Nieuwsbrief Abtshof cvba – oktober 2018

Een jaar geleden richtten we de coöperatie op en ondertekenden we de aankoopakte voor de
hoeve. Soms lijkt het alsof er nog niet veel gebeurd is in dat voorbije jaar, maar niets is minder
waar. We wonen hier ondertussen met 3 koppels, een 4de unit/bewoner is in aantocht, sinds mei
eten we enkel groenten uit de tuin, we kozen architecten en zijn er ondertussen mee gestart (zie
verder), kippen en eenden komen (en gaan soms ook), we deden voor de eerste keer mee aan de
Open Monumentendag, we hebben maandelijks een werkdag waaraan ook externe vrijwilligers
deelnemen, we maakten bij verschillende gelegenheden kennis met de buren,… Er is ook nog véél
te doen natuurlijk (een website, kandidaat bewoners zoeken, bouwplannen realiseren,en zo veel
meer,…), maar dat komt goed, we voelen het, stap voor stap in de goede richting.
Vers van de pers: De serre is een feit! Sinds vandaag staat er op het veld een serre van 20 X 6m
die voor ons de seizoenen wat zal verlengen. Ziet er veelbelovend uit!
De daken van de schuur en enkele dakgoten werden hersteld zodat we de winter zonder
kleerscheuren doorkomen.
Een degelijk verslag (40 blz.) van de Monumentenwacht is klaar en werd meegegeven met de
architecten.
Start architecten: We
ondertekenden het contract met
de architecten: Peter Vos
(www.barchi.be) en Pierre Deru
(www.architectes-aadd.be). In de
komende weken/maanden zullen
parallel een eerste globale schets
worden gemaakt, stabiliteitstesten
worden uitgevoerd en een paar
extra metingen (vooral i.v.m. het
hoogteverschil naar het veld). Het
begint te kriebelen hier in huis….
Ontdekking in de regio (met dank
aan M & J): elke donderdagavond
spelen ze een film in originele
versie in de cinema van
Waremme! Wie had dat gedacht,
nice!
Agenda:





za-nm 03/11 zijn we met een infostand aanwezig op de Trefdag Samenhuizen, die gaat
door in het STUK in Leuven. Allen daarheen!
za 10/11: werkdag: er wordt gewerkt van 10 – 17u, daarna eten we samen (graag
aanmelden daarvoor). Wil je graag weten wat we gaan doen? Stuur een mailtje naar
abtshofcvba@gmail.com. Wil je graag een rondleiding tijdens de werkdag? Ook dat kan,
maar geef het dan even door – dan kunnen we het inplannen.
za 08/12: werkdag – idem

Cohousing? Zoiets ongeveer? Ze zijn er bijna mee weg…

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

