Nieuwsbrief Abtshof cvba – juli 2019
De zomer is in volle glorie, we genieten!
De werk-4-daagse was een succes. Het was een komen en gaan van vrijwilligers: elke dag
waren we met een 12 tot 15-tal werkers. We hebben meer klussen geklaard dan voorzien. Nog
maar eens bewezen dat veel handen werk licht maken (alhoewel: de kaars was wel uit ’s avonds
….).
De buitenkeuken werd officieel in gebruik genomen en goedgekeurd. 15 mensen is ongeveer het
maximum om er comfortabel te kunnen zitten, maar een fijne plek, ook in de late uurtjes.
De eerste tentjes verschenen op het veld, … Het doet deugd om zoveel mensen te zien circuleren
op de site. Onze oprechte dank aan alle helpende handen!
Groenten-in-grote-getale: na de
warme start van de zomer kende het
veld een explosie van groenten! De
courgetten en pompoenen kruipen in
het rond, de tomaten hangen in
dikke trossen, de bessen wegen
zwaar in de struiken… Een
indrukwekkende overvloed. Wie in de
buurt woont of is en graag groenten
wil: je kan altijd langskomen en een
pakketje maken tegen vrije bijdrage.

Ondertussen werken we verder aan de
ontwikkeling van het project. De architecten
bezorgen ons tegen einde augustus een derde en
laatste schets. De fasering van het project werd in
kaart gebracht. Het is de bedoeling om – na de
bouwvergunning – parallel te werken aan het
zoeken van geïnteresseerde mede-bewoners en de
verbouwing te plannen, zodat het geheel zich in
één beweging ontwikkelt. Vanaf september voorzien
we één infomoment per maand om kandidaat
bewoners in te lichten over de stand van zaken en
de modaliteiten om aan te sluiten als bewoner (Aaandeelhouder) of B-aandeelhouder te worden van de coöperatie.
In aanloop van de grote werken creëren we in de woonwagen en in huis alvast extra
woonruimte op de site, ook voor tijdelijke bewoning.
Eén van de kipjes heeft 5 pluizige kuikens uitgebroed. Zo schattig! We hopen dat de huis- en
andere katten ze kunnen onderscheiden van een muis, maar tot nu toe gaat alles goed met het
nieuwe leven.

Wij groe(n)ten u!
Kim, Pieter, Ivan, Philippe en Sabrine

Agenda:






Op zaterdag10/08 gaat de volgende
werkdag door, van 10 tot 18u samen
werken op het erf. Wie wil mee-eten
die avond: graag melden via het
gekende mail-adres.
Op zondagnamiddag 29/09 om 14u is er een infomoment rond het woonproject. Voor de
infomomenten willen we graag vragen om je in te schrijven via abtshofcvba@gmail.com
De werkdag van september valt voor de verandering op een ZONdag: 15/09.

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

