
Nieuwsbrief Abtshof cvba – februari 2019  

 

De winter wijkt en dat is fijn. De eerste gezamenlijke lunch-momenten in een mager zonnetje op de koer, 

prille knoppen aan de bomen en de sneeuwklokjes zijn een feit. Het is tenslotte nog februari.  

We zitten in turbulente dagen, er moet veel overdacht worden en tegelijkertijd ook veel gedaan. Even 

gezamenlijk de voeten op de pedalen houden.  

 

Maandelijks is er een overleg met de architecten. Naast het verder uittekenen van het plan (waar komen de 

woningen, de commons, de semi-publieke zaken) moeten ook heel wat vooronderzoeken uitgevoerd 

worden.  We buigen ons over offertes i.v.m. de stabiliteit van de schuur (scheefstand en kwaliteit van de 

houten gespanten).  Het poortgebou┘ ﾏoet gestut ┘ordeﾐ, er ﾏoeteﾐ soﾐderiﾐgeﾐ uitge┗oerd ┘ordeﾐ ….  
Wie de eerste voorontwerpen eens wil zien is welkom.  Wij luisteren graag naar feedback en/of advies.  

We hopen binnen een aantal weken een afspraak te maken met de gemeentediensten om hun mening te 

horen over onze plannen.  We werken nog altijd in functie van een bouwaanvraag tegen het bouwverlof. 

Beﾐieu┘d of dat gaat lukkeﾐ…  
 

De komende werkdagen zullen er wel naar getint worden: het blootleggen van de funderingen in de schuur, 

opsporen van de bron onder de koer, losmaken van de verharding hier en daar, stutten van het 

poortgebouw,…. staat allemaal op de agenda.  

Naast het werk op het veld natuurlijk: de eerste nieuwe groenten staan al schuchter in de serre: wat sla, 

bloeﾏkool, kﾐoflook,… Mooi, en klaar voor meer. 

 

Gasten op het Abtshof: een koppel torenvalken heeft zich in de nestkast aan de rand van het veld gevestigd. 

Yes!  Een foto is nog niet gelukt, maar we houden ze in d’oog.  

 

De eerste lentedagen in Borlo leveren alvast mooie zonsondergangen op het veld:  

 

Agenda:  

 

 za 09/03: 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.  

 In april maken we er een 2-daagse 

van: werkdag (zaterdag) + 

bloesemwandeling (zondag) in het 

weekend van 13-14/04. 

Overnachten is mogelijk. Laat het 

ons weten.  

 Het Abtshof neemt deel aan de 

Samenhuizendag op za 18/05, plan 

het alvast in je agenda en breng 

gerust meer geïnteresseerden mee. 

Programma volgt. 

 
 
 
PS: Je wil deze nieuwsbrief niet langer 

mailto:abtshofcvba@gmail.com
http://www.samenhuizendag.be/


ontvangen? Geen probleem, laat het ons even weten.  


