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Deze maand in de kijker:
Lieve vrienden en beste sympathisanten,
Het is zover, de omslag naar de herfst is een feit: we moeten
weer hout zagen om onze ‘stove’ te doen branden in de
studio. Wel gezellig hoor, zo’n brandend vuurtje, al maken
de corona regels dat we een beurtrol moeten afspreken wie
er efkes met de rug naar het vuur mag staan ;-)
Onze katten genieten evenzeer van!
Met de omslag naar een nieuw seizoen komen er nieuwe
taken, zoals jullie verder in de nieuwsbrief kunnen lezen, al
waanden we ons even in de lente bij de geboorte van een
nest konijntjes!
Nog even een oproepje voor de verkoop van ons sap, we
hebben de volgende heerlijk gezonde smaken in de
aanbieding:
 Appel/Peer
 Kweepeer
 Appel/Rode biet
 Peer
Dit voor €8 / 3L en €10 / 5L

“ Keert de kat de
rug naar het vuur,
dan wordt het
weer koud en
guur”
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JONGEREN
Sleedoornbessen plukken, dat is geen
werkje om zonder handschoenen te
doen! Met enkele van onze gasten
kropen we tussen de stekelige struiken
op deze kleine blauwe bessen te
plukken voor een buurman. Hij maakt
daar een speciaal Sour Ale biertje van
(SloePhi genaamd).

Nu de appel- en perenoogst zo goed als
gedaan is, is het de beurt aan de walnoten. De
kistjes moeten eerst nagekeken en hersteld
worden. Dit doen we met recuperatiehout of
latjes van kapotte kistjes. Dan stapelen we de
kisten vol noten om te drogen en later in de
winter te kraken bij het haardvuur.

Het klieven, kappen en zagen van hout
staat ook weer vast op de takenlijst.
Veel jongeren zijn het zagen snel beu
(ha! Dat denken zij!  ), maar klieven
is echt iets waar ze zich volledig mee
kunnen uitleven. Een beetje extra
energie of kwaadheid geraak je na een
half uurtje klieven zo kwijt, en je hebt
het zeker ook lekker warm gekregen!

DIEREN
Jawel, we hebben een nest van 5 superschattige
konijntjes! Twee bruine, twee grijze en een
wit/zwart, net als de mama.
De jongeren (en wijzelf!) moesten enkele weken
hun nieuwsgierigheid bedwingen. In het begin zitten
ze verscholen in een nest van konijnenhaar dat de
mama met veel zorg toegedekt houdt. Je ziet af en
toe wat beweging, maar het is pas sinds vorige
week dat we weten dat het er 5 zijn. Ondertussen
huppelen en springen ze al vrolijk in het rond, al is
bovenop elkaar in slaap vallen nog de favoriete
bezigheid 

Sarah is onder de begeleiding en training van stagaire Helena al een stuk soepeler aan
het wandelen en lopen. Naast het longeren, dat we vorige maand vermelden, is onze pony
nu ook terug aan het oefenen met de koets.

Eérst worden haar hoeven gekuist en wordt ze van kop tot teen geborsteld. Hier geniet ze
van en dan is ze al wat gunstiger gestemd om voor de koets te lopen  Er kan 1
bestuurder en 3 passagiers op onze koets, dus het is fantastisch om te zien hoe Sarah in
haar ééntje dit alles kan trekken en zelfs even kan galopperen.
Onze jongeren genieten telkens intens van zo’n ritje, voor velen van hen is het de eerste
keer dat ze zoiets mogen meemaken.
Na de rit is Sarah helemaal bezweet en wordt ze helemaal afgewreven met doeken. Een
paar snoepjes zijn dan zeker op hun plaats en de dankbare knuffels van onze jongeren
mogen ook niet ontbreken!

Ra ra ra..
Voor onze ‘Ra ra ra’ van deze maand zijn we het op een ander hof gaan zoeken.
In de prachtige schuur van vakantieverblijf ’T Appelken (kennis van Robert) hier in SintLaureins vonden we een mooi oud voorwerp.
Wie kan er raden wat er hier mee werd opgeschept?

Jullie antwoorden mag je sturen als naar het mailadres van de nieuwsbrief, we zijn benieuwd!
nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com

Winnaar van vorige keer is: Frank Maryns! Proficiat Frank, jij wist dat het voorwerp een
schaaf was. Deze werd gebruikt om met twee handen de schors van wilgentakken te
schaven, die dan werden gebruikt om ruiters van te maken (soort van driehoeksstelling
waarop hooi gedroogd werd).
Kom je natura prijs maar ophalen in de Kruiskenshoeve!

SFEERBEELDEN

Mais, mais , mais.. we hebben er dit
jaar zo veel dat we niet weten waar
we het allemaal moeten opslaan om
te drogen.. maar da’s goed voor
onze kippen en eenden, natuurlijk!

Onze oudste geit is op dit moment op
bezoek bij een welgestelde bok een
beetje verder in de Kruiskenstraat..
en nu hopen dat daar baby’s van
komen 

Aardappelen die de boer met zijn zware
machine niet kon oogsten aan de kant
van de akker, halen wij met plezier uit de
grond! Veel van de jongeren gingen trots
naar huis met een zak zelfgeoogste
patatjes!

