
Nieuwsbrief Abtshof cvba – december 2018 
 
Eind december, de donkerste dagen zijn achter de rug en ze beginnen alweer een heel klein beetje 
langer te worden (en ook al is dat niet meteen zichtbaar, het is een fijne gedachte), ….Wij 
verdreven de duisternis met een vuur en gebakken appeltjes op de koer.  

 
De architecten gaven ons op 21/12 een vroegtijdig kerstkadootje: een eerste ontwerp-schets! 
Het ziet er uitnodigend uit, organisch en passend in de groene omgeving. Het brengt ook stof tot 
nadenken. Plus het startschot voor een gigantisch bouwproject.  
 
Vorige zaterdag dankten we onze vrijwilligers van het voorbije jaar: de verhuizers en werkdag-
adepten. We mochten er – heel erg plezant – meer dan 50 verwelkomen! We pimpten de schuur 
voor de gelegenheid, plaatsten vuurkorven op de binnenkoer, eten en drinken in de hall. Het 
samenzijn werd in de late uurtjes afgerond in de zaal en op het veld. Voor herhaling vatbaar, en 
dank aan alle aanwezigen, jullie zijn geweldig!  
 

 
 
Sabrine en Philippe wonen hier ondertussen één jaar. Ze zeggen dat het OK is, het smaakt naar 
meer. De groep bewoners krijgt trouwens uitbreiding in 2019! Ivan is zeer recent (gisteren dus) 
officieel aandeelhouder geworden en komt helemaal uit Oost-Vlaanderen naar hier wonen. En toen 
waren ze met 7!  
 

!!! We wensen jullie van ganser harte een warm, enthousiast en blij nieuw jaar!   
Helga, Jos, Ivan, Kim, Pieter, Philippe, Sabrine  
 
Agenda:  
  Zon (!!) 13/01: werkdag: er wordt gewerkt van 10 – 17u, daarna eten we samen (graag 

aanmelden daarvoor). Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan we die dag bomen 
planten. Zin? Meld je via 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.  
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 Za 09/02: werkdag: Wil je graag weten wat we die dag gaan doen? Stuur ons een 
bericht. 

Werkdagen voorzien we normaal gezien elke tweede zaterdag van de maand, interessant voor de 
verse agenda’s ;-) 
 
PS: Je wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Geen probleem, laat het ons even weten.  


