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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten,
“Daar komt weer een schip met zure appelen“ zou een
Nederlander zeggen..
Deze keer geen appelen om te persen, maar met deze spreuk
wil een Nederlander zeggen dat er een hevige stortbui
aankomt!
En dat die aankwamen hebben we geweten!
De laarzen worden uit de kast gehaald, uit de dakgoten worden
snel nog de bladeren verwijderd en de stallen van onze dieren
worden voorzien van een extra laag stro zodat ook de dieren
warm en droog kunnen schuilen met dit hondenweer.
Wij zetten ons alvast binnen waar we heerlijke warme soep
kunnen drinken, enkele harde noten kraken ( letterlijk!), een
gezelschapsspel spelen , enz
Maar vanaf het droger weer werd trokken we naar buiten! Want
die buitenlucht doet altijd deugd! “ Ge zult goed slapen!” zegt
Robert dan wanneer de jongens net enkele paletten hout
kliefden!
Veel leesplezier!

Novembers laatste
noot , vult altijd de
sloot.
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FRUITPROJECT “Zinvol Geplukt” - update
Nadat we heel wat noten geraapt hadden, werd het snel dag om onze droogplaats
af te werken! Met behulp van enkele handige vrijwilligers klaarden we die klus! We
maakten ook enkele luikjes om bij zonnig weer de zonnestralen binnen te laten en
bij harde wind kan den tocht ook zijn gang gaan.
Nog een bijkomend voordeel.. Vanuit onze droogplaats hebben we een mooi en
droog zicht op onze weide en de dieren!
Binnen werden er ondertussen noten gekraakt! Wat een geklop en gekraak was
me dat die dag!

.
.

Warmste Week
Misschien zag je onze hartjes al staan langs de weg aan de
Kruiskenshoeve?
Ja ook dit jaar is het project de Warmste Week ons genegen.
We dienden echter een project in bij het De Warmsteweekfonds,
maar werden jammer genoeg niet weerhouden.

Ons project: We hadden graag een stalruimte
omgebouwd tot een gezellige ruimte waar men bij de
dieren kan vertoeven, de konijnen en cavia’s kan
knuffelen, even tot rust komen, … Omdat onze
stalruimte wel een laagje verf kan gebruiken, de
verlichting toe is aan vernieuwing, de hokken wel
eens verruimd en vernieuwd mogen worden enz
kunnen we ook wel enige steun appreciëren.
. Wil je ons project steunen dat De Warmst Week niet
gehaald heeft.
Dat kan!

Je kan zelf een actie ondernemen en ons daarbij steunen! Je kan een financiële bijdrage leveren aan ons
project door een bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van VZW De Kruiskenshoeve
BE10-0000-0000-0404
vrienden van de Kruiskenshoeve
mededeling: 018/0870/00017 Giften vanaf 40€ geven recht op een fiscaal attest.
Dankjewel!
.

Welkom Nelle
Welkom Nelle Dhont!
Nelle loopt tot eind december stage bij ons op de Kruiskenshoeve.
Nelle studeert aan Howest Brugge.
Nelle houdt van dieren en is verzot op surivalrun! Ze leerde zelfs al de
eerste kneepjes van deze sport aan onze jongeren!
Veel succes!

JONGEREN
..

Zwerfvuil! Ook onze zorg!

Verse pompoensoep door en voor de
jongeren! Dat wordt smullen
mmmm!

Goed geknot!

22000 bloembollen planten
op de Huysmanhoeve door
weer en wind!

Sterke beren onze meneren!

Tuinonderhoud is ook
niet fout!

DIEREN

Robert en Cesar!
Door de coronaproblemen werd
onze vriend Cesar maar eenzaam
verwelkomd! De feestelijke intrede
en verwelkoming volgt later!

Rarara…
Het juiste antwoord op de vorige vraag was graanzeef of kafzeef ook wel genoemd.
Proficiat aan Freddy Van Acker!
Hij mag om een flesje notenolie komen.

Nieuwe vraag?
Dit is een toestel die door de jongeren veelvuldig gebruikt
wordt als ze hier op de Kruiskenshoeve vertoeven.
Waarvoor wordt het gebruikt?
Als jij het antwoord weet op deze vraag, mag je dit steeds
mailen naar
nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com
Onder de juiste inzendingen verloten we
2 liter verse preisoep!
Succes! We zijn benieuwd naar jullie antwoorden…

Tot de volgende!!

