
Nieuwsbrief Het Abtshof – december 2019 
 
 
De laatste dagen van 2019 passeren, het zijn feestdagen maar ook tijd 
om even te rusten in de donkerte van de winter. Het was voor ons op 
Het Abtshof een bewogen jaar, het gevoel een groot project uit de grond 
te stampen geeft voldoening, maar is ook een spannende 
aangelegenheid. We leren elke dag bij, we zoeken samen naar (de 
beste) oplossingen, we kneden dit project naar de gewenste vorm.  
Het is een beetje vroeg, maar we hebben al een goed voornemen voor 
het nieuwe jaar: meer volk op de site, meer input en handen om dit 
mooie project een flinke stap vooruit te helpen. Want, na twee jaar in 
Borlo weten we het zeker: Het Abtshof is het waard. 
 
Het Abtshof was aanwezig tijdens de Trefdag Samenhuizen in C-
Mine Genk.  Er waren vertegenwoordigers van enkele Limburgse 
cohousing initiatieven en een 120-tal bezoekers. Onze infostand 
ontving enkele zeer geïnteresseerde luisteraars…  
 
We rondden ons jaar af met een laatste werkdag en wintervuur op 
21/12, waarop ook Het Belang van Limburg langs kwam voor een 
artikel in de regionale bladzijden van de krant.  
 
Het jaareinde bracht ons ook erg triest nieuws. Pierre Deru, één van onze architecten (AADD 
Architecture), is geheel onverwacht en veel te jong overleden. Hij tekende voor ons het 
schetsontwerp van de site. We zijn met onze gedachten bij zijn familie. 
 
Dank aan al diegenen die in het voorbije jaar een handje (of twee) kwamen toesteken. We zien 
jullie graag terug in 2020!  
We wensen jullie een kleurrijk en boeiend nieuw jaar!  
 
En nu wachten we op de sneeuw…. De slee staat klaar. 
 
Agenda:  
 • Op zaterdag 11/01 is er terug een 

werkdag op Het Abtshof. Als je de 
feestdagen wil weg-werken: van 10 
tot 17u gaan we aan de slag op de 
site. Zeer welkom!  • Op zondag 12/01 ontvangen we de 
buren voor een koffie, taart en 
toebehoren, een drink op het 
nieuwe jaar!  • Op zaterdag 25/01 is het eerste 
info-moment van 2020. Wil je 
weten hoe en wanneer je zou 
kunnen wonen en meedoen op Het 
Abtshof? Dan moet je zeker 
langskomen! Om 14u starten we in 
de zaal.  

 
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.  

De ploeg in actie tijdens de Trefdag 
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