Nieuwsbrief Abtshof cvba – maart 2019
Projecten als deze, waar mensen samen en intensief een reuzenwerk aanvatten, kennen soms
verrassende wendingen. Wij zijn daarop geen uitzondering.
Jos en Helga, die mee aan de wieg stonden van Het Abtshof, hebben besloten om het project te
verlaten, ze kiezen een andere richting. We wensen hen het allerbeste. We zullen het dus even
met wat handen en hoofden minder moeten doen, maar hopen in de tweede helft van dit jaar al
nieuwe bewoners/aandeelhouders te kunnen verwelkomen.

Ondertussen gingen we aan de slag met van alles en
nog wat:
 De werkdag van maart was een succes met
alweer veel enthousiastelingen (waarvoor dank!)
 Het blootleggen van de funderingen: check!
 De roulotte wordt onder handen genomen
(verder opkuisen, extra raam voorzien,...)
 Poortgebouw leegmaken en stabiliseren:
bijna check (staat op de planning voor 09/04)
 Architectenplannen naar fase II: check!

Het veld wordt langzaam maar zeker groener: de
fruitbomen hebben frisse bloesems, de eerste lading
ajuinen zitten in de grond, in de serre staan
ondertussen al flink wat groenten, de bessenstruiken
kleuren, de erwten zijn gezaaid,…
De lente is nu echt begonnen, en daar zijn we blij
om!

En, zoals beloofd: het bewijs dat het vogelhuis
bewoond is door een torenvalk:

Agenda:





Za 13/04: 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.
Zo 14/04: bloesemwandeling. We stippelen een tochtje uit van 15km, met kortere
varianten voor zij die dat liever hebben. Stap mee! We starten om 10u.
Het Abtshof neemt deel aan de Samenhuizendag op za 18/05, zet het alvast in je
agenda en breng gerust nog wat geïnteresseerden mee.

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

