
Nieuwsbrief Abtshof cvba – maart 2018 
 
De maanden vliegen voorbij!  
Frisse knoppen verschijnen aan de bomen (joepie, lente!) en op onze landbouwgrond zijn de 
eerste aanplantingen een feit: een 12-tal fruitbomen, 60 bessenstruiken en 170 haagplanten langs 
de holle weg. En dit allemaal in één lang weekend. Alsjeblieft! En er zijn ook twee lapjes grond 
gefreesd voor de eerste groentebedden. Goed voor in totaal ongeveer 600m², dit jaar zal dat 
voornamelijk voor eigen gebruik zijn. Maar, we voorzien jaarlijks een uitbreiding: een serre, 

kruidentuin, poel, meer groenten,… 
staan nog allemaal op het programma.  
 
En ondertussen zijn ook Jos en Helga 
verhuisd en wonen we nu met 3 
koppels, Spook (de kat) en 2 kippen op 
de site. Het voelt goed, meer leven op 
en rond het hof. 
 
Op Paasmaandag nodigen we de buren 
van de Thewitstraat uit, spannend!  
 
Tijdens de paasvakantie voorzien we 
nog wat elektriciteitswerken, 
verhakselen van het snoeihout, 
opkuiswerken op de binnenkoer, verder 
leeghalen van de schuur, … We gaan 
ook op bezoek bij Abbaye Saint-Denis 
bij Namen. Zij zijn al meer dan 30 jaar 
een coöperatie en kunnen ons 
waarschijnlijk wat extra tips geven, of 
dat hopen we althans.  
 
Stilaan breiden we ons actieterrein uit: 
van het huis naar de binnenkoer, naar 
het land. Binnenkort nemen we het 
zwembad onder handen …  
 
Op zaterdag 14 april staat er een 
volgende werkdag op de planning. Wat 

we concreet allemaal gaan doen kom je te weten als je je aanmeldt voor deze dag. Stuur een 
mailtje naar mafaldagroep@gmail.com en wij sturen je het programma. Je komt wanneer en zoals 
je wil: voor enkele uren, een halve of een hele dag. Altijd welkom! Wij voorzien zoals altijd een 
lunch (en daarom weten we graag wie komt).  
 
Op zondag 20 mei doen we mee aan de Samenhuizendag. Op die dag kan je in heel België 
verschillende woongemeenschappen bezoeken. In het Abtshof geven we informatie over onze 
plannen, een rondleiding op de site, zitten we klaar voor een gezellige babbel,…  
Wil je vrijblijvend binnen springen, komen snuffelen, … dat is het moment! Breng gerust vrienden 
en familie mee.  
 
Voor de agenda: Maandelijkse werkdag op: 14/04, 05/05, 09/06 
 
Tot de volgende!  
Jos, Helga, Kim, Pieter, Philippe, Sabrine, Ivan 
 
PS: Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, geen probleem, laat het gewoon even weten.  

Kim, Pieter en Laura planten de notelaar 
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