Nieuwsbrief Het Abtshof – oktober 2019
De uilskuikens verhuisden met behulp van een uilenkenner, ze kregen tegelijkertijd een ringetje
aan hun poot. Moeder uil was even van haar melk maar vond haar nest snel terug aan de overkant
van de binnenkoer. Oeff. En wij vergaderen ondertussen WARM in de zaal. Missie geslaagd.
De infomomenten die we vanaf nu maandelijks organiseren zijn specifiek bedoeld voor diegenen
die interesse voelen om in Het Abtshof te komen wonen, op korte of langere termijn,... Mensen dus
die dit project mee willen ontwikkelen en vorm geven. Uitdagingen en avontuur gegarandeerd! In
de agenda staat telkens het volgende infomoment aangekondigd. We vragen om in te schrijven
omdat we graag weten met hoeveel we zullen zijn, voor de praktische organisatie en de mentale
voorbereiding ;-) Iedereen welkom!
We deden graafwerken op de site i.f.v. water- en
elektriciteit toevoer voor serre en woonwagen. Een mooi
vooruitzicht.
We mochten een professionele keuken erven van de
vzw RuimteVaart (ex-werkplek van Kim) waarvoor onze
dank! Sommige elementen gebruiken we nu al als
aanvulling in de buitenkeuken, andere worden
gestockeerd voor toekomstig gebruik.

Sommige mensen vragen zich af hoe dat
gaat: “samen vergaderen en beslissen”
Wel, we oefenen in het maken van
consent beslissingen. Een interessant
proces waarbij iedereen gehoord wordt
en alle bezwaren (als die er zijn)
meegenomen worden. Het ziet er
schematisch ongeveer zo uit. Nog altijd
chinees? Zelf oefenen is de beste manier

Agenda:
 ! Maandag (feestdag) 11/11:
werkdag van 10 – 17u. We zorgen voor
soep en brood. Wat staat er op het
programma? Een hek plaatsen aan de
ingang van het veld, de woonwagen
schilderen (binnenwerk), de serre
winterklaar maken, look planten, kasseien
leggen,…
 Op zaterdag 30/11 is het Abtshof –
samen met vele anderen – met een
infostand aanwezig op de Samenhuizen





Trefdag in C-Mine Genk, kom ons bezoeken!. Workshops, infostands, veel uitwisseling en
een interessante Expo “Cohousing Apart Together”
Op zaterdag 14/12 is er terug een infomoment op Het Abtshof: je bent geïnteresseerd in
wonen op Het Abtshof? Kom dan zeker af!
Op zaterdag 21/12 is de winter-werkdag die we afsluiten met een vuur voor de
geïnteresseerden. We werken van 10 – 17u en eten samen. Graag aanmelden.

Je kan ons altijd bereiken via abtshofcvba@gmail.com
Ons adres: Thewitstraat 17, 3891 Borlo
Je wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Geen probleem, laat het ons gewoon even weten dan doen
we het nodige.

