Samenhuizendag 2020
Programma zondag 16 augustus
ANTWERPEN
Buren van Bink

Emiel Fleerackersstraat 18,
2300 Turnhout

De Living Deurne

Gouverneur Holvoetlaan 28, Mensen in hun 2e levenshelft, die op zoek
2100 Deurne
zijn naar een dynamische toekomst, die
kiezen voor iets meer samen, meer
verbondenheid met elkaar en met de buurt,
meer en langere autonomie, kortom een
zorgsaam leven, zijn zeer welkom!

Wij zoeken de laatste bewoners voor De Living
van Antwerpen!

Grote Heide 31, 2831 Leest Een cohousing van 6 à 7 units in wording,
combinatie met plattelandsproject
(hertenkwekerij en hoevetoerisme)

Vrij bezoek tussen 13.30 en 17u, rondleiding,
informatie over de plannen en voorstelling van
het plattelandsproject.

De Scherpen
Horinck

Buren van Bink staat voor een groep van 14
gezinnen die 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.

We organiseren een rondgang op onze site
tussen 12:00 u. en 17:00 u. Tijdens dit moment
geven we ook een korte uiteenzetting met
vragenronde. Dit zal onder begeleiding zijn van
enkele toekomstige bewoners. We werken met
inschrijvingen, maximum 10 deelnemers per uur.
Gelieve op voorhand uw contactinformatie,
voorkeur moment en eventueel ook enkele
vragen door te sturen. Inschrijven kan
via burenvanbink@gmail.com.

We doen 2 rondleidingen op 16/8 ééntje om 14u
en ééntje om 15u en gaan graag met u in
gesprek bij een lekkere koffie!

LIMBURG
Een oude hoeve in Alken werd gerenoveerd
en uitgebreid naar 11 lage-energiewoningen
die samen een duurzame woongelegendheid
vormen.

Kom kijken op de werf! Nog enkele woningen

Cohousing De
Boomgaarderie

Grootstraat 114,
3750 Alken

Het Abtshof cv

Thewitstraat 17, 3891 Borlo Cohousen in een historische vierkantshoeve Te bezoeken van 13.30 – 17.30u. Rondleiding om
(Gingelom)
met 1,4ha landbouwgrond. Op dit ogenblik
14.30u en 16.00u.
zijn er 3 units bewoond, uitbreiding naar 12 is
het plan. De verbouwingen starten dit jaar.
Meer info: www.abtshof.be

beschikbaar. Alle informatie over cohousing, de
woningen en prijzen is ter plekke te verkrijgen.
Te bezoeken van 14u – 17u

We zoeken nog
kandidaat-bewoners/enthousiastelingen!
Cohousing
Moos°Herk

Vorststraat 4, 3500 Sint
Lambrechts Herk

Een nieuwe cohousing in een exTe bezoeken van 10 – 17u
schoolgebouw en gemeentehuis, 30-tal units,
samenwerking met wooncoop.

WEST-VLAANDEREN
Cohouse 67

Heidelbergstraat 67, 8200
Brugge

Conceptfase van een intergenerationele
cohousing voor 6 units.

Te bezoeken van 10 – 12u, inschrijven via
cohouse67@gmail.com

Cohousing De
Klijte

De Klijte 12, 8552 MoenZwevegem

Nieuwe ontwikkeling: een cohousing project
met 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.

Rondleidingen om 10u en 14U

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

Welkom van 8 – 12u en van 14 – 18u

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.

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

Het gezellige en duurzame project zal
bestaan uit 4 woningen en 3 appartementen.
Zorgwonen Hemel Duivelshoek 42, 9420 Erpeop Aarde
Mere

3 woonunits in een kleine hoeve. Rustig
gelegen op 10 minuten stappen van trein en
bus. Autodelen is mogelijk.

De Binnenwereld

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.

Adegem Dorp 23B, 9991
Adegem

Zoeken een derde bewoner, te bezoeken van 13
– 17u na telefoontje met Chantal op 0478 765
364

VLAAMS-BRABANT
Pachthof van
Hertoginnendal

Moorselstraat 151,
3080 Moorsel-Tervuren

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

Boerderij wordt woonerf: 13 woningen rond
het centrale erf, met een common house en
een aantal collectieve voorzieningen.

Te bezoeken van 14.30 tot 17u. Enkel via
inschrijving: Gelieve naam + aantal personen +
reden bezoek + uur bezoek te mailen
naar info@pachthofvanhertoginnedal.
Er is nog één unit vrij. Heb je interesse?
Contacteer ons gerust!
www.pachthofvanhertoginnedal.be

