Samenhuizendag 2018
Programma zaterdag 19 mei
ANTWERPEN
Solidair wonen
Curant

Lange Gasthuisstraat 39, Medewerkers geven je alle informatie over Te bezoeken van 11 – 15u
2000 Antwerpen
het project en laten je een kijkje nemen in
één van de woningen. Lees ook alle
informatie op www.cohousing-curant.be
als je interesse hebt om buddy te worden
in dit vernieuwende project.

Leeferf De
Scherpen
Horinck

Grote Heide 31,
2811 Leest

Cohousing Buren Emiel Fleerackerstraat
van Bink
18, 2300 Turnhout

Opstartend project. Duurzaam
samenwonen in een te renoveren hoeve:
plaats voor 12 woonunits,
intergenerationeel, coöperatief
ondernemen.

Rondleiding en gesprek met de bewoners.

Buren van Bink is een groep van 14
gezinnen die willen bouwen aan een open
cohousingproject in de groene rand. Dit
rustig stukje grond ligt op fietsafstand van
de binnenstad, maar met alle voordelen
van de groene longen rond de stad.

Bezoekers zijn welkom voor een
rondleiding om 10u en 14u,
graag inschrijven (zie samenhuizendag.be)

Te bezoeken: 13.30-17u

https://burenvanbink.wordpress.com/

SeniorenThuis

Maarschalk
Montgommeryplein,
2140 Borgerhout

In 2007 verwierf de sociale
huisvestingsmaatschappij De Ideale
Woning een gebouw met 6
appartementen. Deze renoveerde het
pand tot 5 studio's met een
gemeenschappelijke ruimte. Momenteel
wonen er een 5-tal senioren samen,
ondersteund door het Netwerk
Ouderenzorg Antwerpen.

Te bezoeken tussen 14 – 17u

Cohousing Land

Slagmolenstraat 58,

Het eerste grotere cohousingproject

Te bezoeken van 10 – 14u

van Aa

2300 Turnhout

binnen de sociale huisvesting (huur &
koop) in Vlaanderen. Met linten duiden we
aan waar de gebouwen gaan komen, je kan
ons ontwerp komen bekijken en kennismaken met enkele kandidaat-bewoners.
Om 11u is er een persmoment.

Cohousing
KantVelde

Oude Antwerpsebaan
81-83, 2800 Mechelen

21 volledig uitgeruste woningen en
appartementen met privéterras en/of tuin
•op een site van 5.500m²
•naast een nieuw buurtpark en dichtbij
bussen, de trein bevindt zich op slechts
een kwartiertje fietsen
•een paviljoen met eetruimte, keuken,
wasmachines, speelruimte, gastenkamers,
co-working, atelier, …
•een ecologisch project (BEN-norm) met
architectenbureau Stramien

Pasian

Kasteeldreef 133
2970 Schilde

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

Welkom tussen 10 en 18u!

De Weegbree

Hoogstraat 64
2861 O.L.Vr.-Waver

De Academie

Gemeentestraat 5
2300 Turnhout

Opstart van een nieuwe cohousing van 15
units

Doorlopend te bezoeken.
http://www.heem.be/projecten/academie/
op de site gaat ook het Hooikoortsfestival
door.

Je kan de site Mechelen KantVelde vrij
bezoeken tussen 10u30 en 15u.( We
houden een infosessie om 11u om
e meer
concrete informatie te geven over
x
cohousing KantVelde. Daarnaast houden
t 14u.
we ook een buurtinfomoment om
e
r
n
e

l
i
n
k
De Weegbree is een samenlevingsverband Welkom tussen 14 en 17u! We voorzien
)
van mensen met een visie naar een
rondleidingen op de site.
haalbaar en leefbaar alternatief.
www.deweegbree.be

BRUSSEL
Jangada

Ideaallaan 27,
1200 Sint-Lambrechts-

Solidair woonproject. Mensen met een
beperking kunnen er zelfstandig wonen

Te bezoeken tussen 11 en 18u

Woluwe

met indien nodig aangepaste zorg dichtbij.

Biplan

Tweedekkerstraat 21,
1130 Haren

Ecologisch co-wonen project van 6 units
met gemeenschappelijke tuin, dakterras,
gastenkamer

Te bezoeken tussen 14 en 16u

Woningen 123
Logements

Koningsstraat 123, 1000 Solidaire woongemeenschap, betaalbaar
Brussel
wonen in een tijdelijke bezetting

Te bezoeken tussen 14 en 18u

L’Abreuvoir

Hondenwetstraat 20,
1170 WatermaalBosvoorde

Te bezoeken tussen 14 en 19u
Bel aan bij Bronitz

Verschillende appartementen met
gemeenschappelijke ruimte. Interesse om
langs te komen?

LIMBURG
Cohousing De
Boomgaarderie

Grootstraat 114,
3750 Alken

Een oude hoeve in Alken wordt
Te bezoeken van 10u – 17u
gerenoveerd en uitgebreid naar 11 lageenergiewoningen die samen een duurzame
woongelegendheid vormen.

Kasteel
Nieuwenhoven

Engelbamp 55,
3800 Sint-Truiden

Samen wonen op een kasteel domein?
Alles is te bezichtigen jullie krijgen uitleg
over de hele plek!

Uitleg om 11u en 14u. Graag mailen met
hoeveel je komt naar
info@kasteelnieuwenhoven.be
www.kasteel-nieuwenhoven.be

Cohousing
Maarlo

Sparrenstraat 14,
3390 Peer

Ex-schooltje met groene ligging aan de
rand van Peer wordt cohousing voor 7
units, nog enkele units vrij.

