Samenhuizendag 2021
Programma zondag 16 mei
ANTWERPEN
Buren van Bink

→ virtueel !

Kasteel
Boekenberg – De
Living

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!

Cohousing Ekelen Ekelstraat 45, 2200

Herentals

Withoef aan de
→ virtueel
heide, woongroep
Kalmthout

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.

Dit jaar gaan we voor virtuele infosessies. Deze
starten telkens om 10:30u. Tijdens dit moment
geven we een korte uiteenzetting met
vragenronde. Dit zal onder begeleiding zijn van
enkele toekomstige bewoners.
We werken met inschrijvingen. Gelieve op
voorhand uw contactinformatie en eventueel
ook enkele vragen door te sturen. Inschrijven
kan via burenvanbink@gmail.com

Wij zoeken de laatste bewoners voor De Living
van Antwerpen!
Welkom vanaf 14u

We bouwen op 9.000m2 25 units in 3 lagen,
gespreid over 3 gebouwen + een grote
gemeenschapsruimte (paviljoen) met
gezamenlijke was- en droogplaats,
fietsherstelatelier en bergruimte in de kelder
en ruimten voor thuiswerk boven, 140
fietsenstallingen in totaal, logeerkamers,…..

10u online infosessie
14.30u bezoek aan de site
15u babbelbalade

Withoef aan de Heide zag het levenslicht in
mei 2020. Deze voormalige doktersvilla werd
toen omgetoverd in een samenhuisproject.
Ondertussen wonen we hier met 5 singles,
elk met zijn/haar talenten: koken, klussen,
tuinieren, creatief bezig zijn en nog zoveel

Graag inspireren wij jou door onze deuren dit
weekend virtueel open te zetten. Stuur een
mailtje naar annick.annaert@skynet.be, dan
ontvang jij de zoomlink. Je kan je dan
aanmelden voor 1 van deze sessies.

Inschrijven en meer info:
https://cohousing-ekelen.be/activiteit/
samenhuizendag-2021/

meer.
Cohousing De
Grote Heide 31, 2811 Leest De Scherpen Horinck ontwikkelt zich in
Scherpen Horinck
nauwe verbondenheid met het
plattelandsproject op dezelfde site. Dat
bestaat uit de Hertenfarm, de samentuin
Onzen Hof, hoevetoerisme (toekomst). We
streven naar een lage ecologische
voetafdruk, zowel in het ontwerp als in de
bouwtechnieken en -materialen. We opteren
voor deelvoertuigen, zowel auto's als fietsen.
We proberen steeds gebruik te maken van
wat de groep te bieden heeft. We delen
ruimte, tijd, goederen, diensten, kennis,
levenservaring en talenten. Dit in respect
voor ieders eigenheid en behoefte aan rust
en privacy.
Er zijn nog enkele vrije units,
geïnteresseerden sturen een mail voor een
kennismakingsgesprek.

Vrij bezoek, rondleiding, informatie over de
plannen en voorstelling van het
plattelandsproject.
Vooraf aanmelden via een mailtje naar Cisse.

LIMBURG
Het Abtshof cv

Cohousing
Moos°Herk

Thewitstraat 17, 3891 Borlo Cohousen in een oude vierkantshoeve met
(Gingelom)
1,4ha landbouwgrond. Op dit ogenblik zijn er
3 units bewoond, uitbreiding naar 12 is het
plan. Fase 1 van de verbouwingen is bezig,
einde 2021 zijn er 5 extra woningen ter
beschikking. We kijken uit naar nieuwe medebewoners/enthousiastelingen!

Rondleiding om 14u en 16u.
Om de groepen beperkt te houden (omwille van
c...a) vragen we om je in te schrijven via
info@abtshof.be. Vermeld bij je inschrijving op
welk moment je langskomt.

Vorststraat 4, 3500 Sint
Lambrechts Herk

Annelies van wooncoop geeft een presentatie
over wat deze wooncoöperatie betekent voor
ons project. Zéér de moeite.
Om zeker te zijn van een ruime plek bij de
presentatie van wooncoop raden we aan om in
te schrijven via deze link:
https://forms.gle/4HbZy8ectsexyKfs8
Er is nog plek, dus ook voor kandidaat-bewoners

Een nieuwe cohousing in een exschoolgebouw en gemeentehuis, 30 units,
samenwerking met wooncoop.
Meer info:
https://www.wooncoop.be/projecten/moosh
erk/

Meer info: www.abtshof.be

is dit een uitgelezen gelegenheid om
Moos°Herk te ontdekken.
We verwelkomen jullie graag op de site
Co-wonen De
Herkkant

Gasterbosstraat 3, 3540
Herk-de-Stad

Er zijn 5 woningen: een gastenverblijf, een
Vrij bezoek en rondleiding
appartement en 3 gezinswoningen.
Momenteel is er nog één gezinswoning
(186m2) en een appartement (86m2) te koop.
Niet alleen herbergt deze prachtige hoeve
een rijke geschiedenis sinds 1780, ze ligt
volledig in het groen tussen het prachtige
Haspengouw en de mooie Demervallei.

WEST-VLAANDEREN
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.

