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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten,
De kachel brandt ondertussen in de Kruiskenshoeve…
Ideaal om onze koude voeten aan te warmen nadat we enkele
uurtjes mais raapten op een nat veld...

IBAN BE30-7512-0289-2011

BIC AXABE22

WEERSPREUK
Worden de bladeren
geel en krom, kijk dan
maar naar de kachel
om…

Ideaal om er samen rond te keuvelen hoe het met de dieren
gaat op de Kruiskenshoeve..
Ideaal om warm water te hebben nu de elektriciteitsfactuur
sindskort de hoogte invliegt!
Ideaal om onze soep die we zelf maken op te warmen, zodat
we tegen de middag een heerlijke kom soep kunnen
verorberen!
Ideaal om uit te kijken naar de warmste week! 😉
November is zonnig en fris gestart! Zo hebben we het graag! .

Veel leesplezier!
Team Kruiskenshoeve
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FRUITPROJECT “Zinvol Geplukt” - update
Voor ons project ‘zinvol geplukt’ hebben we de voorbije weken tientallen kilo’s
noten en mais geraapt! Ze lagen er soms met hopen! Nu is het de tijd om te
drogen!
In december kraken we de noten en laten we er walnootolie van persen! Heerlijk
voor op een slaatje ! Nog een extra weetje …Walnootolie is ook een versterkende
olie voor hart, hersenen en bloedsomloop. Robert.. neem alvast maar een extra
lepeltje 😉
We hebben nog een voorraadje walnootolie van vorig jaar. Wie wil kan altijd komen
proeven en kopen.

Warmste Week

In het verleden mochten we al meermaals op jullie
rekenen!
Ook dit jaar is er opnieuw de Warmste Week.
De Warmste Week kiest vanaf dit jaar voor een nieuwe
aanpak en zet voortaan één maatschappelijk , actueel
thema centraal :
“ KUNNEN ZIJN WIE JE BENT”.
Een thema dat ook op de Kruiskenshoeve heel erg
benadrukt wordt.
Wil je dit jaar een actie organiseren, neem dan zeker
contact op met Robert en zijn team!
Zij helpen waar nodig met organiseren en
communiceren!

Welkom Cesar…rararara
We zijn in blijde verwachting!!
We kijken vol spanning uit naar de komst van Cesar!
Wie Cesar is… is nog een verrassing!! Of misschien niet
Wanneer?
Spring begin december eens binnen en dan kan je kennismaken
met Cesar!

JONGEREN
..

Klusserdeklus!
Pompoenen van eigen
kweek!

Draaien aan het wieletje!

Highlandgames in Sente!

Bosmaaien bij vrienden
van de Kruiskenshoeve…
knap werk!

Hagen scheren.. sterke beren!

DIEREN

Onze nieuwe schapen!
Janneke en Brieske!

“Davy en Robert”… zei de jongere … hahaha

Rarara…
Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘Leuvense Stoof’ of ookwel plattebuiskachel of
‘buzzestove’ voor de west-vlamingen onderons..
Proficiat aan Maurits en Martine Van Overloop- De Vuyst! Uit de 13 juiste inzendingen werden zij
geloot door de onschuldige kinderhand van …
Jullie mogen om een vaatje appel-rodebietensap komen op de Kruiskenshoeve!

Nieuwe vraag?
Wat is de specifieke benaming van dit voorwerp? En
waarvoor diende het?
Als jij het antwoord weet op deze vraag, mag je dit steeds
mailen naar
nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Onder de juiste inzendingen verloten we
een flesje walnotenolie (100ml)
Succes! We zijn benieuwd naar jullie creatieve antwoorden…

Tot de volgende!!

