
Nieuwsbrief Abtshof cvba – mei 2018 
 
De weken vliegen voorbij. De natuur rondom ons zorgt daar ook voor. Het gras op het veld groeit 
zienderogen, wij daar telkens achteraan met de grasmachine… De groenten groeien gelukkig ook, 
en daar zijn het de slakken die ze achtervolgen. Er wordt hier dus gemulcht, gewied, gemaaid, ... 
dat het een lieve lust is. Gelukkig staan we er niet alleen voor. En kunnen we ook al eens iets 
oogsten!  
Onder de poort achteraan hangt een schoolbord met de dagelijkse to-do’s op het veld. Zo weet 
iedereen altijd wat te doen nà de werkuren ;-) maar een goed systeem. We leren elk dag bij.  
 
De architecten zijn ondertussen allemaal langs 
gekomen. Nu is het aan ons om te bekijken wie 
ons verder zal begeleiden in de ontwikkeling 
van dit project. We bepaalden een aantal 
criteria die voor ons belangrijk zijn in die keuze: 
heeft hij/zij ervaring met het werken met een 
groep als bouwheer, van waar komt hij/zij (liefst 
niet te ver hier vandaan), staat hij/zij open voor 
een ecologische/zelfs organische verbouwing,…? 
De volgende stap is de keuze van één architect, 
het maken van een schets-plan, daarmee naar 
de gemeente gaan voor een principieel akkoord 
en verder uitwerken van de plannen.  
 
Om het tempo wat te kunnen aanhouden 
vormen zich stilaan werkgroepen: bouw, 
sociaal, nieuwe leden, … Die werkgroepen 
bereiden “en petit comité” een thema voor en 
leggen dat voor aan de hele groep.  
Er zijn ook heel concrete vragen die ons 
bereiken en waar we ons over buigen: hoe 
staan we tegenover tijdelijke bewoning in een 
joert of caravan?  
 
Tijdens de Samenhuizendag van 20 mei kwamen er 30 bezoekers over de vloer. We maakten 
kennis met enkele geïnteresseerden, buren en een delegatie van de transitie-beweging van 
Landen. Interessant!  
 
Agenda:  
  Zaterdag 09/06: infomoment met rondleiding om 10u + werkdag voor de geïnteresseerden 

van 10 tot 17u (we eten daarna samen, dus laat graag weten als je zin hebt om mee te 
werken die dag)   Zaterdag 07/07: werkdag vanaf 10u  Zaterdag 11/08: idem  Zaterdag 08/09: idem 

 
Contact: abtshofcvba@gmail.com 
 
Tot gauw!  
 
Jos, Helga, Philippe, Kim, Pieter, Sabrine, Ivan 

 
PS: Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het ons gewoon even weten. 
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