Te bezoeken tussen 14 en 18u, welkom in
ons commonhouse voor tekst en uitleg!

WEST-VLAANDEREN
Stoer Huus

Julius en Maurits
Sabbestraat 19, 8000
Brugge

De bouwwerken zijn gestart voor 27 units
in het hartje van Brugge.

Te bezoeken na de meiboomplanting, van
15 – 17u, graag inschrijven voor een
enthousiaste rondleiding door de
toekomstige bewoners.

OOST-VLAANDEREN
Kangoeroewonin Duivelshoek 42,
g+
9420 Erpe-Mere

Een opstartende woongroep met 3
(huur)units en een gemeenschappelijke

Te bezoeken van 11 – 16u

keuken, tuin en hobbyruimte. Voor het
moment bewoond door moeder en
dochter.
Cohousing Gecco Het Kamp 20,
Gentbrugge

Wonen in een bos vlak bij de stad? Vervoeg Infosessie in de kantoren van Cohousing
de Cohousing-groep Gecco: Een eigen
Projects (Oktrooiplein 1, 9000 Gent) met
woning of appartement én zoveel meer.
aansluitend een sitebezoek. Meer info op
http://www.cohousingprojects.be/index.php/gen
tbrugge.
Er is nog een extra sitebezoek om 16 uur

De Groene
Doening

Beentjesstraat 28
9850 Poesele

Het heerlijk domein bestaat uit een hoeve Welkom om 10u
waar plaats is voor 5 bewoners, en 2 aparte
gîtes die bewoonbaar zijn als koppel of
http://www.veerenvlam.be
klein gezin.
Zin om bij ons te komen wonen? Interesse
om ons zaaltje te huren? Of gewoon onze
cohousing ontdekken?

Cohousing
Vinderhoute

Bergstraat 14,
Vinderhoute

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

Utopia

Pontweg 10
9450 Haaltert

Woongroep (sinds jaar en dag) met 5 units Te bezoeken van 14 – 16.30u
in een verbouwde vierkantshoeve.

HuisElf

Kakemanstraat 11,
9280 Lebbeke

6 units met mooie tuin en commonhouse.

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.
http://huiself.be/WP/

Cohousing De
Kerselaar

Aan de Ratte 51, 9041
Gent

16 woonunits in Oostakker. We delen een
gemeenschappelijke binnentuin, paviljoen
en parking maar behouden de rust en
privacy van volledig uitgeruste

Om 10u en om 14u start er een geleid
bezoek.

Te bezoeken van 10 – 14u

Er is nog één unit te koop.

wooneenheden.
Ons project werd voltooid in de zomer van
2017, na begeleiding door Cohousing
Projects cvba. Het is gebouwd door
Bostoen (hoofdaannemer woningen) en
Lab 15 (houtskelet paviljoen) naar een
ontwerp van EVR-architecten.
‘t Erf

Stroomkenskerkweg 95, 3 woningen met gemeenschappelijke
9031 Drongen
inkom

Welkom tussen 9 – 18u.

Wooncoop
Tinkstraat

Tinkstraat 5,
9000 Gent

CVBA voor gemeenschappelijk huren, 8
bewoners

Welkom van 14 – 16u. Infostand en
presentatie Wooncoop, rondleiding,
gesprek met de bewoners.

COHO
Rodestraat

Rodestraat 24
9620 Zottegem

Als startgroep zijn wij nog op zoek naar
Te bezoeken van 13 – 17u
enkele geïnteresseerden die het project
Graag seintje aan
mee willen uitwerken. De
cohorodestraat@gmail.com
voorontwerpplannen zijn klaar/bouw start
normaal gezien begin 2019

VLAAMS-BRABANT
Molen van
Rotselaar

Molenstraat 2, 3110
Rotselaar

Intergenerationeel co-wonen in 9 units op
een molenerf, en dat reeds 33 jaar.

Op zaterdag is er een gezamenlijke
werkdag, dus veel volk om je vragen aan te
stellen! Welkom tussen 10 en 18u.

Co-wonen De
Sinkel

Pater Daemsstraat 10
3290 Schaffen

Kleinschalig cohousing project in het groen
en in het hart van een wijk.
Video's, foto's en uitleg over inspirerende
cohousingprojecten.
Toekomstplannen van De Sinkel.

Go-cart parcour! Video's, foto's en uitleg
over inspirerende cohousingprojecten.
Toekomstplannen van De Sinkel. Bekijken
van de woning die te koop staat.
Iets om te eten en te drinken!
Pannenkoeken met meel gemalen door de
molen van Schaffen. De molen ligt 800 m
verder en is eveneens te bezichtigen
tussen 10u en 13u.

Pachthof van
Hertoginnendal

Moorselstraat 151,
3080 MoorselTervuren

De Kaasdroger
Co-wonen

Klein Heidestraat 28 a-e, Co-wonen in een vierkantshoeve, 4
3370 Boutersem
woonsten, ecologische verbouwing,
(Neervelp)
gemeenschappelijke tuin en de Broeikas,
creatieve coöperatieve ruimte.

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

Boerderij wordt woonerf: een 10-tal
woningen rond het centrale erf, met een
aantal collectieve voorzieningen. Nog 2
units beschikbaar

Te bezoeken van 14 – 17u,
www.pachthofvanhertoginnedal.be

