Samenhuizendag 2019
Programma zaterdag 18 mei
ANTWERPEN
Cohousing
Waasland

Parking:
Intergenerationele cohousing, gesitueerd in Presentatie + rondleiding. Je kan kiezen
Kopenhagenplein, 9100 de uitbreiding van de Clementwijk,
voor 13u00 of 15u00. Drankjes bieden
bewoond
sinds
één
jaar.
we aan democratische prijzen. VOLZET
Sint-Niklaas

Cohousing De
Living

Gouverneur Holvoetlaan Publieke lancering van DE LIVING,
cohousing voor de tweede levenshelft, in
28, 2100 Deurne
het kasteel Boekenberg.

Info-vergadering en bezoek aan de site.
Te bezoeken van 14 – 18u

Cohousing
Schwung

Koninging Astridlaan
132-134, 2800
Mechelen

Te bezoeken in de namiddag. Infostand
en infomoment, maak kennis met de
startgroep en met de schitterende
locatie De Komet.

Cohousing
Eksterlaar

Karel Govaertsstraat 53, Nieuwe cohousing van 23 units voor
gemengde leeftijden.
2100 Deurne

Nieuwbouw cohousing nabij de stad,
gelegen aan het kanaal op een steenworp
van het centrum. We voorzien meer dan 20
units

We zijn al met vijf wooneenheden en
zoeken nog 18 buren! Kom kijken naar
de plannen en maquette.
Van 10 – 11.30u in zaal Familia.

Cohousing Land Slagmolenstraat 58,
van Aa
2300 Turnhout

Het eerste grotere cohousingproject (25
Welkom in het buurthuisje in de
units) binnen de sociale huisvesting (huur & Accacialaan, waar je de plannen kan
koop) in Vlaanderen.
bekijken en kan kennismaken met
enkele toekomstige bewoners.
Je kan een hapje mee eten tijdens onze
potluck, breng zelf ook iets mee om te
delen. Te bezoeken van 12.30 tot 16u.

Pasian

Woongroep met 3 alleenstaande 50+-ers
en plannen voor uitbreiding. Kom
kennismaken met dit gezellige
woonconcept!

Kasteeldreef 133
2970 Schilde

Welkom tussen 10 en 18u!

BRUSSEL
Brutopia

Van Volxemlaan 385,
1190 Vorst

29 units met gemeenschappelijke
voorzieningen (wassalon, binnentuin,
commonhouse)

Hier wonen sinds 2013 zowat 55
volwassenen en een dertigtal kinderen.
Welkom! tussen 13 en 17u!

Cohousing
L’Echappée

Laken

Ilôt Picard
(huur)

Molenbeek

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

Fietstocht start om 13.15u en stopt om
17.30u.
Meer info en inschrijven via deze link

Côté Kanal (cowonen)

Brussel Centrum

Cohousing Ilôt
De Spiegel

Walenstraat 26-28,
1090 Jette

L’Ambassade

Leopold Couroublestraat Kom onze stek ontdekken (voormalige
ambassade van Spanje) en het woonproject (20
25, 1030 Schaarbeek
units) van de gezinnen die er bewust voor kiezen
om anders te gaan wonen, en wel samen.

=> ook afzonderlijk te bezoeken tussen
14-16u.
Welkom tussen 14 en 17u!

LIMBURG
Cohousing
Moos°Herk

Vorststraat 4, 3500 Sint Een nieuwe cohousing in een exschoolgebouw, 30-tal units
Lambrechts Herk

Te bezoeken van 10 – 17u

Het Abtshof
cvba

Thewitstraat 17, 3891
Borlo (Gingelom)

Woongemeenschap in opstart in een oude
vierkantshoeve met 1,4ha landbouwgrond.
Op dit ogenblik zijn er 4 units bewoond,
uitbreiding naar 12 is het plan, dat nu
samen met de architecten voorbereid
wordt.

Te bezoeken van 13 – 18u.
Rondleidingen voor het woon- en
landbouwgedeelte. Muziek vanaf 17.30u

Cohousing
Maarlo

Sparrenstraat 14,
3390 Peer

Het schooltje werd omgebouwd tot een
cohousingproject in een groene omgeving.
De klaslokalen werden gerenoveerd tot 6
woningen en de overdekte speelplaats werd
het common house. Daarnaast zijn er ook
nog 3 nieuwbouwwoningen neergezet. We

Te bezoeken van 15 – 17u, we geven
een infosessie en een rondleiding om
15u.
Gesprek met de bewoners.

zoeken nog enkele bewoners!

WEST-VLAANDEREN
Kangoeroewoni
ng

Guldensporenstraat 50,
8530 Harelbeke

Kangoeroewoning moeder en dochter met
haar gezin

Te bezoeken tussen 10 en 12u, welkom
voor een praatje met de bewoners.

Camping
cohousing

Bij Curando, Rolweg,
8000 Brugge

Samenhuizen Brugge nodigt uit voor
workshops, voorstellingen en andere
activiteiten rond nieuwe woonvormen

We starten al op vrijdag-avond vanaf
19u!

OOST-VLAANDEREN
Cohousing Ter
Beemt

Omgangstraat 1, 9750
Zingem (Kruisem)

Bio-ecologisch verbouwde vierkantshoeve
bewoond door 7 gezinnen met elk hun
autonome zelfstandige woning rond een
gemeenschappelijk erf en aan een
gemeenschappelijke tuin inclusief
moestuin.

Te bezoeken vanaf 14u. Graag
inschrijven via Vormingplus

Cohousing
HuisElf

Kakemanstraat 11,
9280 Lebbeke

6 units met commonhouse en
gemeenschappelijke tuin.

