisatie, waarvan we de vruchten nog lang zullen kunnen plukken. 😉 Een samenwerking die
zeker voor herhaling vatbaar is in de toekomst! Merci aan Dries en zijn kompanen!

DIEREN

Er wordt uiteraard niet enkel hard gewerkt op onze boerderij. Er is zeker
ook voldoende ruimte voor rust en verstilling. En waar kan je op ons erf
beter tot rust komen dan tussen die heerlijk knuffelzachte konijntjes?

Knuffelkonijnen

Even de rust opzoeken

Ra ra ra...
Ergens goed verstopt, tovert Robert een nieuw voorwerp
tevoorschijn. Iedereen weet dat dit een riek is, maar waarvoor
werd dit exemplaar gebruikt?
TIP: de uiteinden van de
punten zijn afgerond

Het antwoord mag je sturen
naar het mailadres van de
nieuwsbrief:

nieuwsbrief_kruiskenshoeve@
hotmail.com
Succes! We zijn benieuwd naar
jullie creatieve antwoorden…

Winnaar van de vorige editie is … *tromgeroffel*:

Franky D’Oosterlinck
Proficiat!
Jij wist dat dit voorwerp een DOOFPOT is.
Niet volledig verkoold hout wordt in deze pot gedoofd om houtskool te maken.
Je wint een vogelhuisje door onze jongeren geknutseld uit gerecycleerde
materialen ! Je mag je prijs komen afhalen op de boerderij.

SFEERBEELDEN

Wanneer het buiten guur is,
kraken we binnen gezellig samen
noten bij het behaaglijke vuur.

