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met pizza’s en tapas. Er werden 
draagtassen versierd, dankjewel-
briefjes ontworpen… De leerlin-
gen hielpen met het vouwen van 
de pizzadozen en het inpakken 
van de tapasschotels. “In totaal 
gingen zo’n 180 pizza’s en 55 ta-
passchotels de deur uit”, blikt 
Haesendonckx terug. “We krijgen 
de ene na de andere positieve re-
actie binnen.” (jaa)

de restaurantavond gaat naar de 
aankoop van didactische materi-
alen en de financiering van de 
sportklassen. Bij de start van het 
schooljaar werd snel duidelijk 
dat de restaurantavond dit jaar 
niet zou kunnen doorgaan. Al 
snel bloeide het idee om een ta-
keaway gekoppeld aan een drive-
in te organiseren. Het werd een 
Spaans-Italiaans getinte versie 

De jaarlijkse restaurantavond in
’t Lommert werd toch een succes 
en dat zonder de coronaregels te 
overtreden. “Dankzij de creativi-
teit van onze leerlingen groot-
keuken, fastfood en logistiek as-
sistent, bezorgden we 235 maal-
tijden”, aldus leerkracht Peter 
Haesendonckx. ’t Lommert is een 
school voor buitengewoon secun-
dair onderwijs. De opbrengst van 

Leerlingen ’t Lommert redden restaurantavond met takeaway
SCHOTEN 

zeventigers uit Schilde, een dame
met zoon die een beperking heeft,
een jonge creatief echtpaar… “De
verscheidenheid in leeftijd en ge-
zinssamenstelling is zoals ver-
hoopt groot”, stelt Gwen Malfeyt
vast. 

Geen gated community
Cohousen zit in de lift en trekt

jong en oud aan. Het is een woon-

vorm waarbij je over je eigen huis
en tuin beschikt en daarnaast een
aantal extra’s deelt met de buren.
Gwen Malfeyt: “Sommige mensen
hebben het idee dat je in een co-
housingproject alles met elkaar
deelt en dus geen privacy hebt.
Maar niets is minder waar. Je kan
het vergelijken met het wonen in
een kleine hechte buurt, waar
mensen spontaan een praatje ma-
ken of een oogje in het zeil hou-
den als iemand op reis is. Voor de
kinderen zijn er altijd wel speelka-
meraadjes en de ouders kunnen

De Molenhoeve in de Stokerij-
straat en al verdwenen molen da-
teren van 1842 en behoren – hoe-
wel niet beschermd – tot het Wij-
negems onroerend erfgoed. Na
vertrek van Fik Elzen, de laatste
molenaar, vond in 1935 de al even
eerbiedwaardige Royal Antwerp
Rowing Club er onderdak, één
van de oudste Antwerpse sport-
clubs.

Schepen van Ruimtelijke Orde-
ning Maarten Janssens (N-VA)
was vorig jaar blij dat hij HEEM
kon voorstellen als nieuwe eige-
naar. HEEM is pionier in de ont-
wikkeling van cohousingprojec-
ten in Vlaanderen volgens het
sleutel-op-de-deurprincipe. In
2017 won HEEM de Onroerend
Erfgoedprijs Vlaanderen voor co-
housingproject Kasteel Boterberg
in Kalmthout.

Er komen nieuwe volumes in de
omliggende tuin en zowel de oude
tennisbaan als schuur worden
ontmanteld, maar de Molenhoeve
zelf blijft bewaard. Ook het bouw-
jaar 1842 blijft aan de zijgevel
hangen. Toch doopte HEEM dit
nieuwe project Kadans. “Naar de
ritmische beweging die roeiers
maken om zich voort te bewegen
op het water”, verklaart woord-
voerder Gwen Malfeyt. 

Deelwagen
“In een nieuwe laagbouw, zoals

het hele project getekend door
B-architecten, komen zes wonin-
gen. De gerenoveerde Molenhoe-
ve biedt plaats genoeg voor acht
woningen, allemaal met terras en
privétuin. De bewoners van Ka-
dans zullen naast hun eigen wo-
ning en privétuin samen kunnen
genieten van een zwembad, sauna
en grote groene buitenruimte. Bo-
vendien is er een gemeenschappe-
lijke binnenruimte die gebruikt
kan worden als thuiswerkplek,
voor een etentje of als gemeen-
schappelijke bibliotheek. De be-

woners zullen samen een elektri-
sche auto delen, die voorzien
wordt door HEEM.”

De prijzen lopen uiteen van
345.000 tot 475.000 euro. Het
project richt zich op een diverse
groep en dat blijkt ook uit de pro-
fielen van de eerste zes kopers:
een jong stel met kinderwens, een
gezin uit de stad met drie kinde-
ren, een twintigjarige, een koppel

een beroep doen op elkaar, wan-
neer ze het zelf even niet meer ge-
regeld krijgen. En ter verduidelij-
king: Kadans stelt zich ook open
naar de omliggende buurt. Dit
wordt geen gated community van
happy few.”

Wie ook tevreden is met de ont-
wikkelingen langs het water is Leo
Spaepen van de heemkundige
kring Jan Vleminck. “Wat bouw-
kundig erfgoed betreft, hebben ze
er het maximum uitgehaald. De
structuur van het gebouw met zijn
twee dwarse traveeën blijft volle-
dig bewaard. De monumentale
poortopeningen zijn behouden en
ook de neogotische lancetramen
zitten nog in het finale ontwerp.
Dat men grote openingen moest
maken in de lange blinde gevels
was onvermijdelijk, want wonin-
gen hebben nu eenmaal meer licht
nodig dan ruimten voor graanop-
slag. Ik ben blij dat het advies van
heemkring Jan Vleminck heeft
kunnen bijdragen tot een resul-
taat dat hopelijk ook de buurtbe-
woners kan tevredenstellen.”

i www.heem.be
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Eeuwenoude Molenhoeve biedt 
onderdak aan veertien gezinnen
Deze week starten langs het Al-
bertkanaal de voorbereidende 
werken voor Kadans, het cohou-
singproject in en rond de eeuwen-
oude Molenhoeve. De interesse 
om met veertien gezinnen ‘onder 
één dak’ te wonen blijkt groot. Op
de eerste verkoopdag verkocht 
ontwikkelaar HEEM al meteen zes 
van de veertien woningen. De 
eerste bewoners worden in maart 
2023 verwacht.
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Impressie van hoe de Molenhoeve na restauratie en herinrichting en uitbreiding door HEEM zal verrijzen als cohousingproject Kadans.  FOTO HEEM

Ook deze beelden horen bij de Molenhoeve: enkele pioniers van de 
Royal Antwerp Rowing Club.  FOTO RARC

Leo Spaepen
Heemkundige kring
“Wat bouwkundig 
erfgoed betreft, 
hebben ze er het 
maximum 
uitgehaald. De 
structuur van het 
gebouw blijft 
volledig bewaard.”


