Samenhuizendag 2017
Programma zaterdag 20 mei
ANTWERPEN
Q-ville

Hemelrijk 77,
2910 Essen

Te ontwikkelen groot cohousingproject
Te bezoeken van 12 – 16u
waar een 50-tal woningen zullen komen in
de oude quarantainestallen. Het worden
allemaal BEN woningen in het groen, met
een buurthuis, een parkje, een zwembad
met wellness, elektrische deelauto's,…

Cohousing
Gummarushof
(opstart)

Kerkhoflei 41-43,
2800 Mechelen

Op de site van een voormalig
schoolcomplex, oude kerk en pastorij
worden 24 woningen gepland.

Te bezoeken van 14 -17u
Afspraak op de site!

BRUSSEL
Entre Voisins

Steenweg op Waver
490, 1040 Etterbeek

Cohousing
L'Echappée

Drootbeekstraat 22-30, Een bezoek aan een gloednieuw Brussels
1020 Laken
cohousingproject, pas bewoond, 18
woonunits en gemeenschappelijke
voorzieningen.

Cohousing Ilôt De Walenstraat 28,
Spiegel
1090 Jette
(opstart)

Abbeyfield-huis, woongroep van senioren, Te bezoeken van 14 – 18u
8 wooneenheden, gemeenschappelijke
www.abbeyfield.be
tuin en leefruimte

Een cohousing in wording van 12
wooneenheden, die volledig beheerd
worden door een bewonerscollectief
(cohousing) in Jette.
Met gemeenschappelijke ruimtes:
polyvalente zaal, wasruimte, tuin,
fietsruimte, atelier enz. De
gemeenschappelijke ruimtes zullen ook
aangepast worden in functie van de
nieuwe behoeftes van de bewoners, vb.
opgroeiende kinderen of nieuwe hobby’s.
Het interne charter voorziet de

Rondleiding om 13.30u

Tussen 11 en 13u kun je op onze site
terecht voor een voorstelling van het
toekomstige project en voor soep, hapjes
en een drankje.

mogelijkheid om van wooneenheid te
ruilen volgens de veranderende
levenswijze.
123 Logements

Koningstraat 123,
1000 Brussel

Solidaire woongemeenschap, diverse
leeftijden

Te bezoeken van 14 tot 16u

La Poudrière

Kruitmolenstraat 60
1000 Brussel

Leef- en werkgemeenschap voor jongeren Te bezoeken van 14 tot 17u
met een sterke focus op autonomie van
de gemeenschap. Door actieve
participatie van de leden is een open
manier van samenleven mogelijk met
daarin respect voor ieders overtuigingen.
De woongemeenschap is verankerd in de
stad en is actief bezig met recycling. Ook
is er er een landbouwproject opgezet om
de productielijnen van voedsel zo kort
mogelijk te houden en ook om de
zelfstandigheid van de
woongemeenschap te vergroten.

Ilôt Picard

Picardstraat 204,
1080 Sint-JansMolenbeek

Stedelijke woongemeenschap met privé
Verschillende bezoekrondes tussen 11u
woonunits met daarbij
en 13u
gemeenschappelijke ruimtes. Sterke focus
op delen en uitwisseling van ideeën
tussen mensen. Picard is in beheer van de
huurmaatschappij Urbani. De projecten
van Urbani zijn geconstrueerd met het
oog op de ontwikkeling van de bewoners
in zowel hun privéruimtes als de
gemeenschappelijke ruimtes. Ook is er
extra aandacht voor ecologie.

LIMBURG
Cohousing Alken

Grootstraat 114,
3750 Alken

Een oude hoeve in Alken wordt
gerenoveerd en uitgebreid naar 11 lageenergiewoningen die samen een
duurzame woongelegendheid vormen.

Te bezoeken van 13u – 17u

Kasteel
Nieuwenhoven

Engelbamp 55,
3800 Sint-Truiden

Samen wonen op een kasteel domein?
Alles is te bezichtigen jullie krijgen uitleg
over de hele plek!

Te bezoeken van 14 tot 16u. Graag
mailen met hoeveel je komt naar
info@kasteelnieuwenhoven.be
www.kasteel-nieuwenhoven.be

WEST-VLAANDEREN
Cohousing
Stocktveld
(opstart)

Blekerijstraat 22,
8700 Tielt

Cohousingproject in en rond het
voormalige klooster aan het station van
Tielt, met 37 woningen en
appartementen.

