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Vooroﾐderzoekeﾐ lopeﾐde…  
Het poortgebouw kreeg een korset! Het is niet meer van deze tijd, maar op deze manier kunnen we de 

stabiliteit garanderen en verder gaan met de nodige bodemsonderingen in de schuren en op de binnenkoer.  

Het hout van spanten, gordingen en kepers e.d. werd onderzocht en blijkt dat het in redelijke staat is!  We 

leren bij, elke dag. Interessant.  

Eﾐ ┘at geHeurt er ﾐog ﾏeer? We gra┗eﾐ putteﾐ, kijkeﾐ er iﾐ eﾐ gooieﾐ ze daﾐ ┘eer diIht… ;-) Zoiets 

ongeveer: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De architecten, Barchi en AADD, brachten een tweede voorontwerp, gebaseerd op het eerste maar 

aangepast aan onze vragen en plannen voor de ontwikkeling van de woongemeenschap. Binnenkort gaan 

we met dit eerste ruwe voorstel naar de gemeente, benieuwd naar hun reactie!  

 

Op zaterdag 18 mei organiseren we in het kader van de Samenhuizendag een open-deur-dag. We voorzien 

een rondleiding op de site om 13u, om 14.30u en 16u. Bewoners geven uitleg over het woon- en 

landbouwproject en rond 17u ronden we af met een streepje muziek van de groep High Five op de 

binnenkoer. Dè gelegenheid voor een kennismaking!  Breng graag je vrienden en familie mee!  

 

Vanaf de zomer wonen we terug met 5 op de site. We verwelkomen Ivan, die al even mede-aandeelhouder 

is, maar nu definitief verhuist van het 

verre Oost-Vlaanderen naar Limburg.   

 

De woonwagen krijgt een grondige 

make-over zodat ie bruikbaar wordt voor 

(tijdelijke?) bewoning.  

 

 
Dank aan Geert H voor de foto: 

 

Agenda:  

 

 Za 11/05: werkdag: er wordt 

gewerkt van 10 – 17u, daarna 

eten we samen (graag 

aanmelden daarvoor). Wil je 

http://www.barchi.be/
http://www.architectes-aadd.be/
http://www.samenhuizendag.be/


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.  

 Allen daarheen! Het Abtshof neemt deel aan de Samenhuizendag op za 18/05. Adres: Thewitstraat 

17, 3891 Borlo. Bereikbaar met de trein + bus 42 vanuit Landen. 

 

 

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

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

