Samenhuizendag 2019
Programma zondag 19 mei
ANTWERPEN
Cohousing
Gummarushof

Kerkhoflei 45
2800 Mechelen

24 units in een cohousing in oprichting.

Iedereen is welkom op onze site tussen
14u en 17u.

De Scherpen
Horinck

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.

Cohousing Qville

Hemelrijk 77, 2910
Essen

De site van de oude Quarantainestallen Te bezoeken van 10 – 17u
(een monument) krijgt een nieuwe
bestemming met woon -en werkfuncties.
Er komen 43 woningen en 3
commerciële ruimtes (zowel nieuwbouw
als renovatie) in een domein van 1,5 ha,
telkens met een privé tuin of terras. Qua
gemeenschappelijke delen komt er een
buurthuis, een parkje, een zwemvijver,
een zwembad met wellness,
mogelijkheid tot gedeelde
kantoorruimtes, elektrische deelauto's,…

BRUSSEL
Martin Pêcheur

Briljantstraat 27,
1170 WatermaalBosvoorde

Abbeyfield-huis (doelpubliek: 55+'ers)
met 8 appartementen. De bewoners
delen een keuken, eetkamer,
woonkamer, tuin, moestuin en
wasruimte. Het huis werd gebouwd in
2009, nieuwbouw.

Bezoekers zijn welkom voor een
rondleiding, gesprekken met bewoners,
mogelijkheid om binnen te picknicken, of
buiten in ons tuintje. Tot dan!
Te bezoeken van 11 – 17u

LIMBURG
Cohousing De
Boomgaarderie

Grootstraat 114,

Een oude hoeve in Alken werd
Kom kijken op de werf! Nog enkele
gerenoveerd en uitgebreid naar 11 lage-

3750 Alken

energiewoningen die samen een
duurzame woongelegendheid vormen.

Cohousing Tris

Orgelwinningstraat, 3582 Ons plan: een nieuwbouw ecologische
cohousing voor 10 gezinnen, gemengde
Beringen
leeftijden, in het groen.

Cohousing
Moos°Herk

Vorststraat 4, 3500 Sint
Lambrechts Herk

Een nieuwe cohousing in een exschoolgebouw, 30-tal units

woningen beschikbaar. Alle informatie over
cohousing, de woningen en prijzen is ter
plekke te verkrijgen.
Te bezoeken van 14u – 17u
Je ontmoet de zes gezinnen die al in het
project stapten tijdens een wandeling op
en rond de site van Cohousing Tris. Wie zijn
ze, wat doen ze en jawel wat in godsnaam
drijft hen om in het cohousing project te
stappen.
Afspraak om 10 uur vlak voor de parking in
de Orgelwinningstraat te Beringen.
Te bezoeken van 10 – 17u

WEST-VLAANDEREN
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!

Cohousing
Eikenberg

Eikenberg 27, 8310 Sint
Kruis (Brugge)

Cohousing voor 18 units

Te bezoeken van 11 – 17u.
- geleide rondleidingen
- uitleg over technieken (warmtepompen,
ventilatie, isolatie, groendaken enz..)
- gesprekken met toekomstige bewoners
- doorlopend bar

OOST-VLAANDEREN
Cohousing De
Schilders

Schilderstraat 5, 9000
Gent

Cohousing Gecco Het Kamp 20,
Gentbrugge

Cohousing project met 8 units,
https://
cohousingdeschilders.wordpress.com/

Rondleidingen om 11u en om 14u,
maximaal 20 personen.

Intergenerationele cohousing van 28
units.

Zondag om 14 en om 16 uur: tekst en
uitleg door toekomstige bewoners.
We spreken af aan de achterzijde van het
terrein: neem ter hoogte van de

Braemkasteelstraat aan de viaduct het
voetgangerspaadje en volg de pijlen.
‘t Erf

Stroomkenskerkweg 95,
9031 Drongen

3 woningen met gemeenschappelijke
inkom

Welkom van 8 – 12u en van 14 – 18u

Cohousing De
Living

Theresianenstraat 9,
9000 Gent

Opbouw van een waardenvolle
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 tussen 14 en 17u met
plezier ons voormalig klooster zien,
wisselen er graag van gedachten over
wonen en leven en heffen er het glas op
het verleden en de toekomst van dit mooie
stukje Gent.

Zorgwonen
Hemel op Aarde

Duivelshoek 42, 9420
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

VLAAMS-BRABANT
Co-wonen Ten
Tweelinden

Tiensebaan 102, 3300
Wij verkopen onze woning met
Goetsenhoven (Tienen) vakantiewoning en naastgelegen
bouwgrond gelegen in het landelijke
Goetsenhoven, vlakbij Tienen en
Hoegaarden. De plek leent zich tot het
ontwikkelen van een cohousing of cowoon-project van 5 tot 7 woningen.

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

Rondleiding in de twee woningen met
uitleg over de mogelijke scenario's om 3
tot 5 woningen bij te bouwen.
Te bezoeken van 14 – 17u