Te bezoeken vanaf 10.30u

Cohousing Kortrijk Sint Denijsestraat 1,
(opstart)
8500 Kortrijk

Cohousingproject nabij het station en
centrum van Kortrijk, met 20
wooneenheden van verschillende groottes
én gemeenschappelijke binnenruimtes en
tuin.

Afspraak om 10u (tot 12u) bij
Vormingplus (Wandelweg 11) aansluitend
rondleiding op de site (kop van Prado,
begin Sint-Denijsestraat)

Cohousing
Eikenberg
(opstart)

In de groene rand van Brugge, op een
terrein van ruim 4000 m² staat een
woonproject op stapel. Bekijk onze
plannen, lees meer over onze visie en
maak kennis met de cohousing van 15
units in wording.

Te bezoeken van 10 – 13.30u

Eikenberg 27, 8310
Sint-Kruis, Brugge

www.cohousingeikenberg.weebly.com

OOST-VLAANDEREN
Hemel op Aarde

Duivelshoek 42,
9420 Erpe-Mere

Een opstartende woongroep met
huurunits en een gemeenschappelijke
keuken, tuin en hobbyruimte. Voor het
moment bewoond door moeder en
dochter.

Te bezoeken van 10 – 14u

Cohousing Gecco

Het Kamp 16,
Gentbrugge

Wonen in een bos vlak bij de stad?
Vervoeg de Cohousing-groep Gecco: Een
eigen woning of appartement én zoveel

Rondleidingen telkens om 10u, 14u en
16u

meer.
De Stelle Root

Rodestraat 24,
9620 Zottegem

Wat tot voor kort een privé-woning was
van een gezin met 3 kinderen, wordt
omgetoverd tot een co-housing project
met 7 privé woningen.

Te bezoeken van 13 – 17u

De Welenhoeck

Pardassenhoek 18,
9550 Sint-LievensEssen

Coöperatieve boerderij, organisch
groeiende leef-, leer- en werkplek

I.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen.
Om 14u start de gegidste rondleiding
door het project door een van de
oprichters, Yves Van Reusel. Vervolgens
zal Samenhuizen vzw een infosessie
geven over de basics van cohousing, het
Samenhuizen ABC.
De rondleiding kost 5€ en inschrijving op
voorhand is verplicht (via Vormingplus)

't Erf

Stroomkenskerkweg
95, Gent

3 woningen met gemeenschappelijke
inkom

Te bezoeken van 9 – 18u

Utopia

Pontweg 10
9450 Haaltert

Woongroep (sinds jaar en dag) met 5
units in een verbouwde vierkantshoeve.

Te bezoeken van 10 – 18u

VLAAMS-BRABANT
Molen van
Rotselaar

Molenstraat 2, 3110
Rotselaar

Intergenerationeel co-wonen in 9 units op Op zaterdag 20/05 is er een gezamenlijke
een molenerf, en dat reeds meer dan 20
werkdag.
jaar.
Bezoekers zijn welkom vanaf 11.00u. Dan
kunnen ze meewerken en intussen praten
met verschillende mensen.
Vanaf 16.00u is er een uitwisseling met
de bewoners voorzien.

De Kaasdroger
Co-wonen

Klein Heidestraat 28 a- Co-wonen in een vierkantshoeve, 4
e,
woonsten, ecologische verbouwing,
3370 Boutersem
gemeenschappelijke tuin en de Broeikas,
(Neervelp)
creatieve coöperatieve ruimte.

Rondleiding om 10u en 14u

Huisdelen OudHeverlee

Francis Crabbéstraat
28

Rondleidingen om 10u, 11u30, 14u en
16u

Samenhuizers uit het Leuvense opgelet!
Een dorpswoning op 5 km buiten Leuven

3050 Oud-Heverlee

tussen Dijlevallei en Meerdaalwoud,
bereikbaar met openbaar vervoer (bus
377, treinhalte Oud-Heverlee op de lijn
Leuven - Ottigny. Keuken, badkamer,
woonkamer, tuin en berging zijn
gemeenschappelijk. Er zijn 1 tot 2
slaapkamers vrij voor samenhuizers.

Gelieve je aan te melden via:
katia.de.bock@telenet.be

