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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten,
De zomervakantie ligt voor onze voeten!
Zoals er de voorbije weken ook 100 pakjes hooi voor onze voeten
lagen!
Een super leuke doch lastige activiteit waarbij we toch nog maar
eens zagen dat we hier op de Kruiskenshoeve veel hebben aan
elkaar!
Er werd gekeerd, gezweet, gehoffen, gestapeld, gelachen,
gevloekt, gerust, gezongen, gedronken, geoogst!
Noem het sfeermakerij van op de eerste rij!
Samen met jullie genieten we van een deugddoende vakantie…
alhoewel we zitten nog niet stil.. We gaan nog op fietskamp!
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Veel leesplezier!
Team Kruiskenshoeve

• Rarara

Weekend Pop-up / Opendeurdag
Dankjewel aan iedereen die aanwezig
was tijdens ons opendeurweekend!
En bedankt voor jullie steun!
Ook super dank aan de vele
medewerkers die mee hielpen
aan deze mooi editie!
Tot een volgende!

Weetje 1? Wist je dat ondanks het regenweer op
zondag er toch meer dan 200 enthousiastelingen
een bezoekje waagden (al dan niet met botten) op
de Kruiskenshoeve! Chapeau!
Weetje 2 ? Meer foto’s? Zie onze facebookpagina
VZW De Kruiskenshoeve!

De moestuin
Regen en zon!
’t Is voor de moestuin dat het niet beter kon!
In volle bloei!
Heel veel groei!
Maar het vele wieden,
Weegt niet op tegen wat de vruchten
bieden!
Smakelijk!
.

We hebben verse confituur van aardbeien,frambozen, rode bessen, rabarber!
Wie wil kan enkele potjes komen kopen op de Kruiskenshoeve
En er is ook onze notenolie! Van onze eigen geraapte noten! Kom proeven!

JONGEREN

Belevingspad ism Natuurpunt Meetjesland
Stage op de Kruiskenshoeve als verpleegkundige student!
In plaats van tussen de
ziekenhuismuren mocht ik 4 dagen
meehelpen in deze geweldige
organisatie met een hart voor dieren en
de geweldige kinderen die hier zichzelf
kunnen zijn! We hebben samen fruit
geplukt zoals kersen, frambozen en
besjes.

Ook mochten we meehelpen met
natuurpunt in het zonnebos om speel
attributen te maken voor de wandelaars
en de kids! Zeker de moeite waard om
eens te gaan kijken wat de kinderen
voor moois hebben gemaakt!
Ik heb veel bewondering gekregen
voor wat Robert, Davy en de kids hier allemaal hebben gedaan!
Bedankt dat ik hier een weekje deel van mocht uitmaken
en zeker tot snel!
Liefs Ellen

Sportflash! Fietskamp!
Beste sportvrienden! 11 juli is het zover!
Dan vertrekken we met de Kruiskenshoeve
en 8 jongeren op fietskamp richting Zeeland!
De kettingen worden alvast gesmeerd, de tentjes van
onder het stof gehaald en de theepot wordt ook nog eens opgeblonken.
Een eerste oefenrit was alvast een succes!
Een verslagje volgt uiteraard in de volgend nieuwsbrief!

Dieren
Leven op de Kruiskenshoeve!
Cesar werd van zijn wintervacht ontdaan!
Kleine geitjes en konijntjes kwamen eraan.
En af en toe een wandeling..
Zorgt voor de nodige ontspanning!

“ Oreo en Snuffel”

Ra ra ra...
Proficiat Aline Adriaenssens!!
Jij wist dat we momenteel tussen 100 en 500 volgers op instagram
hebben! 😉
Je wint een flesje notenolie!
Je mag je prijs komen afhalen op de boerderij.

Nieuwe prijsvraag!
Volgende week vertrekken we voor 5
dagen op fietskamp richting Zeeland.
We zullen 4 dagen fietsen. Hoeveel
kilometer zullen we in totaal fietsen?
(we weten het zelf nog niet)
Een tip kan je terugvinden in 1 van de
vorige nieuwsbrieven 😉

Wie er het dichtst bij zit mag een vatje appelsap komen halen!
Stuur jullie antwoorden naar nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Succes!

BEELD van de DAG

“Een keer
gewet,
is geen
verlet”

