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De zomer heeft ons lang warm gehouden maar nu is de herfst er.  De wind waait over de 
binnenkoer en plukt de platanen leeg, verkleurde blaren ritselen over de grond.  
 
De Open Monumentendag was een overweldigend succes voor onze eerste keer! We telden meer 
dan 300 bezoekers die zowel in het erfgoed als in de cohousing geïnteresseerd waren. Er waren 3 
rondleidingen op de site, we verkochten aardappelen en taart en het ensemble “Down the Track” 
speelde in de schuur voor een 100-tal aandachtige luisteraars,… een magisch moment, voor 
herhaling vatbaar.  
 
De tuinbouw-activiteiten worden 
volgend seizoen uitgebreid met 
een serre. We plantten al 
aardbeien op een extra bedje.  
 
Dieren komen & gaan: Een paar 
weken geleden verdwenen 2 
van de 3 loopeenden spoorloos. 
De overblijvende eend was 
danig triest dat we haar 
terugbrachten naar haar familie. 
Dus, voorlopig geen loopeenden 
meer op het erf. Ondertussen 
zijn we wel 9 krieltjes rijker (en 
dat zijn wel degelijk kipjes en 
geen aardappeltjes).  
En nog een bizar kippenverhaal: 
Eén van de kippen verdween 
even plots op een vrijdagavond. 
Wij dachten meteen terug aan 
een vos of ander wild dier. Maar, 
4 dagen later, toen een 
parkeermanoeuver in het 
wagenhuis een emmer deed 
kantelen kwam er een kip van 
onder de omgekeerde emmer! 
Ze was vuil, mager en verward 
maar had wel 2 eieren gelegd. 
Hoe dat is kunnen gebeuren?  
 
De Monumentenwacht had twee 
dagen nodig om een 
inspectieronde op de site te 
voltooien. De stabiliteit van de 
gebouwen werd onderzocht, de dragende muren gecheckt, de daken van dichtbij bekeken,… een 
volledige verslag krijgen we eind deze maand. Dat verslag zal meegenomen worden in het werk 
met de architecten.  
 
Stilaan bereiden we de koude maanden voor: extra isolatie rond verwarmingsbuizen, de 
buitenplanten een winter-onderkomen geven, de zaal gebruiksklaar maken voor de winter (wordt 
het een kachel of extra gordijnen om de koude buiten te houden?), hout wordt gekliefd, ... 
 



Verplaatsbare unit: We bekeken ondertussen woonwagens, stacaravans, blokhutten, tinyhouses, 
skilpod woningen, … een oplossing komt er aan….  
 
 
Agenda:  
  Op zo 30/9 doen we mee aan het Landens Deelfeest 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/landens-deelfeest/16a18daa-de5b-43cc-aa78-
22ba809774f2  za 06/10: werkdag: er wordt gewerkt van 10 – 17u, daarna eten we samen (graag 
aanmelden daarvoor). Wil je weten wat we gaan doen? Stuur een mailtje naar 
abtshofcvba@gmail.com. Wil je een rondleiding tijdens de werkdag? Ook dat kan, maar 
geef het dan even door – dan kunnen we het inplannen.   Op za 03/11 zal o.a. het Abtshof met een infostand aanwezig zijn op de jaarlijkse Trefdag 
van Samenhuizen vzw. Allen daarheen!  Za 12/11: werkdag van 10 – 17u. 

 
 
PS: Je wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Geen probleem, laat het ons even weten.  
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