Nieuwsbrief Abtshof cvba – mei 2019
Het heeft wat geduurd, maar de binnenkoer is zo goed als op temperatuur en wij zijn er klaar voor: laat de
zomer maar komen!

De Samenhuizendag lokte 74
bezoekers naar Borlo. Het was een
aangename dag met rondleidingen,
ijsjes, veel uitwisseling met
geïnteresseerden, buurtbewoners,
fietstoeristen, muziek, één gigantische
regenbui, spaghetti en nog meer
muziek. Bekijk de foto’s op onze
Facebook pagina!

Oproep: Er ligt veel werk op de plank en we ontmoeten regelmatig bezoekers met interessante kennis of
input. Combineer die twee en je voelt ons aankomen: woon je niet te ver en heb je zin om wat energie te
steken in dit project, voel je dat je een inbreng kan doen vanuit één of andere achtergrond? We hebben een
werkgroep bouw, externe communicatie, groep, landbouw, klus, juridisch-financieel… oor elk at ils dus.
Laat ons weten als er iets is waar je eventueel mee aan wil werken, dan hebben we het er eens samen over.
In onze agenda: 20 juni stellen we samen met de architecten ons masterplan voor aan de gemeente
Gingelom. Duimen mag. Op vrijdag 21 juni hebben we onze jaarlijkse Algemene Vergadering en daarna
verwelkomen we de zomer met een vuur op het veld. Aansluiten kan vanaf 21u, welkom!
In juli organiseren we een gezellige werk-op-het-erf vier-daagse. We vatten een aantal grotere werken aan
zoals het leeghalen van verdiepingen in schuren, we wijden de buitenkeuken in, we werken verder aan de
oo age ,…. aar daar aast zulle e ook sa e ete , ke is ake , de ereld erbetere ,… Zi o

mee te doen, 4 dage of éé daar a , ko
kampeerplek in de tuin.

d’af! Je mag altijd je tent en slaapgerief meebrengen. Er is een

Agenda:
 Zaterdag 8 juni: 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 of wat meer info op een andere dag? Ook dat kan, maar geef het dan
even door – dan kunnen we het inplannen.
 Vrijdag 21 juni: Zomervuur vanaf 21u
 Donderdag 11 tot zondag 14 juli: Werk-op-het-erf vier-daagse
PS: Je wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Geen probleem, laat het ons even weten.

