
DOOR JOHAN SABBE

De restauratie van het geklasseer-
de gebouw aan de straatzijde zal
uiterlijk in mei van start gaan.
Het zal gebruikt worden door het
artistieke atelier De Beelderij van
Tordale, dat zich nu in Lichtervel-
de bevindt, maar dus naar Tor-
hout terugkeert. Ook is er in het
pand een cafetaria voorzien.

AAN INCLUSIE BIJDRAGEN
Al in september 2010 hebben vijf
privé-investeerders het bescherm-
de gebouw, de stallingen en het
bijhorende erf gekocht: Geert Ber-
lamont, Lode Waes, Philippe De-
smet, Dirk Versavel en Joost Van-
haerents. Ze verenigden zich in

de bvba De Peerdenposterij en
zijn de bouwheren van de 22 voor-
ziene assistentiewoningen. Joost
heeft het hoofdgebouw uit de ven-
nootschap teruggekocht om het te
restaureren en het vervolgens gra-
tis ter beschikking van de Beelde-
rij te stellen – zijn manier om aan
de inclusiegedachte bij te dragen.
Voor de restauratie kreeg hij vorig
jaar vanwege Vlaanderen een pre-
mie van een kleine 223.000 euro.

FLATS VAN 50 TOT 90 M2

De aanpassing van het gemeente-
lijk ruimtelijk structuurplan, het
wachten op de stedenbouwkundi-
ge vergunningen en het binnen-
rijven van de restauratiepremie
hebben nogal wat voeten in de

aarde gehad. De administratieve
molen draaide bij momenten ter-
gend langzaam. Maar nu is die
lijdensweg achter de rug en kan
het project uitgevoerd worden.
De bouw van de assistentiewonin-
gen, een ontwerp van architect en
mede-investeerder Philippe De-
smet en zijn vrouw Carmen Lam-
mens, is intussen al volop aan de
gang. Er worden drie blokken op-
getrokken – twee met twee bouw-
lagen en eentje met drie bouwla-
gen – die via passerellen met el-
kaar verbonden zijn. Met strakke
lijnen, witte wanden en relatief
grote glaspartijen. En met her en
der mooie en ruime terrassen.
De specifieke assistentiewonin-
gen zijn bedoeld voor mensen van
minimum 65 jaar. Daar zijn er 21
van, met oppervlakten die vari-
eren van 50 tot 90 m2. Sommige

flats hebben één slaapkamer, an-
dere twee. De 22ste entiteit is een
groepswoning die door Tordale is
gekocht om in het kader van het
project zelfstandig wonen vijf cli-
enten met een verstandelijke be-
perking te huisvesten. En zo de
inclusie concreet te maken. De
Tordale-cliënten kunnen de oude-
re bewoners uit de assistentiewo-
ningen helpen en vice versa.

INFOAVOND IN CLUB DE B
Thuisverpleegkundige Peter La-
vens, die in de nabije Vredelaan
woont, behoort niet tot de inves-
teerders, maar is door hen aange-
steld om de zorg voor de bewo-
ners te coördineren én om het
verhuren van de assistentiewonin-
gen in goede banen te leiden.
“Alle flats worden verkocht”, ver-
duidelijkt Joost Vanhaerents. “Er

zijn er nog 14 beschikbaar. Na-
dien kan de koper er zelf gaan
wonen of de flat via de beheersin-
stantie voor de zorg – Peter dus –
verhuren. De doelgroep inzake
bewoners bestaat uit mensen die
niet meer volkomen zelfstandig
kunnen functioneren en in princi-
pe dagelijkse zorg en/of hulp no-
dig hebben. Overigens: de cafeta-
ria in het hoofdgebouw zal tevens
voor het woonproject dienst doen.
En voor De Beelderij.”
Op donderdag 28 februari om 19
uur heeft in zaal Club de B een
infoavond over het project plaats.
De flats zullen Residentie De Peer-
denposterij heten, het te restaure-
ren gebouw wordt De Afspanning
genoemd. De verkoop van de flats
gebeurt door Immo Dewaele.

Info: www.depeerdenposterij.be

Gerestaureerde Peerdenposterij en
assistentiewoningen in 2020 klaar
TORHOUT Tegen de zomer van 2020 zal de sinds 10
oktober 2002 beschermde Afspanning De Peerdenpos-
terij in de Rijselstraat, die al jaren staat te verkomme-
ren, weer schitteren in haar glorie. Straks start de
grondige restauratie van het gebouw dat vanaf pakweg
1830 het centrale punt van de vroegere paardenpost is
geweest. Eveneens tegen medio 2020 moeten de
22 stijlvolle assistentiewoningen af zijn die momenteel
op het achterliggende domein worden opgetrokken.

Bij de te restaureren afspanning en de toegangspoort naar de assistentiewoningen in aanbouw: v.l.n.r. zorgverle-
ningscoördinator Peter Lavens en twee van de vijf eigenaars, Geert Berlamont en Joost Vanhaerents. (foto JS)

De 22 stijlvolle assistentiewoningen van het project De Peerdenposterij,
hier gezien vanaf de toegangspoort langs de Rijselstraat. (repro JS)


