Samenhuizendag 2017
Programma zondag 21 mei
ANTWERPEN
Cohousing
Gummarushof
(opstart)

Kerkhoflei 41-43,
2800 Mechelen

Cohousing Buren Guldensporenlei 28
van Bink
2300 Turnhout
(opstart)

Cohousing
Herentals

Vogelzang 1
2200 Herentals

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

Te bezoeken van 14 -17u

Initiatiefgroep van ongeveer 15 gezinnen
die willen bouwen aan een open cohousingproject in de groene rand van
Turnhout. Op fietsafstand van de
binnenstad, maar met alle voordelen van
de groene longen rond de stad.
Bij Buren van Bink ben je jezelf in de
privacy van je eigen lichte, flexibele
woning en leef je samen met buren die je
écht goed kent en waarmee je een tuin
en een gemeenschappelijk paviljoen
deelt.

Heb je interesse in ons project?
Neem contact op met
burenvanbink@gmail.com dan contacteren(
we u persoonlijk.
l
We organiseren alvast iets op de
i
Samenhuizendag tussen 9u en 12u.

Cohousing Herentals is een groep
enthousiaste believers in cohousing, die
op mensenmaat groeit. We zoeken al
geruime tijd naar een goede locatie in of
rond Herentals voor ons project en
hebben die nu mogelijks gevonden...
Kom je met ons deze locatie verkennen?

Cohousing
Curant

Lange Gasthuisstraat 39
2000 Antwerpen

Onze medewerkers geven je alle
informatie over het project en laten je

Afspraak op de site
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Onze activiteit van zondag 21 mei:
u
wandeling door de wijk Wuytsbergen- u
Ekelen te Herentals, de plek waar we
gaan wonen en aansluitend samen op r
bezoek bij Cohousing de Okelaar. We t
starten om 10:30u. Deze activiteit staat
ook open voor iedereen. We spreken af
e
aan het WZC Vogelzang.
e
Inschrijven in niet verplicht, maar wel fijn
en kan via info@cohousingherentals.ben
In de namiddag bezoeken we gezamenlijk
De Okelaar in Wolvertem, ook daarbij kan
e
je aansluiten.
Te bezoeken van 10 – 16u
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een kijkje nemen in één van de
woningen. (
CURANT is lde afkorting van ‘Cohousing
and case management for
i
Unaccompanied
young adult Refugees in
ANTwerp’. n

Inschrijven voor dit
kennismakingsmoment is verplicht. Stuur
een mailtje naar
curant@ocmw.antwerpen.be en je krijgt
vervolgens een uitnodiging voor een
bezichtiging.

k
Leeferf De
Scherpen
Horinck

Grote Heide 31,
2811 Leest

Cohousing Land
van Aa (in
opstart)

Slagmolenstraat, 2300
Turnhout

Opstartend project. Duurzaam
samenwonen
s in een te renoveren hoeve:
plaats voor 12 woonunits,
t
intergenerationeel,
coöperatief
u
ondernemen.

Rondleiding en gesprek met de bewoners.

u
Intergenerationeel
cohousingproject met
een 25-tal sociale
koopen
r
huurwoningen.

Bezoek van 13 tot 17u
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HENEGOUWEN
Co-wonen
Ellezelles

Project
Samenhuizen

Haizette 19, 7890
Ellezelles

Cellebroerstraat 16
1000 Brussel
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In dit bijzondere zorgproject, in hartje
Brussel, wonen jongeren en senioren
samen met mensen met een
geheugenstoornis, een verstandelijke
beperking en/of een psychiatrische

Te bezoeken: 10-17u

Kom kennismaken met het project, de
bewonersgroep en ervaar de locatie. We
zetten een partytent op 'onze' akker en
proberen met linten de contouren van de
toekomstige gebouwen aan te duiden.
Te bezoeken tussen 14u en 18u.
Dit project is gelegen in de Vlaamse
Ardennen in Ellezelles (Elzele) vlakbij
Ronse. Er zijn nog units vrij in dit project!
Kom gerust langs voor meer info.
Graag een seintje vooraf aan
kathleen.de.jonghe@gmail.com
Te bezoeken van 13 tot 17u
Er zijn 2 rondleidingen voorzien; om 13u
en om 14u30. Maximaal 25 personen per
rondleiding, dus graag inschrijven via

problematiek.
sharon.brouns@vzwdelork.org
Er zijn in totaal 11 appartementen en
studio’s voor 17 bewoners. Met 2
belangrijk zorgaspecten: er zijn
professionele zorgverleners (permanentie
24/7) en er is wederzijdse hulp onder de
bewoners.
Entre Voisins

