
Nieuwsbrief Het Abtshof – november 2019 
 
De donkere dagen zijn terug. De laatste bladeren dwarrelen over de binnenkoer, het water stroomt 
langs de dakpannen naar beneden (althans waar de 
dakgoot ontbreekt),… Gelukkig is het binnen warm en 
kunnen we nog altijd groenten oogsten, o.a. kolen, 
knolselder, de allerlaatste tomaten in de serre en bonen 
met inspirerende kleuren. 
Laat maar komen, die winter (voor sommigen al de 
derde op Het Abtshof!). We zijn er klaar voor.  
 
Samen met een ploeg frisse JNM-ers van Hageland 
Zuiderkempen en Palieterland kuisten we de holle weg 
op en maakten een nieuwe composthoop. Veel werk 
verzet! Waarvoor onze grote dank!  

 
 
De woonwagen is elke dag wat 
meer afgewerkt (dank ook aan de 
stille werkers hier). Douche en WC: 
check, slaapkamer geschilderd: 
check, pelletkachel getest: check.  
 
Ondertussen werken we ook 
stilletjes en ernstig verder aan de 
plannen en het opmaken van een 
omgevingsvergunning samen met 
de architecten.  
We voorzien op de site 12 
woningen van verschillende 
grootte: de kleinste is een studio, 
de grootste groot genoeg voor een 
familie met enkele kinderen. 
Spannend allemaal.  

 
Agenda:  
  Op zaterdag 30/11 is het Abtshof met een infostand aanwezig op de Samenhuizen Trefdag 

in C-Mine Genk. Workshops, infostands, veel uitwisseling en een interessante Expo 
“Cohousing Apart Together”. Vanaf 13u in Genk!   Wil je meer weten over Coöperatief wonen? Op 07/12 is er een inspiratiedag in Gent, met 
focus op het financiële luik. Inschrijven kan via coopkracht.be  Op 14/12 (start om 14u) is er terug een infomoment op Het Abtshof: je wil weten hoe en 
wanneer er kan gewoond worden op de site? Kom dan zeker af!   Op 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. Wil je graag weten wat er op 
het programma staat? Contacteer ons. 

 
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.  
 

https://samenhuizen.be/trefdag
mailto:abtshofcvba@gmail.com


 
 
 

 


