Nieuwsbrief Abtshof cvba – juni 2019
De zomer is begonnen. Hier en daar wordt er een rugzak gepakt, een tent
en kampeerspullen bij elkaar gezocht. Of er worden evenzeer kartonnen
dozen gevuld om richting Borlo te verslepen. Er zit beweging in, we hebben
veel plannen voor de zomer maar we zullen het tegelijkertijd ook even wat
rustiger aa doe , dat zij alvast de i te ties….
Het gesprek met de gemeente Gingelom verliep vlot. Er waren geen
principiële bezwaren op onze plannen. We moeten uiteraard rekening
houden met erfgoed-elementen, maar we mogen het masterplan dat we
voorlegden verder uitwerken. Dat is een eerste belangrijke stap in de goede richting. Voelt goed.
Ons zwembad heeft zwemvijver-ambities, benieuwd of dit zal
lukke … En we zijn een buitenkeuken aan het bouwen. Heb je zin
om in de zomermaanden eens binnen te springen of te komen
kamperen? Welkom! Best een seintje via abtshofcvba@gmail.com.
Er staat ook veel lekkers op het veld, zowel groenten als fruit:
superverse, gezonde wortelen, rode bieten, tomaten (bijna),
aardbeien, rode besse , ajui , ko ko
er, spitskool,…. Ook graag
even laten weten als je graag je mandje komt vullen (tegen vrije
bijdrage).

We hebben sinds kort ook een bel (rechts van de poort als je
binnenkomt op de koer)! Als je ons dus niet meteen ziet, luidt de bel
en we duiken op.
En vorige week hadden we onze Algemene Vergadering waarop de
jaarrekening van het eerste boekjaar en het jaarverslag werd
goedgekeurd. Naar wie interesse heeft om dit jaarverslag eens te lezen,
sturen we het graag op.
Herinnering: in juli organiseren we een werk-op-het-erf vier-daagse.
Samen klussen, samen eten, kampvuren, we maken het gezellig. Je mag
altijd je tent en slaapgerief meebrengen. Er is een kampeerplek in de tuin.
Zi o o s te vervoege ? Ko d’af!
Agenda:
• Werk-op-het-erf vier-daagse van 11 – 14/07.
• Op zaterdag 10/08 gaat de volgende werkdag door
PS: Je wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Geen probleem, laat het ons even weten.

