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 nest in onze
er een
perelaar zit?
Gelukkig stellen de
jongen het heel goed!

Nu de zomer op zijn einde is gekomen, moeten de laatste vruchten
geplukt worden... Appels, appels en nog eens appels: we hebben er
bakken vol van geplukt! Allen biologisch en te koop op de hoeve ' IRWR/
0DDUwe hebben ook heel wat emmers vol met bessen geplukt. Maar niet
om zelf op te eten (tenzij enkele proevertjes natuurlijk). Neen, ze worden
toegevoegd aan een speciaal bier dat gebrouwen wordt door verre buren
van onze hoeve... Dat wordt lekker IRWRmidden en 5

0aïs oprapen en aardappelen rooien
Nadat de tractor de maïsvelden heeft geoogst, mogen wij met onze
jongeren op zoek naar overgebleven maïskolven We vonden er genoeg
om verschillende kruiwagens mee te vullen! Die laten we nu drogen en
later zullen we ze kolven en dan kunnen onze kippen er lekker van eten.

°°°
... de Kruiskenshoeve terug
mee in de running is voor de
warmste week? Er zijn al
reeds 4 initiatieven die voor
ons op de kar springen!
Wie volgt?

Maar ook bij ons op de hoeve was het tijd om de aardappelen te rooien.
Robert en enkele jongeren staken de handen in elkaar en samen vulden ze
in een mum van tijd meer dan een halve kruiwagen vol. Mmm... (foto's onder)

DH zomer is
gedaan...
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(n dat merken we vooral
aan het weer! Tijd dus om
weer hout te beginnen
zagen, zodat we ons in de
winter lekker kunnen
verwarmen :-D

Moeder en dochter zijn samen aan het genieten...
onze katjes stellen het goed'

Bezoek onzewebsite opwww.kruiskenshoeve.FRP
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De uitgestrektheid van sommige maïsvelden is
enorm, maar tegelijkertijd brengt het zo een rust...

Deze besjeszien er overheerlijk uit, maar moeder
natuur beschermt ze door de takken te voorzien van
stevige stekels...

... Indien u zich wenst uit te schrijven, volstaat het om een mailtje te sturen naar: nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com ...