Alles gaat coronaveilig door, op individuele
afspraak per gezin/bubbel, in buitenlucht en op
voldoende afstand van elkaar (waar nodig).
Je kan een tijdslot boeken op zaterdag of
zondag om: 10u, 11u, 14u, 15u, 16u en 17u.
Inschrijven kan via onze website
https://cohousingdeklijte.weebly.com of via
mail op cohousingdeklijte@gmail.com.
Vermeld bij inschrijving de dag en het gewenste
uur, alsook met hoeveel personen (volwassenen
en kinderen) je aanwezig zal zijn.

OOST-VLAANDEREN
De Groene
Doening

Beentjesstraat 28, 9850
Poesele (Nevele)

De Groene doening is een
woongemeenschap in een klein dorp tussen
Gent, Deinze en Aalter.
De gemeenschap bestaat uit een tiental
enthousiastelingen tussen de 7 en 63 jaar
met goesting om samen een plek te creëren
waar we zorg dragen voor onszelf, de ander
en wat ons omringt.

Op zondag 16 mei ontvangen we je graag voor
een infomoment en rondleiding op het domein.
Dit start om 17u.

Wij worden warm van verbinding, ecologie,
DIY-verzorgingsproducten, duurzaamheid,
permacultuur, zelfvoorziening, herbruikbare
energie, een ethische bank, lokale en biovoeding, brood bakken, composttoilet, …
Woongroep
Klapekster

Klapekster 9-11, 9000 Gent

Tussen de Bevrijdingslaan en de
Kom dan tijdens het samenhuizenweekend op
Klapeksterstraat willen we een bijzonder
bezoek. Zaterdag én zondag tussen 14u en 16u.
woonproject realiseren voor enkele gezinnen
en alleenstaanden. Wil je weten wat
coöperatief wonen betekent voor de
bewoners of voor de buurt? Wil je de
woonplek en toekomstige plannen
ontdekken?
Wooncoop formule, ongeveer 7 units

CoHoRodestraat

Rodestraat 24, 9620
Zottegem

7 woningen/appartementen met privétuin
en/of terras: NOG 2 UNITS VRIJ: Een
gezinswoning met 3 slaapkamers te koop
(één halfopen en één gesloten) en een
appartement met 2 slaapkamers te koop of
te huur. Gemeenschappelijke parktuin met
ecologische zwemvijver, gemeenschappelijk
paviljoen met polyvalente ruimte, keuken,
sanitaire voorzieningen.

Te bezoeken van 10 – 17u. Omwille van de
bijzondere omstandigheden vragen we je om op
voorhand in te schrijven via
jp_devuyst@hotmail.com, meld welke dag je
komt.

VLAAMS-BRABANT
Cohousing
Negenhoek

Engelenstraat 309,
3070 Kortenberg

We zijn op zoek naar een diverse groep
Tussen 13 en 17u kan je de site bezoeken met
mensen - jong en oud -, iedereen die zin heeft een aantal leden van de groep.
om zelf mee de krijtlijnen mee uit te zetten
van het project. We streven een goede balans
na tussen privé/rust en sociaal
contact/ontmoeten. Naast een groot
gemeenschappelijk paviljoen en een grote
gedeelde tuin bouwt ieder ook zijn eigen huis
of appartement en bijhorend eigen terras of
tuintje.

Abbeyfield huis

→ online

Kennismaken met het eerste Abbeyfieldhuis

Een online voorstelling van Abbeyfieldhuis De

De Notenkraker
Leuven

Cohousing De
Okelaar

Oppemstraat 8, 1861
Wolvertem

in Vlaanderen en haar bewoners. Er komen
zowel bewoners van het eerste uur aan bod,
als bewoners die net voor de start eind 2019
in het project stapten, en bewoners die er in
2020 en 2021 bij kwamen.
Hoe het eraan toegaat in ons huis? Hoe we
ons eerste anderhalf jaar hebben beleefd? Of
we ons thuis voelen in de buurt? Wie de
Vrienden van de Notenkraker zijn?
Je komt het allemaal te weten op deze
Zoomsessie!

Notenkraker, afspraak om 15.30u online.
Inschrijven kan via een mailtje naar
denotenkrakerleuven@gmail.com.
Je ontvangt tijdig een link om deel te nemen.

Cohousingproject De Okelaar, in de
Van 10 tot 18u: Rondleiding(en), gesprekken
noordrand van Brussel, met 3 pijlers :
met bewoners, hapjes en tapjes, introductie in
ecologisch, sociaal en spiritueel. Met een
bio-ecologisch bouwen, ...
groot "paviljoen" dat eveneens een
gemeenschapscentrum wordt voor de buurt.
https://www.okelaar.be/

BRUSSEL
Cohousing Casa
Nova

Goossensstraat 19, 1030
Schaarbeek

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

Een cohousing van 14 units, 48 bewoners en
op dit moment 2 tentoonstellingen, eentje in
de polyvalente zaal en eentje op straat.
De twee tentoonstellingen zijn een goeie
introductie om onze cohousing te ontdekken,
en de opening van onze polyvalente zaal.
Waarom een polyvalente zaal ? Hoe het
organiseren en de maandelijkse kosten
bepalen ? En voor wie en zaal ?

Er is een binnentuin, en dus kunnen we mensen
ook openlucht ontvangen. We zijn geopend i.f.v.
de tentoonstellingen en zetten alleen een
beperking (ong. 10 mensen tegelijk) als het
nodig is.
Annick, Louise en Manu beantwoorden al uw
vragen.
Als jullie zeker willen zijn om goed ontvangen te
worden, graag een seintje voor te komen.
Manu en Annick : 02/494 01 25 emmanuel@casanova.brussels

