
Nieuwsbrief Abtshof – 18 jan 2018 
 
Vooreerst onze beste wensen voor dit nog verse jaar! Dat het een goed jaar mag worden, met 
veel warme contacten, inspiratie en goesting.  
 
We vierden onze eerste oud/nieuw in Borlo, en zoals verwacht verliep dat rustig. Het dorp lag er 
niet wakker van, of die indruk hadden we toch.  
 
In het Abtshof is het stof even gaan liggen.  
De zoldervloeren werden geïsoleerd, een kachel aangekocht, een palletje houtbriketten,... klaar 
voor de start. En, de eerste verhuis is een feit: Philippe en Sabrine namen half december hun 
intrek. Aanvankelijk zonder centrale verwarming maar dat is ondertussen (voor een deel van de 
woningen) in orde, het volgende deel krijgt in de komende weken z’n oplossing. 
Het is goed om op de plek te wonen, het geeft ons de gelegenheid om zonder veel verplaatsingen 
(alhoewel we rond het binnenhof ook wel wat kilometers afleggen) een beetje op alle fronten 
tegelijk te werken. Elke dag een stap vooruit is het motto, en dat lukt tot nu toe aardig. Het krijgt 
vorm in al z’n tijdelijkheid.   
Het is de bedoeling dat Kim & Pieter eind januari en Jos & Helga tegen einde februari ook 
verhuizen. Ivan pendelt nog tussen Borlo en Gent, maar komt er aan. Toen waren ze al met 7.  
Om maar te zeggen dat de eerste units hun bewoners al kennen.  
Op naar fase 2 dus: architecten zoeken die een creatief en haalbaar/betaalbaar plan willen 
opmaken voor de schuren, want het doel is nog altijd om te groeien tot een 10-tal woonunits. En 
daar ligt nog een berg werk te wachten!  
 
Wat dat laatste betreft zijn we in een speciaal aanbod gerold. Het Abtshof is onderwerp van een 
ontwerpwedstrijd die in het kader van de Inside Out Beurs in Gent loopt. De initiatiefnemers willen 
de schotten tussen de verschillende ontwerpersdisciplines (architecten, binnenhuis-, landschaps-
,..) minimaliseren en dagen hen uit om voor het Abtshof een voorstel te doen. Meer info (en een 
filmpje!) In de weekends van 10-11 en 17-18/03 zal de laureaat tijdens de beurs bekend gemaakt 
worden. We zijn benieuwd naar hun suggesties. 

 
 
Goede voornemens hebben we ook al gemaakt, o.a. het organiseren van enkele werkdagen op de 
site:  
– zondag 11/02 vliegen we erin: tuin- en binnenwerken, voor elk wat wils.  
– zaterdag 14/04 idem 
Als jullie zin hebben om mee te komen doen, graag! Laat weten wanneer dat zou passen, dan 
kunnen we een goede planning maken en de nodige soep voorzien. Wij danken jullie bij voorbaat!  
 
Vanaf nu kan je ons dus ter plekke vinden. Heb je zin om eens langs te komen, heb je vragen over 
de geplande evoluties, een interessante suggestie, … laat maar horen! Voorlopig nog via 

http://www.inside-out.gent/nl/wedstrijd


mafaldagroep@gmail.com. 
 
 
Warme groet,  
De Abtshovenieren 
 
 
PS: Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, geen probleem, laat het gewoon even weten.  
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