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Lieve vrienden en volgers,

In onze laatste nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat we een ronde verder zijn. Inmiddels zijn we
druk bezig met praktsiche zaken. We hebben een goede CPO-begeleider aangenomen, die ons
begeleidt in het hele ontwikkel-proces. We zijn in gesprek met een aannemer die verstand heeft
van duurzaam bouwen, CPO’s en zin heeft om met architect Max Verhoeven en ons een mooi
huis te gaan verwezenlijken. Verder komt er nog van alles kijken bij het bouwrijp maken van het
bestaande Museumgebouw. Kortom, er is werk aan de winkel.

We zijn inmiddels toe aan het verrijken van onze community, die nu bestaat uit 4 huishoudens.
We zijn nog op zoek naar 5 nieuwe bewoners (gezinnen, eenlingen, stellen). Daarom hebben
we een informatiemiddag georganiseerd. Kijk hier voor meer informatie:

INFORMATIE-MIDDAG 11 SEPTEMBER

Droom jij van natuurinclusief wonen in een community?
Wellicht is dit dan je kans, wij mogen in het nieuwe buurtschap crailo (www.crailo.nl) een
militair gebouw uit 1951 omtoveren tot 9 appartementen.
Dit project is een CPO (collectief particulier opdrachtgeversschap) dat betekent dus, dat
wij, als bewoners, dit met elkaar ontwikkelen. Samen met onze architect Max Verhoeven
en andere professionals.

We bouwen meer dan een huis, we bouwen een community. We zullen als eersten
(samen met ons buurproject BosBuren) in Buurtschap Crailo kunnen wonen en willen als
community graag bijdragen aan deze buurt door kwartiermakers te zijn/worden.

Concreet:
- 9 appartementen met eigen terras/balkon
- 80 - 120 m2 (en daarnaast nog de gezamelijke ruimtes)
- €500.000 - €750.000



- Aantal ruimtes voor gezamenlijk gebruik: oa wasruimte, logeerkamer, fietsenhok,
materialenhok, kas met keuken in de tuin
- Een grote gezamenlijke tuin met moestuin, bijenkasten, fruitbomen...

Heb jij zin om onze community te komen versterken? Vind jij samen leuker dan
alleen?Zin om te wonen op die prachtige plek die we met elkaar gaan creëren.? Wil jij
hierbij horen en samen bouwen aan een prachtige leefplek? meld je dan aan.

Op 11 september ben je welkom op onze informatie-middag.
We delen dan graag ons enthousiasme en de informatie.

Locatie: De Ruiterstraat 1, Huizen
Tijd: 14:00 uur
Aanmelden: info@kleincrailo.nl

We kijken ernaar uit jou te ontmoeten op 11 september:
Olga & Arthur, Alexey & Kirsten, Jaap & Karin, Laura & Erik

https://www.kleincrailo.nl/

Kijk voor inspiratie naar onze ontwerpschets:

https://vimeo.com/679127282
Password: Veldleeuwerik
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