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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten,
De vakantie is voorbij gevlogen! Het weer doet een inhaalbeweging
om ons nog wat vitamine D te geven.
1 september! De dag waarop de meeste jongeren naar school
gaan!
De dag waarop we Davy mochten verwelkomen in de
Kruiskenshoeve als extra mankracht! Hij stelt zich hieronder graag
kort eens voor.
Kobe die hier het voorbije jaar aan de slag was stopt in de
Kruiskenshoeve. We bedanken Kobe voor zijn inzet .Veel succes .
Altijd welkom op de Kruiskenshoeve.
Verder is ook het fruitplukseizoen volop bezig! #zinvolgeplukt
En kijken we al uit naar
25 september naar onze pop-up-bar die we organiseren!
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WEERSPREUK
Is 't met september
heerlijk weer de herfst
zal mooi zijn
evenzeer…
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FRUITPROJECT “Zinvol Geplukt” update
Het plukseizoen is volop bezig! We kochten enkele nieuwe plukstokken en gingen
aan de slag! De eerste vaatjes appelsap zijn reeds geperst! Wie wil proeven is
altijd welkom op de Kruiskenshoeve! Wie wil kopen kan ook. 8euro voor 3 liter.
Proost op jullie gezondheid!

Welkom Davy
Hallo allemaal!
Voor sommigen zal ik niet onbekend voorkomen, voor anderen ben ik
dan wel een nieuw gezicht.
40 jaar jong! En na 16 jaar in OBC De Waai in Eeklo gewerkt te hebben
als opvoeder, nu de sprong gemaakt iets verder richting ‘ Sente’.
Al 15 jaar ben ik vrijwilliger op de Kruiskenshoeve.
Spel in Sente, studiedagen, project ‘zinvolgeplukt’, de facebookpagina,
opendeurdagen…
Steeds een plezier en uitdaging om aan de slag te gaan.
Nu sinds 1 september dus ook als job! Je kan me elke woensdag,
donderdag en vrijdag vinden op de Kruiskenshoeve.
Tot dan eens!
Davy

Pop-up-bar De Kruiskenshoeve

JONGEREN
..

Vers gras snijden voor de
konijnen.

Stenen kuisen.. voor de nieuwe
opslagplaats voor de appelen.

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

Creatief zijn met pallethout

Oei oei… onkruid vergaat niet ..

Vijzen maar!

DIEREN

Rarara…
We gingen onlangs appelen en peren persen bij Frederic
en Krista! #fruitperslerouge
We deden deze bak appelen en peren in de mobiele
fruitpers.
Vraag?
Hoeveel liter appel-perensap mochten we na persing
meebrengen naar de Kruiskenshoeve?
De winnaar krijgt een vaatje appelsap van 3 liter!
.

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…

SFEERBEELDEN

Een fleurige moestuin!

Laat het gras maar groeien…
of toch niet. 😊

Tot de volgende!!!

