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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten
Fantastisch nieuws bij onze dieren: er zijn 2 lammetjes geboren bij
onze geit! Moeder en kinderen stellen het zeer wel.
Ook bij bevriende boer Mark konden we op babybezoek gaan. Op
zijn schapenbroerderij is het volop lammertijd en wij mochten
daarvan stille getuige zijn.
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WEERSPREUK
“Een natte april, dan
hebben de boeren hun
wil”

In deze uitgave:

Voorts blijven we alles opknappen en in orde brengen om deze
lente te kunnen omzetten naar een vruchtbare zomer!

• In de kijker

Veel leesplezier!

• Fruitproject
“Zinvol Geplukt”

Team Kruiskenshoeve

• Jongeren
• Dieren
• Ra ra ra..
• Sfeerbeelden

FRUITPROJECT “Zinvol Geplukt” - update
Jullie hebben vast en zeker via de vorige nieuwsbrief of mail al
vernomen over ons fruitproject “Zinvol Geplukt” waarmee we via
Streekfonds Oost-Vlaanderen (onder de noemer #Regiokracht)
een crowdfunding hebben gelanceerd. Ook is er reeds heel wat
over in de pers verschenen. We zamelen geld in om het fruit
plukken bij de buren op te schalen en materialen te kunnen
aankopen. We creëren zo een echte win-win-situatie waarbij alle
partijen baat hebben. Het ingezamelde bedrag wordt tot €5000
verdubbeld door het Streekfonds!

We kunnen jullie zeggen dat we al heel
mooie giften hebben mogen ontvangen,
waarvoor alvast

1000 x dank !
Toch kunnen we altijd nog een extra steuntje gebruiken.

Via deze link kan u een gift doen en meer info vinden:
https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29671
Wil je uitgebreid lezen over ons project en de andere deelnemende organisaties? Dat kan in het krantje van
Streekfonds Oost-Vlaanderen via deze link:
https://streekfondsoostvlaanderen.be/nieuws/verhalen-en-getuigenissen-van-schenkers-en-doeners/
(De Kruiskenshoeve staat op pg 4)

JONGEREN

Zwerfvuil opruimen in de buurt
Grote jongens helpen
kleine jongens

Planken zagen… Nee, meneer,
mij maak je niets wijs…

Dagelijks karwei. We
doen het samen, dan is
het nog zo rap gedaan!

…Of misschien toch?

Maïs plukken in de buurt

DIEREN

Onze lammetjes, hoe
vertederend!

Op kraamvisite bij de ooien
van boer Mark

Ra ra ra...
Robert toverde deze maand weer een mysterieus voorwerp tevoorschijn. Dit voorwerp is gekend
als snoeimes om scheuten af te stekken aan bomen, vooral bij populieren.
Maar…. Wie weet ook waarvoor vele boeren dit voorwerp nóg gebruiken?

Voorkant
Achterkant
Als jij het antwoord weet op deze vraag, mag je dit steeds mailen naar
nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Succes! We zijn benieuwd naar jullie creatieve antwoorden…

Winnaar van de vorige editie is … *tromgeroffel*:

Linda Bohy
Proficiat!
Jij wist dat dit voorwerp een houtpaard is en dat het gebruikt wordt om bussels
hout te maken.
Je wint een flesje walnotenolie ! Je mag je prijs coronaproof komen afhalen op
de boerderij!

SFEERBEELDEN

Onze kabelbaan blijft een
succes!

De jongeren komen soms af
met zeer creatieve ideeën!

Hoe beter naar de buren
gaan dan vervoerd worden in
de aanhangwagen?
(Do not try this at home)

