LAND VAN AA, IN SCHORVOORT.
• 25 nieuwe koop- en huurwoningen
met extra’s in de Turnhoutse vallei
van de Aa
• Een toekomstige thuis voor
25 buren die samen hun woonplek
vormgeven
• Land van Aa is nog op zoek naar
enthousiaste buren

Je geniet van je eigen woning in alle
privacy. En wat denk je van een park,
een gemeenschappelijke (moes)tuin
en een gemeenschapshuis om je
buren te ontmoeten?

INTERESSE?
•
•
•
•

Mail ons: cohousing@arkwonen.be
Bel ons: 014 40 11 03 voor kopen
Bel ons: 014 40 11 04 voor huren
Hartelijk welkom op de infosessies
in het buurthuis van Schorvoort
Acacialaan, Turnhout, van 14 tot 16 uur:
zaterdag 19 november 2022
zondag 18 december 2022
zaterdag 14 januari 2023
zondag 12 februari 2023
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V.U. John Brandt

LAND VAN AA, WAAR JE SAMEN
JEZELF KAN ZIJN.

Wil je graag wonen in een levendige groene buurt? Denk je graag na
samen met je buren hoe je wil wonen? En wil je met hen een aantal ruimtes
en spullen delen?

Dan is cohousing misschien iets voor jou.

Contacteer ons, kom naar onze infosessies en leer zo de bewoners en
het project kennen!
Cohousing Land van Aa

• 25 volwaardige woningen met eigen
keuken, badkamer, slaapkamers …:
14 voor kopers en 11 voor huurders
• Verschillende types:
1 tot 4 slaapkamers
• Met extra’s: gemeenschappelijke
(moes)tuin, bergingen, wasplaats,
extra keuken, polyvalente ruimte
• Middenin een park

Wat is cohousing?

In cohousing kiezen mensen ervoor om een aantal woonfuncties te delen.
Bewoners hebben een volledig uitgeruste privéwoning met eigen tuin of
terras. Meestal is die iets compacter dan ‘normaal’. Als extra krijgen ze een
gemeenschappelijke tuin en centraal gebouw waarin functies gedeeld worden.
Cohousing wil het buurtgevoel van een traditionele dorpskern terugbrengen.
Buren kennen elkaar en er leeft een sociale bewogenheid.
Voorbeelden? Kijk op www.samenhuizen.be/nl/voorbeelden.
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