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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten,
September is voorbij ‘gevlogen.’.
We hebben appelen en peren gezien en geplukt voor een gans
jaar!
En ondanks het vele regenweer eind september zaten we niet
stil.. ja zelfs Robert kan dat ook niet meer …nu zijn heup goed
aan het herstellen is. Hij wordt zelfs al als paard voor de kar
gespannen! Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk 😉
Daarenboven hadden we nog onze succesvolle pop-up-bar
waarop we heel wat sympathisanten en vrienden mochten
verwelkomen! Waarvoor dank!
We kijken al uit naar oktober! De maand waarin mais en noten
centraal staan…#zinvolgeplukt loopt bij ons altijd door!

Veel leesplezier!
Team Kruiskenshoeve
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WEERSPREUK
Als de haan niet kraait
voor het avondrood,
dan gaat het regenen
of is de haan dood …
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FRUITPROJECT “Zinvol Geplukt” - update
Het plukseizoen loopt bijna te einde! Met onder andere nieuwe plukstokken plukten
we wel 1000 kg appelen en peren! Een heus karwei maar voor onze jongeren was
geen appel te klein, geen boom te hoog! Van de pruimen en rood fruit werden er
ook tientallen potjes confituur gemaakt. Wie wil proeven altijd welkom op de
Kruiskenshoeve!
.

Pop-up-bar De Kruiskenshoeve
Onze pop-up-bar eind september was een succes! Mede door jullie talrijke opkomst!
Maar natuurlijk ook het mooie weer bezorgde ons nog een mooie nazomerse dag!
Bedankt voor jullie komst! Hieronder enkele sfeerbeelden.
Meer foto’s binnenkort op onze facebookpagina “VZW De Kruikenshoeve”

Welkom Matthias
Sinds 1 oktober loopt Matthias Bostoen stage bij ons op de
Kruiskenshoeve.
Hij loopt school aan het HOWEST Brugge
en komt hier tot en met eind december de rangen versterken!
Succes Matthias!

JONGEREN
..

Een hartjesappel!!
Komt dat tegen!

Wie het kleine niet eert ….

“Hoeveel kilo weegde gij?”.. op den
baskuul!

De Muur van Balgerhoeke… een
echte uitdaging voor de jongeren!
Hahaha 😉

Sterke beren kunnen we altijd
gebruiken!

DIEREN

Rarara…
Niemand kon raden hoeveel liter appelsap we geperst
hebben die dag. Het was 96 liter.
Daarom drinken we het vaatje appelsap zelf leeg met de
jongeren 😉
Nieuwe vraag?
Wat is de specifieke benaming van deze kachel die
Robert af en toe nog gebruikt in zijn huis.
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 vaatje appel-rodebietensap.
Succes! We zijn benieuwd naar jullie creatieve antwoorden…

Tot de volgende!!

