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Deze maand in de kijker:
Lieve vrienden en beste sympathisanten,

“ In september
warme regen,
brengt de boeren
rijke zegen.”

Opeens is de herfst daar, met alle regen en grijze dagen ( en
stormen!) die er bij horen. Maar de mooie zomerdagen
waren nog niet zo lang geleden, dus laten we samen even
terugblikken op september in al zijn zonnige glorie 
Neem een tas koffie of een mok thee met een koekje,
zet u op uw gemak en leef even mee met wat er allemaal
bewoog op de Kruiskenshoeve de afgelopen maand.
Veel leesplezier,
Team Kruiskenshoeve
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JONGEREN
Laten we beginnen met Helena, onze
nieuwe stagaire, voor te stellen. Helena
volgt de richting Tuinbouw maar heeft een
grote passie voor dieren. Ze zal
gedurende het hele schooljaar ons team
vervoegen en wij zijn daar superblij om!
Ze heeft ‘the magic touch’ als het op Sara
en Hermelijn aankomt en is al direct
begonnen met Sara te trainen! Een paar
welgeplaatste snoepjes doen natuurlijk
ook wonderen  Van harte welkom,
Helena!

Het fysieke werk dat we doen op en rond de hoeve kan
voor sommige jongeren echt helpen om even uit hun
hoofd te komen, waar ze de hele tijd aan dezelfde
problemen denken. Door te maaien, hameren,
klimmen, stallen uit te kuisen, enz… vergeten ze alles
even en vinden terug connectie met het hier & nu.
Mooi wat dit soms kan beteken voor hen!

We zitten vollop in oogst-periode, zo ook voor de maïs. Deze begint in deze tijd geoogst te
worden en Robert heeft verschillend connecties waar we op het land mais mogen gaan
rapen die naast de machines gevallen is. We ontdoen de mais van alle haren en bladeren
en bewaren hem in een buitenhok waar hij verder kan drogen. Zodoende kunnen we de
hele herfst en winter mais uitdraaien voor onze kippetjes.

Wat ook geoogst is zijn onze peren en appels, aangevuld met soorten uit de
Huysmanshoeve en mensen die enkele manden van hun eigen oogst brengen die over is.

We controleren een laatste keer alle appels en peren,
zodat er geen rotte tussen zitten.
Robert gaat naar de mobiele pers met al onze bakjes
en keert huiswaarts met een goedgevulde remorque
vers en gepasteuriseerd sap!
Zonder te openen bewaard dit 1 jaar, eens geopend
zeker 3 a 4 weken in de koelkast.
Voor de liefhebbers:
Klein (3 L)
Groot (5 L)

8 euro
10 euro

DIEREN
In haar eerste week is Helena al
direct begonnen met Sara te
‘longeren’ (uitspraak om z’n
Frans). Dit is, simpel uitgelegd,
een techniek bij het trainen van
paarden waarbij Sara aan een
lang koord rondjes wandelt om
haar stijve gewrichten wat
soepeler te krijgen. Zoals jullie
weten is ze een hele tijd ziek
geweest en deze training helpt
haar om terug balans te vinden in
haar bewegingen. We leerden
ook al heel wat bij! 

Ra ra ra..
Voor onze ‘Ra ra ra’ van deze maand zijn we op zolder gekropen. Robert heeft in de loods
een stukje zolder dat volledig is gewijd aan het bewaren van oude werktuigen uit lang
vervlogen tijden.
Wie raad er de functie (en eventueel naam) van dit raadselachtige voorwerp?

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

Winnaar van vorige keer is: het team van dagcentrum De Pedaal uit Gent! Zij wisten dat het
ging om een haardhaal, waarmee vroeger kookpotten boven het open vuur werd gehangen.
Kom jullie natura prijs maar ophalen bij ons!

SFEERBEELDEN

Onze poes krijgt geen moment rust met haar
kittens in de buurt.. zeker niet in de ‘Ik ben
gefascineerd door mijn eigen staart en die van
mijn moeder ook’-fase 

Bij de patattenoogst komen we af en toe een
pareltje tegen die we jullie niet willen
onthouden: dit is nu toch echt een
badeendje?!

Deze maand ging er een training ‘Time out’ door in onze loods, en wel een die gebaseerd is op de
praktijk van onze eigenste Kruiskenshoeve! Op basis van het boek ‘De Pauzeknop’ werd er een
kleine 10 jaar geleden een vorming uitgewerkt voor mensen die dagelijks in contact komen met
jongeren die het moeilijk hebben. Mensen van Create (het vormingscentrum van Orthopedagogisch
centrum Nieuwe Vaart) gaven, op veilige afstand, een zeer boeiende en praktische vorming. Deze
was nog realistischer omdat ze kon doorgaan op de inspiratieplek zelf!

