
Nieuwsbrief Abtshof cvba – juni 2018 
 
Gooi die poorten open, het is zomer! Het veld staat er prachtig bij: groenten in vol ornaat, 
bloemen in zomerse kleuren, gras in alle maten, … Genieten is de boodschap.  
 
Na nog wat verder overleg rond 
architectenkeuze staan we nu echt 
aan de rand van een beslissing. 
Voor het einde van deze maand is 
de knoop doorgehakt. We houden 
jullie op de hoogte!  
 
De werkdag van 09/06 was alweer 
gezellig, we hadden 3 fijne 
bondgenoten (waarvoor onze 
DANK!), en dat maakt altijd een 
verschil. Er werd gewerkt, maar 
ook gepraat, gegeten, kennis 
gemaakt,… en zo gaat dat werk 
vooruit. We organiseren trouwens 
maandelijks een werkdag, we 
mikken daarvoor op de tweede 
zaterdag van de maand. Iedereen 
is welkom, wie zich aanmeldt krijgt het programma doorgestuurd. We voorzien ook tijd om evt. 
een rondleiding te doen en informatie te geven rond onze plannen. Als je informatie wil (en niet 
noodzakelijk wil werken), laat het gewoon even weten, dan maken we dat iemand zich vrij maakt 
voor jou, met plezier!  
 
En, een mijlpaal: een jaar geleden kochten we deze site aan! Alhoewel de weg nog lang is, voelt 
het goed aan. We hebben er ons in gewroet, de eerste seizoenen mee gemaakt, we kennen de 
geluiden ‘s nachts, de manier waarop de poort open en dicht gaat, de weg naar het werk,… Klaar 
voor meer! 

 
Een weetje voor de liefhebbers: 
van 30/06 tot 02/07 is er kermis 
in Gingelom!  
 
Baas over eigen mailbox: Vanaf 
25 mei 2018 is de nieuwe 
Europese verordening voor 
gegevensbescherming (GDPR) 
van kracht met als doel het 
waken over de persoonlijke data 
van de Europese burger. Dat is 
een goede zaak, en geldt ook 
voor ons natuurlijk. We 
gebruiken jullie mail-adres enkel 
voor deze mini-nieuwsbrief. 
Maar misschien wil je deze 
nieuwsbrief niet langer 
ontvangen? Indien dat het geval 
is en je wenst je mailbox wat 

opgeruimd-staat-netjes te houden, dan kan je je uitschrijven via een mailtje naar 
abtshofcvba@gmail.com; we verwijderen je mail-adres (niet met plezier ;-)) maar onmiddellijk.  

mailto:abtshofcvba@gmail.com


 

Agenda:   za 07/07: werkdag (+ infomoment om 10u) voor de geïnteresseerden van 10 tot 17u (na 
het werken eten we samen (zogewenst), dus laat graag weten als je zin hebt om mee te 
werken/eten die dag)   za 11/08: werkdag – idem  za 08/09: werkdag – idem   zo 09/09: Abtshof cvba neemt deel aan de Open Monumentendag met rondleidingen en 
muziek! Meer info volgt. 

 
Tot de volgende!  
 
Helga, Kim, Pieter, Jos, Philippe, Ivan, Sabrine 
 
PS: Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, geen probleem, laat het gewoon even weten: 
abtshofcvba@gmail.com 


