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En wat gebeurde er in de voorbije maand? Véél!  
 
We startten de maand met een koffie-en-taart moment voor de buren. We wisten niet dat op 
Paasmaandag ook de Ster van Zuid-Limburg door de straat zou razen, maar toch kwamen 18 
goedgehumeurde buren langs. Het was gezellig, we kregen stukjes geschiedenis mee en een klein 
beetje zicht op lokale activiteiten en connecties. Interessant.  
 
En verder zijn er werken, werken, werken:  
 
Het gesnoeide hout, dat zich stilaan overal opstapelde, werd door de gemeente-hakselaar gejaagd, 
waarmee we de winter definitief verdreven van op het land. Klaar voor de eerste frisse groene 
blaadjes. De bessenstruiken doen het goed, de fruitbomen hebben al enkele frêle bloesems. De 
aardappelen en ajuinen zijn geplant. Er is een wandelpad gemaaid door het veld, achteraan 
plantten we knotwilgen. Het begint zowaar vorm te krijgen.  
 
Tijdens de werkdag van half april werkten we voornamelijk verder in den hof. Groentebedden 
maken met dakpannen, gras maaien, het stenen muurtje aan de straatkant behoeden van verval,… 
Fijn dat we alweer konden rekenen op extra werkkrachten. Het maakt de werkdagen effectief 

lichter, aangenaam en afwisselend. DANK! 
DANK!  
 
Ondertussen is het vierde groentebedje bijna 
klaar voor gebruik.  
 
En, sinds enkele weken komen er architecten 
over de vloer. We selecteerden uit een lijst van 
20 architecten een shortlist van 5. Die komen 
alle 5 voor een kennismaking met het project. 
De bedoeling is om uiteindelijk bij één 
architect uit te komen die onze ideeën en 
feeling begrijpt, en zo’n grootschalige 
verbouwing ziet zitten. We zijn – na bezoeken 
van 3 architecten – al blij verrast door hun 
feedback op de site en het project. Het is een 
spannende selectie, want één architect zal ons 
(hopelijk) door de hele verbouwing loodsen. 
We moeten dus de juiste keuze maken…  
 
WELKOM! 
Zoals reeds aangekondigd: op zondag 20 mei 
doen we mee aan de Samenhuizendag. Op die 
dag kan je in heel België 
woongemeenschappen gaan bezoeken. En je 
kan dus ook bij ons terecht voor informatie 
over de plannen, een rondleiding op de site, … 

we zitten klaar voor een gezellige babbel,… Wil je eens vrijblijvend binnen springen, komen 
snuffelen, … dat is het moment! Breng gerust vrienden en familie mee.  
 
Agenda:   05/05: werkdag, wie graag mee werkt – meldt even aan via abtshofcvba@gmail.com  

 20/05: Samenhuizendag in het Abtshof  09/06: infomoment + werkdag  

http://www.samenhuizendag.be/
mailto:abtshofcvba@gmail.com

