Nieuwsbrief Abtshof cvba – november 2018
Het jaar nadert zijn einde, de dagen zijn korter en vooral donkerder. Maar, zo hoort het. Iedereen
op het erf kruipt iets sneller in z’n huisje, om te genieten van de warmte bij de kachel, iets lekker
klaar te maken, een kruidige thee te drinken en door het raam te turen naar de veranderende
kleuren. We vergaderen met een extra pull en dikke sokken. Zelfs de winterperiode heeft zo z’n
charmante kanten.
De architecten
verschijnen nu en dan
op de site, met een
stabiliteitsingenieur, om
extra opmetingen te
doen, … er staat iets te
gebeuren, zoveel is
zeker. Maar het is nog
even wachten op een
eerste schets: normaal
gezien krijgen we die
in de loop van januari
te zien.
Ondertussen maken
we een nieuw
jaarplan: we willen
o.a. vooruitgang
boeken op vlak van
communicatie: een
website? een flyer? een
naamkaartje? een
logo? een professionelere nieuwsbrief?…. Dat is even broebelen geblazen, ondertussen met 7 rond
de tafel. Smaken verschillen en over smaken en kleuren valt niet te twisten… Maar, het komt in
orde. We maken ook werk van het financieel-juridisch plan met onze adviseur Hilde Coucke en
we worden nauw opgevolgd door het boekhoudkantoor Q-bus, enfin: we leren de knepen van het
vak. Allemaal erg boeiend.
We herschikten het veld een beetje zodat de paarden van de buurman terug wat gras te eten
vinden. Ondertussen kunnen wij voor de eerste keer genieten van de volledige breedte van het
perceel (tussen de twee holle wegen).

We verwelkomen een bescheiden nieuwe bewoner in het Abtshof, vanuit de Westhoek. Hij (een van de 600.000) maakte deel
uit van de tentoonstelling CWRM, een project van Koen Vanmechelen.

Agenda:




za 08/12: 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.
15/12: Inspiratiedag coöperatieve woonvormen in Gent, waar ook het Abtshof aan zal
deelnemen. Belooft interessant te worden, allen daarheen!
Za 12/01: werkdag: idem

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

