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Deze maand in de kijker:
Lieve vrienden en sympathisanten,
Na meer dan 2 maanden zijn we half mei voorzichtig terug aan de
slag kunnen gaan met onze jongeren die nood hebben aan
alternatieve dagbesteding. Normaal gezien is mei de drukste
maand van het jaar, omdat we weken op voorhand al beginnen
met de voorbereidingen van de opendeurdag eind mei. Nu was
het hier immens stil, een groter contrast kon er niet zijn..
Gelukkig zijn we allemaal gezond gebleven en hopen we er
volgend jaar weer volledig in te kunnen vliegen om jullie allen
warm te onthalen op ons jaarlijks feest! Natuurlijk staan we, zoals
steeds, open voor een gelegenheidsbezoekje.

“Vliegen de
zwaluwen hoog,
dan blijf het vast
wel droog.”

In deze uitgave:

Op dit moment houden we het op 1 begeleider + 1 jongere,
om de veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te kunnen
garanderen.

 In de kijker

Wat zijn wij (en de dieren) blij dat er weer volk op de hoeve
rondloopt! 
De zwetende, blije gezichten van de jongeren na een volle en toch
ontspannende dag op de hoeve: daar doen wij het voor!

 Jongeren
 Dieren

Het is nog koffiedik kijken wat de komende grote vakantie brengen
zal, hopelijk kunnen er weer snel time-outs met inslapers
plaatsvinden (dit is nu nog complex omwille van de gedeelde
ruimtes, samen koken met Robert, enz..).

 Wist je dat?

In ieder geval, we zijn goed terug van start gegaan en iedereen is
content om terug naar ‘Sente’ te kunnen afzakken voor een dagje
gezond buitenleven!

 Sfeerbeelden

JONGEREN
Op vrijdag 22 mei konden we eindelijk opnieuw de eerste gast ontvangen! Het was aanpassen
en een evenwicht zoeken met de afstands- en hygiëneregels, maar we doen ons best.
Zoals altijd waren er allerlei taakjes die op dit moment van de lente aan de orde zijn.
Bloem- of kruidenbakken maken (al
dan niet op bestelling).

De vlierstruiken staan volop in bloei, dus het
is de moment om de schermen te plukken
om heerlijke vlierbloesemsiroop te maken!

Zoals elk jaar rond deze tijd wordt door Robert
en verschillende buren het gras afgedaan langs
de weg en in de weiden om hooi van te maken.
Dit is een pittig werkje in deze zon, maar onze
dieren zijn verlekkerd op dit geurige hooi, dus dat
nemen we er graag bij.

DIEREN
Een wederkerende gast hier op de hoeve is de zwaluw. Al jaar en dag zijn ze vertrouwd met
onze stallen en elk jaar opnieuw maken ze nesten bij ons. Dat vrolijke gekwetter is heel leuk, al
gebeurden er de afgelopen maand een paar ongelukjes met de zwaluwen.
Eén vloog binnen in een stal en kwam per ongeluk in een pot olie terecht. Gelukkig kon Robert
hem vangen, schoonvegen en terug vrijlaten!
Een ander vloog tegen een raam van de stal en in de paar seconden dat hij verdwaasd op de
vensterbank zat, ging één van de katten er mee vandoor! Die heeft het jammer genoeg niet
gehaald… De kat hebben we in de hoek op straf gezet!

In blijer nieuws: er zijn een nest meesjes en een nest spreeuwen uitgevlogen en een mooiere
geboorteplaats dan De Kruiskenshoeve kunnen wij ons niet voorstellen 

WIST JE DAT?!

WIST JE DAT: al onze noeste arbeid van
afgelopen winter opgebracht heeft?
De walnoten die we met de jongeren rond het
haardvuur kraken worden verwerkt tot
fantastische walnotenolie. Natuurlijk, lokaal en
koudgeperst, waardoor alle mineralen en
vitaminen bewaard blijven!
Voor de prijs van € 9 kan u een flesje
meenemen, heerlijk over de salades deze
zomer! 

SFEERBEELDEN

bloeien

groeien

en de Corona-regels uitleggen aan onze gasten…

Bezoek onze website op www.kruiskenshoeve.com

