Persbericht
Opening OC ‘t Molenhuis
DIEST – Na een grondige renovatie en afwerking van de nieuwbouw is OC ’t
Molenhuis weer helemaal klaar om het publiek te ontvangen.
Ontmoetingscentrum ’t Molenhuis
OC ’t Molenhuis heeft in de loop van de jaren veel gedaanteverwisselingen
ondergaan. De oorsprong van het centrum dateert van 1955 met de bouw van een
nieuw gemeentehuis. Daardoor kwam het oude gemeentehuis, op de plaats van het
huidige ontmoetingscentrum, vrij. De fanfare en de turnkring namen er hun intrek.
In 1964 nam de school de nieuw gebouwde lokalen in gebruik zodat de oude
klaslokalen op hun beurt ook vrijkwamen. Nadien volgde de fusie van de plaatselijke
scholen en zo kwamen ook deze klaslokalen ter beschikking. Met de fusie van de
gemeenten is het eigenlijke ontmoetingscentrum pas definitief ontstaan.
Het toenmalige gemeentebestuur oordeelde dat er in de gemeente Molenstede
dringend plaats moest gemaakt worden voor de huisvesting van de vele
verenigingen die tot dan toe weinig of geen accommodatie hadden. Ook bleek dat er
nood was aan een uitgebouwde bibliotheek, een sportzaal en een
tentoonstellingsgalerij. Want Molenstede was stilaan op weg om een
kunstenaarsdorp te worden.
Lokale vrijwilligers engageerden zich in een raad die instond voor het beheer van het
ontmoetingscentrum. De dag vóór de fusie van de gemeenten werd de eerste steen
gelegd voor de bouwwerken om de vroegere school om te vormen tot een centrum
dat onderdak bood aan sport, kunst, vrije tijd, bibliotheek en een cafetaria. Het
startschot werd gegeven en het ontmoetingscentrum, zoals wij het tot voor enkele
jaren kenden, trad in werking. Met de jaren kwam er natuurlijk sleet op de
installaties en de gebouwen en verouderde de accommodatie. Tegelijk was er nood
aan een bredere sportinfrastructuur. Daarnaast kon niemand de groeiende bevolking
negeren. Ook dit was een gegeven waarmee bij de uitbouw van het nieuwe
ontmoetingscentrum rekening werd gehouden.

Renovatie en nieuwbouw
Op 17 november 2008 stelde het college van burgemeester en schepenen het
studie- en architectuurbureau ESSA uit Diest aan als ontwerper voor dit project. Het
totaalproject voorziet enerzijds in de renovatie van de bestaande gebouwen en
anderzijds in de uitbreiding van de sportinfrastructuur. Gezien de lokale werking
werd besloten het project in 2 fasen te realiseren waarbij de eerste fase in 2015
werd afgerond.
Tijdens de tweede fase, die van start ging in mei 2019, werd de bouw van 1976
volledig afgebroken. In plaats daarvan kwam een volledige nieuwbouw met o.a.
sporthal, bewegingsruimte, kleedkamers en cafetaria. De nieuwe accommodatie
biedt veel meer mogelijkheden voor de verschillende gebruikers. De sporthal heeft
belijning voor verschillende volleybaltoepassingen, zaalvoetbal en badminton. Het
scheidingsgordijn zorgt mee voor een aangename werking. De bewegingsruimte
heeft een houten parketvloer, grote spiegelwand en aparte berging. Ook werd zaal ’t
Molenveld aangepast naar een goed uitgeruste polyvalente ruimte voor feesten en
voorstellingen.
Schepen van Ontmoetingscentra, Monique De Dobbeleer: “Een ontmoetingscentrum
is vaak het kloppend hart van een dorp. Mensen uit verschillende verenigingen lopen
in en uit. Jong, oud, actief, sportief,… Spontane contacten worden er gelegd. Een
dergelijke plek in een dorp zorgt ervoor dat mensen ergens graag wonen, er zich
goed voelen. Het versterkt de samenhang en uiteindelijk het welbevinden. Een mooi
resultaat!”
“Het vernieuwde ontmoetingscentrum voldoet aan alle moderne en technische
vereisten en kan bovendien multifunctioneel ingezet worden om de vele activiteiten
van verschillende verenigingen te huisvesten,” gaat schepen van Patrimonium, Bart
Stals, verder.
Het gebouw bevat vooruitstrevende technische installaties, een lift, is energie- en
milieuvriendelijk en omvat een volledig uitgeruste keuken volgens de huidige
regelgeving, een ruime tapinstallatie en een compleet sanitair blok. Aan de
brandveiligheid en de toegankelijkheid voor mindervaliden werd de nodige aandacht
besteed.
Het complex omvat volgende elementen:
Gelijkvloers:
-

Centrale inkomhal met trap en lift naar de verdieping

-

Feest- en evenementenzaal: 470 m² (op te splitsen in twee delen)
Mogelijkheid tot het plaatsen van een modulair podium en theateruitrusting

-

Geluidsinstallatie

-

Aansluitend: tapgedeelte, keuken met koelcel, warm gedeelte, voorbereiding,
afwasgedeelte
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-

Feest/vergaderlokaal 104 m² met videoscherm en geluidsinstallatie; sluit aan
op de keuken en kan verbonden worden met de Feest- en evenementenzaal

-

Toiletten

-

Polyvalent lokaal 83 m²

-

Douches en kleedruimten

-

Bergplaatsen voor meubilair

-

Sportzaal 574 m²; 1 groot volleybalveld, 2 oefenvelden, zaalvoetbal,
badminton, basket

-

Cafetaria met binnenruimte, overdekt terras, keuken, tapruimte, technische
ruimte en eigen sanitair

Verdieping:
-

Vier lokalen van elk 65 m² voor meeting, hobby, workshops; bergruimten,
toilet

-

Bewegingszaal 229 m², met parketvloer, spiegelwand en kleed- en bergplaats

Cafetaria ’t Kroonrad
Sinds 8 mei 2021 wordt cafetaria ’t Kroonrad uitgebaat door Jochen Ools en Jan
Desaer. Dit nieuwe team engageert zich om de nieuwe spil te vormen in hartje
Molenstede als dé ontmoetingsruimte voor en na activiteiten.
Ontmoetingscentrum ’t Molenhuis is met de nieuwe en hedendaagse infrastructuur
helemaal klaar voor een stevige portie cultuur, sport en sociale contacten de
volgende jaren.
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