Nieuwsbrief Abtshof – 21 februari 2018
De weken vliegen voorbij. We geraken gewoon aan de nieuwe verplaatsing naar het werk: de bus
rijdt stipt om 7.26u langs of een dappere fietst naar het station, voor de trein in Landen, Leuven,
Brussel, zelfs Vilvoorde. Het lukt allemaal. Je moet je er wel op instellen: het traject Borlo –
Vilvoorde, bijvoorbeeld, duurt 1,5u. Een boek, een vergadering voorbereiden, nog wat mails
bea t oorde , … er is tijd oor. Met de wagen valt het mee, zoals het soms meevalt met de wagen.
Files zijn dezelfde, hier en ginder. En thuis komen doet altijd deugd, in de stilte van het dorp en de
binnenkoer.
Ondertussen is koppel twee, Kim en Pieter, gearriveerd! Ze betrekken een kleine oppervlakte dus
zijn ze nog aan het puzzelen hoe ze al de verhuisde spullen daarin kunnen passen. Maar, er is alweer
wat meer leven in en rond het hof. En dat voelt goed.
De derde unit krijgt de laatste likjes verf in de komende weken. Rond half maart komen dan ook Jos
en Helga.
Dat gaat vooruit, fijn!
Tijdens de laatste werkdag van 11/02 hebben we er, zoals gepland ,een flinke lap op gegeven. De
schuur is voor een stuk opgeruimd, de elektriciteit in de schuur en paardenstal werken terug, de
omgewaaide boom is in stukken gezaagd, de overwoekerde straatkant weer ordelijk gezet, de oude
omheining langs de holle weg is weggehaald en de bomen en struiken gesnoeid, de klimop die de
paardenstal overwoekerde is verwijderd,... We zijn echt goed opgeschoten die dag, met warme dank
aan alle helpende handen: Felix, Elke, Geert, Gert en de 7 Borlonezen. We hebben een paar dagen
age ote …. 

Een volgende werkmoment staat alweer op de planning: 9 & 10/03. Deze keer eentje voor de groene
vingers onder jullie. We zijn van plan bomen te planten, struiken bij te zetten aan de kant van de
holle eg, dood hout op te rui e i de tui ,… Wie het oelt kriebele , ko
aar af! We ete
graag met hoeveel we zullen zijn, zodat we voldoende soep en brood voorzien. Dus, laat iets weten,
maar altijd welkom!
Voor de Inside Out Beurs, waar het Abtshof onderwerp van ontwerp was, hebben we 5 inzendingen
ontvangen. De jury heeft er eentje uitgepikt, maar wij vinden vooral inspiratie in het ontwerp van
een landschapsarchitect die voornamelijk de landbouwgrond in het vizier had. Zeer inspirerend! De
inzendingen zijn ter inzage.
Het Abtshof zal dit jaar deelnemen aan de Samenhuizendag, en wel op zondag 20 mei. Dat is nog
veraf, maar noteer het alvast in de agenda. Die dag staan de poorten wijd open voor bezoekers en
nieuwsgierigen. Kom kennis maken en zeg het verder!