Steenweg op Waver 490, Abbeyfield-huis, woongroep van senioren, Te bezoeken van 14 – 18u
1040 Etterbeek
8 wooneenheden, gemeenschappelijke
www.abbeyfield.be
tuin en leefruimte

Martin Pêcheur

Briljantstraat 27,
1170 WatermaalBosvoorde

Abbeyfield-huis, woongroep van senioren, Te bezoeken van 11 – 17u
9 wooneenheden

123 Logements

Koningstraat 123,
1000 Brussel

Solidaire woongemeenschap

Te bezoeken van 14 – 16u

Biplan

Rue du Biplan 21,
1130 Haren

Ecologische cohousing met 6 units en
gemeenschappelijke ruimtes

Te bezoeken vanaf 10u

LIMBURG
Cohousing Peer
(opstart)

Kasteel
Nieuwenhoven

Sparrenstraat 16
3990 Peer

Engelbamp 55,
3800 Sint-Truiden

In het voormalig schooltje 't Maarlo
worden 6 woningen gerealiseerd. Er
komen ook 3 grotere nieuwbouw
woningen bij 9 units in totaal. De bouw is
reeds begonnen maar er zijn nog
woningen vrij, ook de nieuwbouw.
Hopelijk worden de werkzaamheden eind
2017 afgerond.
Er is een gemeenschappelijk erf en een
gemeenschappelijke polyvalente ruimte.

Te bezoeken van 13u tot 17u

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

Zie website voor meer informatie, prijzen
en foto's:
http://www.cohousinglimburg.be/cohousin
g-peer/

info@kasteelnieuwenhoven.be
www.kasteel-nieuwenhoven.be

WEST-VLAANDEREN
Cohousing
Eikenberg
(opstart)

Eikenberg 27,
8310 Sint-Kruis, Brugge

Plusloft

Eikenberg 27a
Plusloft - gemeenschappelijke wonen voor
8310 Brugge Sint-Kruis mensen in de tweede levenshelft
Samen wonen met gelijkgestemden - een
groep vrienden - in een zeer ruime
gemeenschappelijke loft waar elke
bewoner ook zijn eigen appartement
heeft met volledige privacy. Een plek
waar goed nabuurschap heerst en waar
het prettig wonen is. Dat is in een
notendop het concept van PLUS LOFT. We
zoeken mensen als jij die mee het nieuw
woonconcept willen vorm geven.

Cohousing
Kortrijk
(opstart)

Sint Denijsestraat 1,
8500 Kortrijk

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.

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

OOST-VLAANDEREN

Te bezoeken van 14 – 17u
www.cohousingeikenberg.weebly.com

Wil je meer weten? Bezoek dan onze
infostand tijdens de Samenhuizendag op
het terrein van cohousing Eikenberg
((adres: Eikenberg 27a, 8310 Brugge SintKruis).
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eDoorlopende infostand op de site van 11
tot 16u.
Onze
toekomstige tuin is nu al een
l
graszone, dus we plaatsen daar een
iparty-tent en maken het gezellig met een
nhapje en drankje. Onze bouwplannen
liggen
natuurlijk klaar met alle vrije
k
woningen aangeduid.

)

De Druiventil

Brusselsesteenweg 85-87 Woongroep op de grens van Ledeberg en
9050 Ledeberg
Gentbrugge, opgestart in 2015. We
wonen er met 5 volwassenen en een
kersverse baby.

Te bezoeken van 14 – 18u

Cohousing
Waasland

Louis Francklaan 95,
9100 Sint-Niklaas

Te bezoeken van 12 – 17u

Nieuwbouw cohousing in de duurzame
Clementwijk. Met 22 woningen en

appartementen van diverse grootte en
uitgebreide gemeenschappelijke ruimtes
zowel binnen als buiten.
Oude Brouwerij
van Zonnegem

Steenbergstraat 17
9520 Zonnegem

De Oude Brouwerij van Zonnegem is een
geklasseerd monument gelegen aan de
rand van de Vlaamse Ardennen. In 1995
werden de eerste deels vervallen
gebouwen aangekocht om een centraal
woonproject op te starten. De site
herbergt 4 woningen, waarbij binnenkort
de bottelarij als 5e woning wordt
ingericht. Ook is er een gastenverblijf in
wording.

