
 

 

Nieuwsbrief Abtshof cvba – augustus 2019  
 
De zomervakantie loopt ten einde, het normale ritme is in zicht. Wij zetten ons schrap voor alweer 
een pittige combinatie van (buitenshuis) werken en wonen op het Abtshof. Maar we hebben er ook 
zin in. Het was een mooie zomer, de batterijen zijn opgeladen. Ivan verruilde officieel Gent voor 
Borlo. We wonen hier nu met 5 en er is plaats voor meer!  
Vanaf september organiseren we daarom infomomenten met als enige onderwerp “wonen op Het 
Abtshof” (zie kalender).  
 
Met deze 5, de kern, eten we elke woensdag-avond samen, waarna we vergaderen over het werk 
met de architecten, de praktische klussen op het erf, het veld, het aantrekken van nieuwe 
bewoners, de financies, etc. Eén keer per maand werken we ook een hele weekend-dag aan het 
project. Er kruipt tijd en energie in, maar het is inspirerend en het geeft voldoening om dit samen 
met een groep te kunnen doen.  
 
De architecten leverden ons een derde en laatste schets van het voorontwerp:  in de 
paardenstal, aan de straat- en tuinkant kunnen we 11 woningen van verschillende grootte kwijt. 
Het is de bedoeling dit najaar een bouwaanvraag in te dienen. Tegelijkertijd werken we ook aan 
een financieel meerjarenplan, zodat bouw en bewoning parallel kunnen ontwikkelen. Het serieuze 
werk dus.  
 
De oogst blijft rijk. We verkopen sinds enige tijd mondjesmaat groenten aan de poort. Het is fijn 
om te kunnen delen, ook fijn om via deze weg nog wat contacten te leggen met buren en 
passanten. In de aanbieding: tomaten, pompoenen, courgettes, aubergines, knolselder, 
komkommer, boontjes, … in de serre groeien zelfs meloenen!  
De fruitbomen dragen een eerste lading vruchten: appelen, peren, noten. We voorzien in het 
najaar nog wat extra bomen te planten op het veld.  
 
 

 
Een tweede nest kuikens werd 
uitgebroed, ondertussen lopen er 8 kleine 
en 7 volwassen kippen rond op het erf. De 
eitjes verstoppen ze onder struiken en 
bomen. Daar moeten we nog iets op 
vinden.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De zwemvijver is een feit! Het experimenteel zuiveringssysteem werkt, het water is helder, de 
planten zijn gelukkig. We kunnen zwemmen. En het ziet er nog mooi uit ook.  
 



 

 

 
 
Wij groeten u!  
 
Kim, Pieter, Ivan, Philippe en Sabrine  
 
  
Agenda:  

   Op ZONdag (!)15/09 gaat de volgende werkdag door, van 10 tot 18u samen werken op 
het erf.  Wie wil mee-eten die avond: graag melden via het gekende mail-adres.   Op zaterdag 21/09: oogstfeest. Potluck of vanaf 16u samen oogsten en koken. Om 21u 
maken we vuur (als de weersomstandigheden het toelaten). Drankjes tegen democratische 
prijzen. Wie zin heeft: sluit aan. Graag een seintje als je komt tegen 18/09.  Op zondagnamiddag 29/09 om 14u is er een eerste infomoment rond het 
woonproject. Graag inschrijven.  
 

Je kan ons altijd bereiken via abtshofcvba@gmail.com 
 

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