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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten
Op het eind van het jaar blikken we graag eens terug!
365 dagen die voorbij gevlogen zijn!
Een jaar vol strijd.. tegen het coronabeestje.
Een jaar vol tijd .. met de jongeren en onze dieren op de
Kruiskenshoeve.
Een jaar waarin we weinig knuffels aan elkaar konden geven.
Of toch wel.. een knuffel aan onze dieren kon iedereen plezieren!
Jongeren zochten heel graag het gezelschap op van onze ezel
Hermelijn, alpaca Cesar, pony Sarah. Vele andere dieren mochten
wel nog geknuffeld worden zonder schrik te hebben om het
coronabeestje op bezoek te krijgen. Knuffels die heel welkom en
deugddoend waren!
Voorts willen we jullie van harte een gezond en gelukkig 2022
toewensen, namens ons hele team. Laten we er opnieuw een
verwelkomend, warm jaar van maken op onze Kruiskenshoeve.
Veel leesplezier!
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ACTIES

Lekkere walnotenolie,
van noten door onze
jongeren gekraakt.
100 ml = 6€
250ml = €10

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.

“Tronken afdoen”

“Hout om te 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
Tevens worden er enkele grote takken voorzien voor onze
dieren om de voedzame schors af te knagen.

“Dagelijks

wat hout maakt het minder koud”

“Hij kan nogal een beetje zagen he” 😊

Bij slecht weer duiken we het houtatelier in om te knutselen,
waarbij we altijd vertrekken van gerecycleerde materialen en overschotten.
De jongeren worden bij het hele proces van ontwerp tot uitvoering en afwerking nauw betrokken en
gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen.

Oude tegeltjs
omtoveren tot ons
huisnummer

Met een zelfgemaakte pijl en
boog naar de vogeltjes mikken

Project “ De Warmste Kruiskenshoeve”

DANKJEWEL!!!
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat we met ons project
niet weerhouden waren voor het De Warmste Weekfonds.
Jammer.
Ons project: We hadden graag een stalruimte omgebouwd tot
een gezellige ruimte waar men bij de dieren kan vertoeven, de
konijnen en cavia’s kan knuffelen, even tot rust komen, … Omdat
onze stalruimte wel een laagje verf kan gebruiken, de verlichting
toe is aan vernieuwing, de hokken wel eens verruimd en
vernieuwd mogen worden enz kunnen we ook wel enige steun
appreciëren.

We vroegen jullie steun voor dit project en dat hebben jullie ook
gedaan!We kregen al heel wat giften waarvoor heel

hartelijk dank!
Wil je ons project alsnog steunen?
Je kan een financiële bijdrage leveren aan ons project door een bedrag over te schrijven op het
rekeningnummer van VZW De Kruiskenshoeve
BE10-0000-0000-0404
vrienden van de Kruiskenshoeve
mededeling: 018/0870/00017 Giften vanaf 40€ geven recht op een fiscaal attest.
Dankjewel!

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!

Wout Van Aert achterna!

Knuffeleenden …

Ra ra ra...
Ergens op de hooizolder ligt er niet alleen hooi maar ook een stapel bakken. Waarvoor dienden
deze bakken vroeger?
TIP: Deze bakken zijn van het jaar 1965 😉
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*:

Justine Slock

Proficiat!
Jij wist dat dit voorwerp diende om maiskolven te verkorrelen.
Je wint 2 liter verse preisoep door onze jongeren gekookt met groenten uit
onze moestuin! Je mag je prijs komen afhalen op de boerderij.

WINTERSE SFEERBEELDEN

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