Te bezoeken van 14 tot 18u
Mogelijkheid tot het degusteren van ons
eigen biertje: "de Zonnegemse Zot"

Cohousing De
Schilders

Schilderstraat 5,
9000 Gent

8 units en een gemeenschappelijke
ruimte.

De rondleiding start om 10u30 (tot 12u).

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

't Erf

Stroomkenskerkweg 95,
9031 Drongen/Gent

3 woningen met gemeenschappelijke
inkom

Te bezoeken van 9 – 18u

Cohousing De
Stelle Root
(opstart)

Rodestraat 24,
9620 Zottegem

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

Te bezoeken van 13 – 17u.
Graag een seintje bij Gertjan De Vuyst op
0494/435935 of devuyst.gj@gmail.com

Cohousing Gecco Het Kamp 16,
9050 Gentbrugge

Een nieuwbouwcohousing van 28 units.
Wonen in een bos vlak bij de stad?
Vervoeg de Cohousing-groep Gecco te
Gentbrugge. Een eigen woning of
appartement én zoveel meer.

Rondleiding om 10u, 14u, 16u

Co-wonen

Het project te Waasmunster is gelegen op Te bezoeken op afspraak: geef door
een historische site met hoeve,
wanneer je graag zou langskomen via
boomgaard en stallingen. Er is een
cohousingwaasmunster@outlook.com

Ketelboetstraat 58,
9250
Waasmunster

stedebouwkundig attest om de
historische schuur te verbouwen tot
wooneenheden met gemeenschappelijke
ruimte en grote gemeenschappelijke tuin.
De ontwerpplannen zijn getekend vanuit
het principe van passiefbouw. We zoeken
gezinnen of alleenstaanden met een hart
voor de natuur en voor historisch
erfgoed.
HuisElf

Kakemanstraat 11,
9280 Lebbeke

Voormalig boerenhof dat al deels
herontwikkeld is. Ruimte voor 6
woningen, gemeenschappelijke
binnenruimte én gemeenschappelijke
tuin.

Te bezoeken van 14 tot 18u

Groene woongemeenschap
Co-wonen

Beentjesstraat 28
9850 Poesele

Het heerlijk domein bestaat uit een
Welkom tussen 15u30 en 18u.
hoeve waar plaats is voor 5 bewoners, en Om 16u en 17u is er een rondleiding op
2 aparte gîtes die bewoonbaar zijn als
het domein.
koppel of klein gezin.
http://www.veerenvlam.be
Zin om bij ons te komen wonen?
Interesse om ons zaaltje te huren? Of
gewoon onze cohousing ontdekken?

VLAAMS-BRABANT
Cohousing De
Okelaar

Oppemstraat 6-8, 1861
Wolvertem

Cohousing De Okelaar (23 woningen)
Te bezoeken van 10 tot 17u
verkoopt de laatste 3 woningen.
Elke woning wordt volledig en naar keuze
uitgerust met keuken, badkamer,
leefruimte, slaapkamer(s) en privé terras.
Daarbij komt een gemeenschappelijke
tuin en paviljoen met professionele
keuken en eetzaal, polyvalente zaal, biowinkeltje, gastenkamers, thuiskantoor
enz.

Co-wonen De
Sinkel

Pater Daemsstraat 10
3290 Schaffen

Cohousing Wijg
& Co
(opstart)

Baron Descampslaan 44, Ons project van 33 woonunits is
3018 Wijgmaal
startende, de huizen staan er nog niet,
toch kan je een infosessie over onze
plannen en hoe je kan instappen volgen
en onze bouwgrond bezoeken! We hopen
je te verwelkomen!

Te bezoeken van 10 – 16u,
info@wijgenco.be; geef aan welke
infosessie je wil volgen.

Moorselstraat 151,
Boerderij wordt woonerf: een 10-tal
3080 Moorsel-Tervuren woningen rond het centrale erf, met een
aantal collectieve voorzieningen. Nog 2
units beschikbaar

Te bezoeken van 14 – 17u,

Cohousing
Pachthof van
Hertoginnendal

Kleinschalig cohousing project in het
Te bezoeken van 10 – 17u
groen en in het hart van een wijk.
We voorzien iets om te eten/drinken!
Video's, foto's en uitleg over inspirerende Bekijken van de woning die te koop staat.
cohousingprojecten.
Toekomstplannen van De Sinkel.

www.wijgenco.be

www.pachthofvanhertoginnedal.be

