
In het groepstraject worden er al veel stappen gezet om de cohousing voor te 

bereiden. Maar natuurlijk kan de bewoning pas van start gaan als de 

appartementen en huizen gerenoveerd zijn. Dat deze werken zeker 2  jaar gaan 

duren staat vast. Maar het begin is ondertussen wel gemaakt!

Enkele weken geleden is aannemer Verstraeten - Van Hecke begonnen met de 

afbraakwerken. Asbest werd veilig verwijderd, enkele binnenwanden zijn gesloopt 

en - zoals je op de foto hierboven kan zien, - zijn de nieuwe openingen onder de 

ramen in de kapel ook gemaakt. 

De schuur - die later gemeenschappelijke ruimte wordt - 

heeft ook al meer raam- en deuropeningen (zie foto

hier rechts). Vervolgens staat het oudste deel van het 

klooster op de planning, namelijk het bakhuis! 
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Hoe staat het met de werken?



Eind november kreeg RTV bericht van de start van de werken aan het 

klooster. En omdat ze in het verleden al vaker interesse toonden 

in het project kon deze update niet achterwege blijven!

Bekijk via deze link het filmpje op de site van RTV.  

                               

                               

En om de komende maanden toch wat werk te kunnen verrichten, spreken de

groepjes af om een wandeling te maken. Tijdens deze wandeling moeten ze vragen

beantwoorden over hun thema. Het doel is om dan een plan van aanpak te maken: 

Welke informatie hebben we nodig? 

Hoe pakken we dat aan? .. .  

We hopen vanaf maart weer terug bij elkaar te 

kunnen komen zodat we te horen krijgen welke 

ideeën er uit de wandeling gekomen zijn! 
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Contactgegevens
Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

Heb je 't gezien?

De goesting om elkaar te zien werd er niet minder op! 

Dus organiseerden we in januari een digitale bijeenkomst 

om te klinken op die goede gezondheid! 

Iedere deelnemer ontving een pakje met een hapje en 

drankje in en 's avonds voor het scherm zagen we elkaar 

terug om te quizzen en elkaar de beste wensen over te brengen! 

In het vorige Kloosterkantje kon je lezen over de eerste werksessie in oktober met 

de nieuwe kandidaten, en de 5  thema's waar we vanaf dan dieper op in zouden gaan 

met de  kleine groepjes.

Helaas strooide Corona vanaf november weer roet in onze planning en moesten we 

de sessies van november en december annuleren. Ook in het nieuwe jaar blijven 

samenkomsten afgeraden en een goede gezondheid is natuurlijk prioritair. 

Waar werkt de basisgroep aan?

https://www.rtv.be/artikels/25-jaar-werken-aan-eeuwenoud-arendonks-klooster-a106862
https://www.rtv.be/artikels/25-jaar-werken-aan-eeuwenoud-arendonks-klooster-a106862
http://www.kloosterarendonk.be/

