
Op woensdag 7  oktober kwamen

jullie massaal naar de infoavond

en op dinsdag 17  november

organiseerden we een digitale

presentatie. Na een kleine

toelichting over de

geschiedenis van het klooster

en de opbouw van het project

vertelden we over de toekomst: 
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Terugblik infoavonden

Cohousing voor beginners: feiten en fabels
Hier stellen we een feit of fabel voor over cohousing waar we dan kort een woordje

uitleg over geven. 

"Cohousing is niets voor introverte mensen ." 

Hoe gek het ook mag klinken: net voor de bewoners met een eerder introverte

persoonlijkheid blijkt cohousing vaak een ideale woonvorm. Extraverte mensen maken

waar ze ook wonen immers vlot contact. Introverte mensen dreigen gemakkelijker te

vereenzamen maar in een cohousing ontstaat er veel gemakkelijker spontane sociale

interactie, zonder dat deze verplichtend wordt. 

Een introvert persoon die wel houdt van sociale activiteiten, maar er ook weer tijdig

tussenuit wil,  kan naadloos aansluiten bij de cohousing-barbecue, en zich weer

terugtrekken als de dosis prikkels voor die dag voldoende was.

Er komen 26  appartementen en woningen in de bestaande gebouwen. Het klooster

wordt dus volledig gerenoveerd om te voldoen aan de hedendaagse normen, dit alles

met behoud van het karakter en de historische erfgoedwaarde! 

Om een divers publiek aan te trekken bouwen we studio's en woongelegenheden met

1-, 2- en 3-slaapkamers. Er worden verschillende gemeenschappelijke ruimtes

voorzien en dit opzet past natuurlijk perfect binnen ons COHOUSING verhaal. 

Wat is cohousen? Hoe sluit dit aan binnen het project? Is dit iets voor mij? Hoe neem

ik deel? Dit zijn enkele vragen die tijdens de infoavond aan bod gekomen zijn. 

Wil je de presentatie opnieuw bekijken? Dat kan via onze website, de link staat

onderaan de nieuwsbrief.



De vergunning is uitgereikt en via de verplichte kanalen gaan

we op zoek naar een aannemer voor deze werken. 

We hopen in de lente een geschikte aannemer te selecteren.

Voordat we het officië le startsein geven, bekijken we nog een

laatste keer met Onroerend Erfgoed, de gemeente, VMSW en

de nutsmaatschappijen of alles goed op elkaar afgestemd is! 
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Hoe ver staan de werken?

Opstart groepsvorming
Via onze website kunnen ge ïnteresseerden zich

opgeven om deel te nemen aan de vorming van de

uiteindelijke bewonersgroep. Als de corona-

maatregelen het toelaten, plannen we in februari 2021

de eerste samenkomst. Het doel is om een diverse,

maar homogene bewonersgroep te vormen.  Divers

zowel op vlak van gezinssamenstelling, afkomst als

leeftijd.

Ongeveer één keer per maand zal een werksessie georganiseerd worden, onder leiding

van deskundige begeleiders. Deelname aan deze sessies zijn zeer wenselijk want jouw

inbreng is belangrijk. De aanwezigheden worden genoteerd en je betrokkenheid kan mee

van belang zijn op het moment van toekenning van de woningen. 

Wanneer er mensen zijn die niet langer wensen deel te nemen aan het project, is men

uiteraard vrij  om uit te stappen. Anderzijds zal het op welbepaalde momenten ook

mogelijk zijn dat nieuwe kandidaten zich opgeven. 

Het uiteindelijke doel is dat we een bewonersgroep tot stand brengen met mensen die

allemaal de juiste ingesteldheid hebben -> cohousen. Het uitgangspunt moet zijn dat er

respectvol samengeleefd wordt. Iedereen draagt daartoe zijn of haar steentje bij,

binnen ieders mogelijkheden.

Contactgegevens
Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

http://www.kloosterarendonk.be/

