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De zomerperiode is bijna achter de rug, het klinkt als oefff, maar het is – ondanks de vele hete, 
droge dagen – meer een spijtige vaststelling. De eerste tekenen van een aankomende herfst zijn 
er: droge bladeren aan de bomen, frisse ochtenden en avonden, de zwaluwen die verzamelen om 
te vertrekken,... “De tijd gaat snel, gebruikt hem wel”, en dat deden we ook! 
 
Op een zomerse dinsdag hebben we samen met de architecten en wat extra externe input 
(waarvoor onze dank!) de aftrap gegeven voor de bouwplannen. Het was zoeken naar sferen, 
mooie (en minder warme) plekken, woonlocaties en mogelijkheden voor collectieve functies. Zeer 
interessant, en we kwamen zowaar tot enkele gemeenschappelijke resultaten vanuit de 3 
werkgroepen! Het resultaat ligt nu bij de architecten; zij zullen ons een eerste schets maken voor 
de gehele site waarop we verder werken in het najaar. Vanaf nu een vast punt op de agenda…  

 
We zijn op zoek naar een 
verplaatsbare comfortabele unit 
voor onze 7de bewoner. We mikken 
op een bewoonbare oppervlakte 
van maximaal 40m². Mocht er 
iemand een suggestie hebben: 
graag! We denken aan een flinke 
blokhut, een sta-caravan in goede 
staat, een tiny house, … Laat maar 
weten.  
 
Volgende week zondag nemen we 
deel aan de Open Monumentendag. 
We zijn volop bezig met de 
voorbereidingen van het 
programma: rondleidingen op de 
site met historische uitleg, koffie & 
taart voor wie wil, kinderanimatie 
vanaf 14u en afronding met een 

streepje muziek in de schuur om 17u. Dat weekend zijn er ook Bevrijdingsfeesten in Borlo. Dat 
betekent dat de straten zullen afgesloten zijn, maar parkeren kan in de zijstraten vlakbij. 
 
De buurman heeft het veld deels gemaaid, zodat de ware grootte weer zichtbaar is. Prachtig mooi. 
De roofvogels kunnen de veldmuizen terug gemakkelijker spotten.  
Het zwembad is in gebruik. We hebben het met zo weinig mogelijk ingrepen en kosten zwembaar 
gemaakt. En tijdens de voorbije warme dagen was dat een ware luxe!  
 
We krijgen redelijk wat gasten over de vloer, en dat doet ons plezier. Het is fijn om de site te 
tonen, om te inspireren. Wil je graag eens langskomen, evt. blijven overnachten, … informeer je. 
We hebben een logeerkamer ter beschikking.  
 
Agenda:   za 08/09: werkdag: er wordt gewerkt van 10 – 17u, daarna eten 

we samen (graag aanmelden daarvoor). Wil je graag een 

rondleiding tijdens de werkdag, dat kan, maar geef het dan even 

door – dan kunnen we dit inplannen.   zo 09/09: Open Monumentendag van 13u tot 18u met 

rondleidingen, kinderanimatie (van 14-16u) en muziek in de 
schuur (om 17u)!  Kom d’af!   Zo 30/09: Deelfeest Landen, ook wij zullen er zijn met een 
infostand.  

https://www.openmonumenten.be/agenda/e/cohousing-in-het-abtshof/0e6d6904-3074-4da3-8e19-0d000c3f65ee
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/landens-deelfeest/16a18daa-de5b-43cc-aa78-22ba809774f2


PS: Je wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Geen probleem, laat het ons even weten.  


