Samenhuizendag 2020
Programma zaterdag 15 augustus
ANTWERPEN
Cohousing
Eksterlaar

Karel Govaertsstraat 53,
2100 Deurne

Nieuwe randstedelijke cohousing van 23 units
voor gemengde leeftijden.

Nog één appartement en een duplex ter
beschikking. Kom kennismaken!
14 – 18u, graag inschrijven via
gerd.claes@telenet.be of even bellen op
0486.02.75.99

BRUSSEL
Cohousing
L’Echappée

Drootbeekstraat 30, 1020
Laken

Ilôt Picard (huur) Picardstraat 204/2, 1080
Molenbeek
Côté Kanal (cowonen)

Hopstraat 71, 1000
Brussel

Cohousing Ilôt
De Spiegel

Walenstraat 26-28, 1090
Jette

Worden aangedaan in het kader van een
fietstocht, georganiseerd door
Brukselbinnenstebuiten en Wonen in Brussel

Fietstocht van 13.00 tot 17.30 u.
Startpunt: Zuidstation, Hortaplein,
naast de ingang van Q-Park
Onderwijsstraat 159
1060 Sint-Gillis
Inschrijven via de website
https://www.woneninbrussel.be/woontours/
fietstour-cohousing-brussel

LIMBURG
Cohousing
Moos°Herk

Vorststraat 4, 3500 Sint
Lambrechts Herk

Een nieuwe cohousing in een ex-schoolgebouw,
30-tal units, op zoek naar medebewoners

Te bezoeken van 11 – 16u

Het Abtshof cv

Thewitstraat 17, 3891
Borlo (Gingelom)

Cohousen in een oude vierkantshoeve met 1,4ha
landbouwgrond. Op dit ogenblik zijn er 3 units
bewoond, uitbreiding naar 12 is het plan. De
verbouwingen starten dit jaar. We zoeken nog
kandidaat-bewoners/ontwikkelaars.

Te bezoeken van 13.30 – 17.30u.
Rondleidingen voor het woon- en
landbouwgedeelte.
Meer info: www.abtshof.be

WEST-VLAANDEREN
Cohouse 67

Heidelbergstraat 67, 8200 Conceptfase van een intergenerationele

Te bezoeken van 10 – 12u, inschrijven via

Cohousing De
Klijte

Brugge

cohousing voor 6 units.

cohouse67@gmail.com

De Klijte 12, 8552 MoenZwevegem

Nieuwe ontwikkeling: een cohousing project met Rondleidingen om 10u en 14U
ecologisch accent . Het project bestaat uit een
mooie erfgoed hoeve met een woonhuis en twee
aan elkaar gebouwde schuren. Uniek en
aantrekkelijk aan dit project zijn het authentieke,
landelijke en natuurlijke karakter, de stilte en de
erfgoedwaarde, dit alles in de nabijheid van
invalswegen, met Zwevegem en kernstad
Kortrijk op fietsafstand en een station op 6 en 12
km.

OOST-VLAANDEREN
Cohousing Gecco Het Kamp 20,
9050 Gentbrugge

Intergenerationele cohousing van 28 units.

Start om 14u. We zijn aan het bouwen, dus
jullie bezoeken een werf: doe schoenen aan
die vuil mogen worden.
We spreken af op het einde van de straat Het
Kamp in Gentbrugge.

‘t Erf

Stroomkenskerkweg 95,
9031 Drongen

3 woningen met gemeenschappelijke inkom en
veel ervaring

Welkom van 9 – 12u en 14 – 21u

De Living

Theresianenstraat 9, 9000
Gent

De Living staat voor een waardevolle
woongemeenschap van mensen in hun tweede
levenshelft die op een respectvolle, solidaire,
maar vooral actieve manier ouder willen worden
in een inspirerende omgeving.
We laten jullie met plezier ons voormalig
klooster zien, wisselen er graag van gedachten
over wonen en leven en drinken een koffie op
het verleden en de toekomst van dit mooie
stukje Gent.

Wij zoeken de laatste bewoners voor De
Living van Gent !
Tijdens de Samenhuizendag op 15/8 willen
de bewoners hun project in het Gentse
Karmelietessenklooster graag aan
u voorstellen tijdens 2 corona-proof
rondleidingen (om 14u en om 15u) .
GRAAG INSCHRIJVEN OP VOORHAND
KLEINE CORONA-PROOF GROEPJES !
https://www.wonenindeliving.be/ik-wil/
deelnemen-aan-de-samenhuizen-dagen

Zorgwonen
Hemel op Aarde

Duivelshoek 42, 9420
Erpe-Mere

3 woonunits in een kleine hoeve. Rustig gelegen Zoeken een derde bewoner, te bezoeken van
op 10 minuten stappen van trein en bus.
13 – 17u na telefoontje met Chantal
Autodelen is mogelijk.
op 0478 765 364.

CoHoRodestraat Rodestraat 24, 9620
Zottegem

Wij lanceren 1 van de eerste cohousing projecten
in Zuid-Oost-Vlaanderen.
Nabij Gent en aan de poort van de Vlaamse
Ardennen kan je CoHoRodestraat terugvinden.
Het gezellige en duurzame project zal bestaan
uit 4 woningen en 3 appartementen.

De Binnenwereld Adegem Dorp 23B, 9991
Adegem

Jeanine, Aagje en Jarno zijn op zoek naar drie
Bezoek mogelijk tussen 14u en 18u. Info en
extra bewoners om hun
inschrijven via info@wooncoop.be
gezellige huis vol te maken. De drie nieuwe
kamers werden verbouwd en zijn nu
klaar voor bewoning. Maak kennis met dit unieke
wooncoopproject voor mensen
met (of zonder) een beperking. Het is een warm
huis te midden van een grote
groene tuin, en dit in de levendige kern van
Adegem (Maldegem). Alle
belangrijke functies zijn er dichtbij.

Een organisatie van Samenhuizen vzw
Meer info op www.samenhuizen.be

We zoeken nog medebewoners (zowel
eigenaars als huurders), verhuis kan vanaf
einde 2020.
Te bezoeken van 11 – 17u.

