
Het is ondertussen bijna een jaar geleden dat we de eerste infoavonden

organiseerden. Nadien waren ongeveer 20  kandidaten enthousiast om op regelmatige

basis samen te komen en na te denken over de groepsvorming van het

cohousingproject. 

Uit de werksessies kwam naar 

voor dat de toekomstige bewoners 

graag een atelier of hobbyruimte 

zouden willen inrichten en een 

leuk terras. 

Een aantal gemeenschappelijke 

delen lagen reeds vast zoals 

een gezamenlijke keuken, 

ontmoetingsruimte, wasruimte, 

bergruimte, fietsenruimte en 

ook een deelauto. 

Het eerste resultaat van de 

werksessies, is een charter met

afspraken, principes en uitgangs-

punten. 

Dit werd samengesteld

voor en door de potentië le

toekomstige bewoners.

Het volledige charter kan je op de 

website van 't Klooster nalezen.
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Waar werkt de basisgroep aan?



Op 4  oktober organiseren we een infoavond voor nieuwe kandidaten. De basisgroep is al

een gevarieerd gezelschap maar met het oog op een optimale bezetting van de

woongelegenheden zijn koppels of gezinnen met kinderen meer dan welkom. 

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

Aarzel dan niet om hen op de hoogte te stellen! 

Zij  kunnen zich voor deze infoavond via de website van 't Klooster aanmelden. 
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Contactgegevens
Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

Deelnemen aan de werkgroep

Ondertussen hebben jullie het misschien 

wel in de krant gelezen...  

het ondertekenen van het charter van 't Klooster! 

Het was een zeer symbolisch moment voor de potentië le toekomstige bewoners om

hun handtekening te zetten onder het document waar ze al maanden aan gewerkt

hebben. Na een welkomstwoord door de burgemeester Kristof Hendrickx en een korte

toelichting van de voorzitter van De Noorderkempen, Hans Heylen, was het moment

eindelijk daar!  

Persmoment

http://www.kloosterarendonk.be/

