
Deze zomer stond het klooster 2x in de schijnwerpers! 

Als eerste organiseerden we een rondgang voor het lerend netwerk van de Provincie 

Antwerpen. Dit is een groep mensen van 

organisaties die allemaal bezig zijn met 

een project hebben rond nieuwe 

woonvormen. Een paar keer per jaar 

komen we samen om ervaringen uit te 

wisselen.

We waren dan ook zeer trots om het 

klooster aan hen te kunnen tonen! 

Uiteraard doen we opnieuw een 

rondgang als alle werken klaar zijn ;)
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Bezoek aan de werf

Het tweede evenement werd opgezet door de firma Isohemp. Zij zijn leverancier van 

kalkhennepblokken, een duurzaam materiaal dat gebruikt wordt voor thermische en 

akoestische isolatie, vochtregulering en brandveiligheid. 

Om hun product te tonen aan architecten en aannemers in de omgeving organiseerden 

zij  in het klooster een kijkdag. Veel geïnteresseerden kwamen kennis maken met  

kalkhennepblokken en zijn ontwikkelaars.   



Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomer 

werd het charter ondertekend door de kandidaten 

die het laatst bij de groep gekomen zijn.

Proficiat!

Na het genot van veel zonnestralen, late avonden

en verfrissende versnaperingen kwam de groep half

september terug bijeen. 
 

Er werd besproken wat er dit najaar op de planning 

staat, waar de werkgroepen op kunnen focussen 

(afspraken, financiën en communicatie) 

en samen bekeken we de grondplannen van het hoofdgebouw, bijgebouw, schuur en 

bakhuis. Iedere kandidaat heeft nu een goed beeld van hun eventueel toekomstige 

woning, spannend! 
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Contactgegevens

Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

Waar werkt de basisgroep aan?

Volgende infoavond?

ZEKER! 

Op 13 oktober organiseren we in Arendonk 

onze volgende infoavond. We maken deze keer véél reclame: via de agenda van

Samenhuizen, in de krant De Zondag, op de website van Trends, Knack, Feeling en Libelle

regio Turnhout en Geel en natuurlijk op onze sociale media kanalen. 

Ken je mensen die interesse hebben voor cohousing 't Klooster, dan is nu het moment

om hen naar onze website door te verwijzen. In deze fase van het project hebben de

kandidaten nog veel inspraak en komt de bewoning weer een heel stuk dichterbij.

Afspraak op 13 oktober '22 om 19u in zaal De Vloed, Park Deroissart 5 in Arendonk.

Inschrijven kan via www.kloosterarendonk.be!

http://www.kloosterarendonk.be/