Vrij bezoek tuin en common-house,
rondleidingen, gesprek met bewoners,
samentafel van 12h tot 13h30 - breng
zelf je pick-nick mee, infopunt
ecologisch bouwen en permacultuur.

Cohousing
Gecco

Het Kamp 20,
Gentbrugge

Intergenerationele cohousing van 28 units.

We starten om 10 uur met een
infosessie in de lokalen van Cohousing
Projects (Oktrooiplein 1 in Gent).
Aansluitend bezoeken we het terrein.
Op andere momenten kan je de site
bezoeken en krijg je ter plaatse uitleg
van enkele toekomstig bewoners:
Za om 14 en om 16 uur.
We spreken af aan de achterzijde van
het terrein: neem ter hoogte van de
Braemkasteelstraat aan de viaduct het
voetgangerspaadje en volg de pijlen.

Cohousing
Vinderhoute

Bergstraat 14,
Vinderhoute

Cohousing, 18 woningen en uitgebreide
gemeenschappelijke delen, nieuwbouw
laag-energie en passief.

Je kan je inschrijven voor een
rondleiding om 10 of 13u.

Utopia

Pontweg 10
9450 Haaltert

Woongroep (sinds jaar en dag) met 5 units
in een verbouwde vierkantshoeve.
Samenhuis-ervaring in overvloed!

Te bezoeken van 10 – 18u

‘t Erf

Stroomkenskerkweg 95, 3 woningen met gemeenschappelijke inkom Welkom van 8 – 12u en 14 – 18u
9031 Drongen

Zorgwonen
Duivelshoek 42, 9420
Hemel op Aarde Erpe-Mere

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

Zoeken een derde bewoner, te
bezoeken van 13 – 17u na afspraak met
draps.chantal@hotmail.be

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.

Op het lanceringsweekend stellen wij
ons project voor en gaan wij eveneens
op zoek naar medebewoners (zowel
eigenaars als huurders)
Te bezoeken van 13 – 17u.

Koning
Albertlaan 176

Koning Albertlaan 176,
9000 Gent

Op de Samenhuizendag heeft u de unieke
kans deze totaal gerenoveerde
herenwoning nog onbewoond te bezoeken.
Wonen in dit pand doe je via wooncoop!
een woonCoöperatie. Een alternatieve vorm
van wonen naast de klassieke wegen van
huren en kopen.

Het pand is vrij te bezoeken op zaterdag
tussen 11u en 15u.
Vanaf 1 juni kunnen de eerste bewoners
hun intrede nemen én er zijn nog
plaatsen vrij!

Warme wijktuin
CLT

Goedendagstraat 21,
9000 Gent

De Warme Wijktuin op de site van het
toekomstige Community Land Trust (CLT)
project opent tijdens de Buurtfeesten haar
poorten. We geven de aftrap van de
Zomerbar 'De Peloeze'.

Welkom van 15 – 17u. Je kan binnen via
de Goedendagstraat maar ook via de
Meulesteedsesteenweg en de
Marseillestraat. Kom zéker eens langs
en ontdek dit zalige plekje!

VLAAMS-BRABANT
Cohousing De
Okelaar

Oppemstraat 6-8, 1861
Wolvertem

Cohousing De Okelaar (23 woningen)
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, bio-winkeltje,
gastenkamers, thuiskantoor enz.

Te bezoeken van 10 tot 18u

Cohousing
Negenhoek (in
opstart)

Engelenstraat 39, 3070
Kortenberg

Dit cohousing project van 26 units wordt
voorzien van volwaardige privé
nieuwbouwwoningen of appartementen,
met privé tuin of terras. Daarnaast wordt er
ook een gemeenschappelijk buurthuis
gebouwd, met onder andere een grote eeten feestzaal, een coworking space en
wasbar.

We verwelkomen je graag tussen 14u 15u op de grond aan de Engelenstraat
39. Daar geven we een rondleiding op
de site en geven we uitleg over onze
toekomstige cohousing.
Om 15u maken we een korte wandeling
en verkennen we de buurt. Iedereen
welkom!

Pachthof van
Hertoginnendal

Moorselstraat 151,
3080 MoorselTervuren

Boerderij wordt woonerf: 13 woningen rond Er is nog één unit vrij, 111m², gelegen
het centrale erf, met een common house en op 1e en 2e verdiep. Leefruimte en
een aantal collectieve voorzieningen.
terras op 1e verdiep, 2 slaapkamers op
2e verdiep. Gelegen naast de schuur.
Heb je interesse? Contacteer ons
gerust!
www.pachthofvanhertoginnedal.be

Cohousing La
Grande Cense

Rue des déportés 4,
1480 Clabecq Tubize

De eerste cohousing in België, ondertussen Te bezoeken van 14 – 18u.
een 12-tal jaren bewoond. 22 units rond
Er zijn enkele units te koop!
een erf, gemeenschappelijke tuin en
commonhouse.

Co-wonen
Molen van
Rotselaar

Molenstraat 2, 3110
Rotselaar

Co-wonen van 9 units, 25 bewoners van
verschillende leeftijden. Met
gemeenschappelijke tuin, binnenkoer en
bakhuis.

Elke derde zaterdag van de maand is
het werkdag in onze
woongemeenschap. Dus ook op 18 mei.
Je bent welkom om mee een handje toe
te steken en ondertussen te babbelen

over hoe wij hier in de Molen van
Rotselaar samenwonen. Als je 's
middags wilt mee-eten, verwachten we
een seintje op relinde.baeten@ecopower.be.
Rond vier uur is er tijdens de werkdag
een koffie/theepauze, ook dan kun je
aansluiten.

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

