Jongeren renoveren Jeugdhuis 't Molentje - 30/11/2011
KUURNE - De voorbije zeven maanden
staken 45jongeren de handen uit de
mouwen om hun eigen jeugdhuis 't
Molentje volledig te renoveren. 'We
hebben weer een plek om thuis te komen
en dat wordt zaterdag uitgebreid gevierd',
zegt voorzitter Michiel Verfaellie.
Tien jaar na de verhuis van de Kobbestraat
naar de Leiestraat, dreigde zeven maanden
geleden voor jeugdhuis 't Molentje al weer
een nieuwe verhuis. 'De staat van het
gebouw was slecht. Daarnaast waren we
ook met de brandveiligheid en de geluidsisolatie niet in orde. Het jeugdhuis sluiten was voor ons
echter nooit een optie', zegt voorzitter Michiel Verfaellie. Het jeugdhuis ging samen met de
gemeente op zoek naar een andere locatie in Kuurne, maar deze bleek niet voorhanden.
De huiseigenaar van het pand in de Leiestraat bleek echter bereid om te investeren en het jeugdhuis
kon ook een brouwerij overtuigen, zodat er genoeg geld was voor brandveiligheid en geluidsisolatie.
Samen met de bijkomende ondersteuning van de gemeente was er bijna 60.000euro beschikbaar voor
de grote renovatie.
Juist voldoende
'Het beschikbare budget was juist voldoende om 't Molentje met eigen mankracht te renoveren', zegt
Verfaellie. Lieve Creupelandt werd aangesteld als architecte. Zeven maanden lang werd er
gezwoegd.
'Gelukkig hebben we in onze rangen handige jongeren, die van alle markten thuis zijn. Metsers,
vloerders, schrijnwerkers, elektriciens, loodgieters, schilders,... Zonder al die vrijwilligers was er nu
geen sprake van het nieuwe Molentje.'
Het vernieuwde jeugdhuis heeft onder andere een nieuwe vloer, een nieuwe toog, een extra
nooddeur, nieuwe ramen, voldoende isolatie, een brandwerend plafond en zuinigere verwarming.
Bovendien werd het sanitair volledig uitgebroken en in een andere hoek heropgebouwd zodat er
meer ruimte vrijkwam. 'Eindelijk gaan we zoals alle andere jeugdhuizen regelmatig een optreden
kunnen organiseren', lacht de voorzitter.
Zaterdag heropening
Hoeveel uren de renovatie in beslag heeft genomen? 'Op elk vrij moment is er hard gewerkt. In het
begin was het ieder weekend', zegt Michiel. 'De laatste maand was het ook iedere avond van de
week. In het totaal hebben we hier zeker al 700uur met minstens tien man gewerkt en ook de
komende dagen zal er nog hard gewerkt moeten worden om het allemaal af te hebben tegen
zaterdag.'
Zaterdag gaat het jeugdhuis opnieuw open. In de namiddag is er een tornooi met levensgrote
tafelvoetbalwedstrijden. De straat wordt de hele dag afgezet en 'savonds begint het eerste feestje in
het nieuwe Molentje.
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