Jeugdhuis Den Dijk weer open na brand
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Negen maanden na de brand op zondagochtend 15 januari kan het jeugdhuis Den Dijk in de Houtstraat in Sint
Lenaarts (Brecht) dit weekend weer de deuren openen.

‘s Ochtends rond 10.45 uur merkte een meisje op dat er veel rook hing en verwittigde ze de brandweer. Een kortsluiting in de
tapinstallatie legde de werking van het jeugdhuis voor negen maanden stil. Maar als een feniks verrijst Den Dijk dit weekend weer uit
zijn as. Het gebouw was nog maar drie jaar oud.
“Om zover te geraken is er heel hard gewerkt, zowel door de technische dienst van de gemeente als de jongeren zelf”, zegt schepen
van Jeugd Daan De Veuster (CD&V).
“Er was enorm veel rook- en roetschade. De herstelling heeft zowat 50.000 euro gekost, wat grotendeels door de verzekering is
gedekt. Verder werden de toog en tapinstallatie, de verlichting en elektriciteit vernieuwd? Er is verder voor branddetectie en ventilatie
gezorgd. We hebben ook een beroep moeten doen op een akoestisch ingenieur. De poriën van de poreuze, isolerende steen waarin
Den Dijk was opgetrokken tegen geluidsoverlast, zitten sinds de brand verstopt. Zo verloren ze hun functie. Daarom moeten er nog
isolerende panelen aangebracht worden. Dat zal na de heropening gebeuren.”
De schepen is tevreden dat het jeugdhuis weer open kan. “De jongeren staan te popelen om er opnieuw aan te beginnen. Ze kunnen
nu hun werking weer beginnen uitbouwen. Want ze zijn zinvol bezig met het samen-brengen van jongeren”, meent De Veuster.
En daar beginnen de jongeren van Den Dijk vanavond al mee. “We verwelkomen vanaf 20 uur Oriens en de Monkey Punks. Zaterdag
gaan we verder met dj Snels, Karakals, Double-U, sj Stavros en Evolutionz en overheerlijke cocktails. Dj’s Snels en -Sandereo mogen
het openingsweekend afsluiten vanaf 14 uur. Elke dag zal er ook een gratis vat bier getapt worden”, zegt voorzitster Lindsay. Als dit
jaar ook nog jeugdhuis Bastion in Brecht-centrum zal openen, zal elke deelgemeente een jeugdhuis hebben. (ella)
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