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Een maand later...  

 
De sleutels van onze hoeve krijgen we mondjesmaat toegediend. De 
mooiste hebben we alvast beet: een kluif van een sleutel van de grote 
inrijpoort aan de Thewitstraat. Hij weegt 221g en meet 21,3cm. Het 
voelt een beetje aan als “the key of our kingdom” 
 
Naast sleutels koesteren zijn we ondertussen ook wel met andere dingen bezig natuurlijk. Wennen 
aan het sappige streektaaltje bijvoorbeeld, kennis maken met de buren: de bloemist Blavier, de 
vrouw van de schrijnwerker aan de overkant, het Pachthof,... Maar ook: de statuten opstellen van 
de CVBA Het Abtshof. Dat is een redelijk intensieve oefening. We checken ze met collega-
woongemeenschappen, met de notaris, de boekhouder... om te zien of we op het goede spoor 
zitten. En voorlopig is dat zo. Het is de bedoeling om tegen het einde van deze maand een zo 
goed als definitieve versie klaar te hebben.  

 
Tegelijkertijd werken we ook aan een financieel plan, dat eveneens door externe experts 
bestudeerd en bijgestuurd wordt. Eén keer die zaken goed zitten ligt het fundament er. We kijken 
er naar uit.  

 
In de hoeve zijn we stilaan begonnen met opkuiswerken: onkruid wieden, hier en daar al een 
ruimte inpalmen, wat materiaal (tafels, stoelen, eetgerief,...) aanvoeren, … zodat we ter plekke 
kunnen werken. We proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn.  

 
Op maandag 14/08 was er een eerste bezoekmoment en het was fijn. De zon verwarmde de 
binnenkoer terwijl 10 bezoekers werden rondgeleid op de site. Leuke mensen ontmoet, leuke 
sfeer. Smaakt naar meer.  

 
We plannen in de maanden die komen trouwens regelmatige bezoekmomenten (en werkdagen) 
zodat geïnteresseerden polshoogte kunnen komen nemen en kennis maken met zowel de groep 
als de site.  
=> Eén adres: Thewitstraat 17, 3891 Gingelom (Borlo) 
Zie hieronder voor concrete data.  

 
En voor wie eens wat anders wil: in het weekend van 8-9-10/09 zijn er de Bevrijdingsfeesten in 
Borlo. Onze hof is de thuisbasis van de Amerikanen, zeer waarschijnlijk voor de laatste keer want 
volgend seizoen voorzien we er groentjes...  

 
Tot binnenkort !  
Mafalda kern 

 
AGENDA:   op zaterdag 16/09 organiseren we een werkdag van 11 tot 17u. Een concreet programma 

sturen we nog door. En we voorzien tussen 14 en 16u ook een infomoment voor nieuwe 
geïnteresseerden. Kom dus graag af: om te werken en/of om je te informeren.   De daarop volgende werkdag/bezoekdag zal doorgaan op zondag 22/10.  

 
Heb je vragen of je wil graag eens langs komen op een ander moment?  
Je kan ons altijd contacteren via mafaldagroep@gmail.com. Aarzel niet!  
 
PS: Het kan zijn dat je – nu de locatie vast ligt – dit nieuwsbericht niet langer wil ontvangen: laat het ons 
gerust weten.  

https://www.pachthof.com/bevrijdingsfeesten/
mailto:mafaldagroep@gmail.com

