
Nieuwsbrief Abtshof cvba – september 2019  

 

Frisse oIhteﾐdeﾐ, ┘arﾏe ﾐaﾏiddageﾐ, dit ﾏoet de herfst zijﾐ…. De ┘erkzaaﾏhedeﾐ zijﾐ ┘eer ┗olle Hak op 
gang: vergaderen en afspreken rond bouw, ontwikkelingen, centen en nieuwe bewoners. Bladeren harken, 

hout klieven, mulchen en wieden. We weten altijd wat gedaan. 

 

Het oogstfeest op een late zomerdag was hartverwarmend. We oogstten een hoop groenten, bakten 

frietjes van eigen aardappelen, er was een potluck met heerlijke gerechten uit alle streken van Vlaanderen, 

veel aangename babbels en vuur natuurlijk. Want elke seizoenswissel wordt in Het Abtshof beklonken met 

een vuur.  

 

 
De infomomenten die we vanaf nu maandelijks organiseren (zie kalender) zijn er voor kandidaat bewoners. 

Voel je het kriebelen? Heb je vragen over dit project, wil jij of iemand van je vrienden meer weten over 

tiﾏiﾐg eﾐ orgaﾐisatie, ┘il je keﾐﾐisﾏakeﾐ ﾏet de plaﾐﾐeﾐ eﾐ de huidige He┘oﾐers, …? daﾐ is dat DE 
gelegenheid. We maken tijd voor uitleg en een babbel.  

 

Wat voorzien we dit najaar op het veld? We planten nog wat extra bomen aan en zaaien verder in de serre 

zodat we nu ongeveer het hele jaar rond verse eigen groenten kunnen eten. Lekker, al zeggen we het zelf.  

 

De woonwagen ondergaat transformaties van formaat: de binnenkant wordt helemaal omgetoverd tot een 

lichte en luchtige ruimte met een extra raam, minder tussenschotten, witte muren en een houten vloer. 

Binnen afzienbare tijd kan je ze (hem?) huren voor een weekend of voor langer. Interesse? Laat het ons 

weten.  

 



Als het nest kerkuilen dat zich in de schouw ge┗estigd heeft ┘il ┗erhuizeﾐ zal er iﾐ oﾐze さzaalざ Hiﾐﾐeﾐkort 
een kachel branden, een fijn vooruitzicht met de winter die komt. Zo kunnen we verder vergaderen en 

plannen maken in een verwarmde ruimte.  

 
Als uitsmijter:  

Het recept voor hartjes wafeltjes van de oma van Ria:  

Voor 220 wafeltjes heb je nodig:  

10 eieren 

750 gr solo 

850 gr suiker 

1kg bloem 

½ liter melk 

3 pakjes vanillesuiker 

2 pakjes bakpoeder 

En bakken maar!  

 

 
Wij groeten u!  

 

Kim, Pieter, Ivan, Philippe en Sabrine  

 

  

Agenda:  

  

 Deze zondag 29/09 om 14u is er een eerste infomoment rond het woonproject. Graag inschrijven 

via abtshofcvba@gmail.com 

 Op zaterdag 12/10 gaat de volgende werkdag door, van 10 tot 17u (voor de aandachtige lezer: van 

oktober tot april duurt een werkdag een uur korter, heeft te maken met het licht natuurlijk) samen 

werken op het erf.  Wie wil mee-eten die avond: meld je aan.  

 Het infomoment van oktober gaat door op zaterdag 26/10 om 14u. Inschrijving gewenst. 

 Noteer alvast in jullie agenda: op zaterdag 30/11 strijkt de Samenhuizen Trefdag neer in C-Mine 

Genk. Een gelegenheid om C-Mine te bezoeken, maar ook om ons daar te ontmoeten aan een 

infostand, een boeiende workshop mee te pikken of de tentoonstelling "Housing apart together" te 

bezoeken.  

 

 

 

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

mailto:abtshofcvba@gmail.com
https://samenhuizen.be/programma-0
http://architectuurwijzer.be/housing-apart-together/?fbclid=IwAR1VgzztQ_B2bbiQ1dUeHzxyK0_zjS1MwBKj55YVVp4nn7ilDhWDHo0yTxw

