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BIC AXABE22

Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten
De energieprijzen vliegen de pan uit!
In ons houtvuur steken we nog een extra houtblok.
De vogeltjes in onze moestuin zijn een waar kijkstuk!
De poes moeten we op afstand houden.
Van sneeuw nog geen sprake!
Van de modder geraken we niet af.

In deze uitgave:
• In de kijker

De kippen zijn in form en leggen weer elke dag eieren!
Mmmm pannenkoeken voor Maria Lichtmis.

•

De mountainbikers zijn weer actief!
De batterij van Robert zijn elektrische MTB te passief.

• Fietskamp

Maar zijn koersvelo wil hij alvast beginnen smeren.
Want in de zomer willen we ons gaan amuseren! ( zie onder)

• Spel in Sente

Veel leesplezier!
Team Kruiskenshoeve

Vogeltelweekend

• Dieren
• Ra ra ra..
• Sfeerbeelden

VOGELTELWEEKEND NATUURPUNT

We hebben in onze moestuin
heel wat vogeltjes geteld! Onze
jongeren waren enthousiast!
Extra voeder en vetbollen
zorgden voor een invasie aan
fladderende diertjes!
Ook onze zonnebloempitten
smaakten als lekkere
vogelsnoepjes!

Wist je dat we de Leuvens Stoof aangestoken hebben om
frietvet te smelten en hiervan heerlijke voedervetbollen te
maken? In alle vormen!

Weetje? Wist je dat we de
koolmeest geteld hebben?
Ebdem 😉

FIETSKAMP in de ZOMER
Robert en Davy slaan de handen in mekaar,
of beter gezegd de wielen!
Robert en Davy leerden elkaar 17 jaar geleden kennen op de
fiets!
Tijdens de fietskampen van De Waai maalden we heel wat
kilometers af en beleefden we onvergetelijke momenten!

Nu we 2 collega’s zijn slaan we dus de fietswielen in mekaar en zouden
we heel graag een spel-en fietskamp organiseren met jongeren uit de
Kruiskenshoeve.
We zouden graag richting Zeeland vertrekken!
Datum : 11 juli – 15 juli 2022
Een folder en mail komt nog jullie richting uit!

Interesse?
Je kan alvast een mailtje
sturen, of een belletje geven.

TO.kruiskenshoeve@gmail.com
0473/894680

“Peppi en Koki”

JONGEREN

“En

of we ijzer gevonden hebben
… oud ijzer!”

We trokken ook de maisvelden in om mais te plukken voor onze dieren!
Een spannende activiteit om niet verloren te lopen in de mais!

Robert legt uit ons
hoe we mais
plukken zonder ons
te snijden!

Mmmmmmmmmais!!

Spel in Sente

18 maart 2022
“SPEL-GHETTI”
Een spannend droppingspel voor jong en oud!
Maar wat heeft spaghetti daar nu mee te maken?
Kom maar af!
Als de maatregelen het ons toelaten zouden we dit jaar graag nog
eens het fameuze SPEL IN SENTE organiseren!
Als datum kozen we voor vrijdagavond 18 maart!
Noteer alvast in jullie agenda!
Een uitnodiging volgt!

Dieren

In- en ontspanning!
Er wordt uiteraard niet enkel hard gewerkt op onze boerderij.
Er is zeker ook voldoende ruimte voor rust en verstilling en
ontspanning!

Jump Masters

Darts Masters…

Pool masters

Art masters

Ra ra ra...
Ondanks de niet zo moeilijke opgave waren
er weinig inzendingen deze keer!
Toch wist Jan De Keyzer dat het oude bierbakken waren van het
befaamde Kruger Export bier.
Proficiat Jan!
Je wint 3 potjes confituur door onze jongeren gemaakt!
Je mag je prijs komen afhalen op de boerderij.

Nieuwe prijsvraag? Gokvraagje!
Als je langskomt op de Kruiskenshoeve kan je zeker een
bruikbare tip vinden!
We deden met de Kruiskenshoeve mee aan de jaarlijkse
vogeltelling van Natuurpunt.
Hoeveel vogels spotten we op vrijdag tijdens het
vogeltelweekend in onze moestuin?
Wetende dat we hen goed gesoigneerd hadden met onze
voederbollen..
Diegene die er het dichtst bijzit krijgt
van ons een mandje voederbollen gemaakt door onze
jongens?
Stuur jullie antwoorden naar
nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Succes!

SFEERBEELDEN

