
De aannemer start half september met de afbraakwerken aan het kloostergebouw.

Omdat de werken een grote impact zullen hebben op de directe omgeving overleggen

we vaak met de gemeente en de school.  

De veiligheid van de buurtbewoners, passanten,

schoolkinderen en hun ouders is prioritair. Daarom krijgt de

buurt binnenkort een infoblad in de bus. De schoolkinderen

& hun ouders zullen via de school ingelicht worden over de

veranderingen. 

In ons volgende krantje komen we hier graag op terug met concrete voorbeelden. 
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 Waar werkt de basisgroep aan?
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten, hebben we vooral gewerkt rond de opbouw van

het charter. Dit charter is een eerste afsprakennota waarin het doel van de cohousing,

wat we willen delen, uitgangspunten en samenlevingsdoelstellingen omschreven staan. 

In september komen we samen aan het klooster zodat de huidige groep dit kan

ondertekenen. Nieuwe kandidaten kunnen nadien instappen op voorwaarde dat ze met

dit charter akkoord gaan. 

De ondertekening is een belangrijke stap in 

het groepsproces en we zijn fier op de 

verwezenlijking hiervan! 

Een persmoment is dan ook ideaal om

dit te vieren. 

Hoe ver staan de werken?



Een werkgroep opstarten midden in de 

2de lockdown was een hele uitdaging. 

Digitaal vergaderen bleek een goede manier om informatie door te geven, maar echt in

gesprek gaan of een babbeltje doen met elkaar was niet evident. Dankzij een goede

voorbereiding en huiswerktaken voor de deelnemers hebben we heel wat stappen

kunnen zetten voor de opmaak van het charter. Maar elkaar echt leren kennen...  tja,

dat moest even wachten. 

Tot nu! Met onze mondmaskers op en 1 .5  meter uit elkaar kon de vorige bijeenkomst

fysiek doorgaan. De sfeer zat er dan ook goed in en zomeractiviteiten werden volop in

de agenda's genoteerd. Even geen zware informatiesessies maar genieten van elkaars

aanwezigheid, ervaringen uitdelen, babbelen en lachen met elkaar - wat een deugd!

Na de ondertekening van het charter in september, organiseren we opnieuw een

infoavond voor nieuwe kandidaten. De basisgroep is al een zeer gevarieerd gezelschap.

Met het oog op een optimale bezetting van de woongelegenheden zijn koppels of

gezinnen met kinderen meer dan welkom. 

Tijdens de zomer gaan we hier reclame voor maken en zij  die inschrijven via de website

worden uitgenodigd op het infomoment. 

Ken ji j  nog buren, vrienden of familieleden die zin hebben om te cohousen met ons? 

 

Elkaar leren kennen!
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Contactgegevens
Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

Deelnemen aan de werkgroep

Aarzel dan niet om hen op de hoogte

te stellen! 

De infoavond zal doorgaan op

maandag 4  oktober. Nadien volgt een

individueel gesprekje en eind oktober

gaat de eerstvolgende werksessie

van start!

http://www.kloosterarendonk.be/

