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Hoogzomer, hittegolf, dorstige groenten. We weten weer wat zinderen betekent.   
 
Sinds een week zijn we een paar bewoners rijker: 3 Indische loopeenden en 2 kattenjongen.  
De loopeenden zijn nog in opleiding maar zullen de beestjes (slakken en insecten) van de groenten 
weg houden. Voorlopig doen ze enkel proef-uitstapjes op het veld en ontsnappen ze al een keer, 
richting straat of zwembad (dat er nog vijverachtig uitziet). Er is één voordeel: ze blijven netjes 
samen. Dus, vang je er één, dan vang je er drie. Wordt vervolgd.  
De katjes mogen zich, als ze wat groter en minder schuw zijn, ontfermen over de muizen op het 
erf. We hebben er niet echt last van, 
maar we zijn vooruitziend.  
 
We hebben de ajuinen geoogst: 
witte en rode, voor elk wat wils. Ze 
liggen te drogen in het zonnetje op 
de binnenkoer. Interesse in ajuinen 
of andere groenten (courgette, 
aardappelen, spitskool, koolrabi,…) 
uit onze hof? Laat het weten!  
 
Ondertussen eten we (met 6!) al 
ongeveer twee maanden enkel 
groenten van op het veld.  
 
 
 
 
 

 
Einde juni zaten we voor de eerste keer 
samen met de architecten. ArchitectEN, 
want het zijn er twee geworden: Pierre 
Deru van AADD (Atelier d’Architecture & 
Développement Durable) en Peter Vos van 
Barchi architecten, beiden hebben veel 
ervaring met ecologische verbouwingen en 
cohousing projecten. En samen, omdat het 
project daarvoor groot genoeg is. De 
tweede helft van augustus beginnen we er 
aan met een denkdag. We kijken er naar 
uit.  
 
 
Agenda:  
  za 11/08: werkdag: Infomoment en 
werkdag voor de geïnteresseerden van 10 
tot 17u (na het werken eten we samen 
(zogewenst), dus laat graag weten als je 
zin hebt om mee te werken/eten die dag). 
Kom je enkel voor de info? Dat kan, maar 



laat het even weten, dan maken we iemand vrij voor een rondleiding.   za 08/09: werkdag – idem   zo 09/09: Abtshof cvba neemt deel aan de Open Monumentendag met rondleidingen en 
muziek! Meer info volgt. 

 
PS: Je wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat het ons gewoon even weten.  


