
CVBA Abtshof november-nieuws    

 

Sinds een maand zijn we actief op de site en er is al heel wat bewogen, al zeggen we het zelf.   

Een tweede (!) container met afval uit zolders, kelders en schuren kan binnenkort opgehaald 

worden; één verwarmingsketel voor twee van de (voorlopig drie) woonunits hebben we terug aan 

de praat gekregen; de paardenstal is gekuist; de eerste schilderwerken zijn gestart; de dakgoten 

zijn al meerdere keren geleegd; de zolder is geïsoleerd (in samenwerking met de isolatieploeg van 

Kringwinkel Hageland), de tuinpoort is hersteld, ons charter kreeg een tweede versie en we weten 

al dat er een derde versie komt,… 

 

Elk weekend van november hebben we al gewerkt. En, velen met ons. Want de werkdagen liepen 

tot nu toe vlotjes vol met kandidaat klussers: er waren steeds 8 à 15 aanwezigen. Eén keer waren 

we zelfs met 17, waarvan de jongste 15 en de oudste 79. Super plezant!  

 

 
We kijken dus tevreden terug, en met verse moed vooruit. Voor de maand december staat op het 

programma: verwarming, sanitair, toegangspoorten en sloten, controle elektriciteit en container II 

afvoeren + een eerste tuinexploot: bomen kiezen, compostvaten opstarten, takkenril opzetten,…  

Kort samengevat: we weten wat gedaan.  

Voel je het kriebelen als je dit leest: geef een seintje, we zijn elk weekend ter plekke om verder te 

werken.  

 

Het Abtshof CVBA was aanwezig op de jaarlijkse Samenhuizen Trefdag, een dag waar veel 

opstartende en bestaande woongemeenschappen uitwisselen en kennis maken. We konden onze 

site voorstellen aan de hand van dit filmpje. Met dank aan Laura!  

 

Onthoud alvast dat we in de loop van januari een welkomst-/nieuwjaarsfeestje plannen. De datum 

is nog niet geprikt, maar laten we zo spoedig mogelijk weten!  

 

Tot binnenkort !  

 

Jos, Helga, Philippe, Ivan, Kim, Pieter, Sabrine  

https://vimeo.com/243905905


 

Heb je vragen of je wil graag komen kennis maken?   

Je kan ons altijd contacteren via mafaldagroep@gmail.com. Aarzel niet!  

=> En ons adres: Thewitstraat 17, 3891 Gingelom (Borlo) 

 

PS: Het kan zijn dat je – nu de locatie vast ligt – dit nieuwsbericht niet langer wil ontvangen: laat het ons 

gerust weten.  

mailto:mafaldagroep@gmail.com

