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NIEUWS- EN ADVERTEN TIEWEEKBLA 0 VAN UITGEEST

Mooie toekomst voor
MillHouse na slaan eerste paal
UITGEEST - Vr~jdag was het
eindelijk zover: de eerste paal
van de nieuwbouw van jon
gerencentruun ~ouse ging
de grond in. Samen met aan
nemer Arjan Putter en leden
van hobbyvereniging Fabo en
het jongerencentrum gaf wet
houder Arnold Selij me t een
ferme klap het startsein voor
dit mooie project.
Het was een drukte van belang
aan de Zienlaan. Naast tiental
len geïnteresseerden en omwo
nenden waren ook vele nieuwe
'bewoners' van het onderkomen
aanwezig. Na jaren wachten
krijgen de jongeren .en knutse
laars hun eigen onderkomen in
het MillHouse op de plek van de
voormalige fietsenstalling van
zwembad De Zien. Het is alweer
bijna negen jaar geleden dat
jongerencentrum De Kajuit op
Koninginnedag 2003 in het oude
centrum afbrandde.

Aannemer Arjan Putter , wethouder Arnold Selij , het jongste lid van de Fabo en een j on
gere van MillHouse slaan de e erst e paal.
Foto: Leon Veldt

Roemrucht gebouw
De huidige bezoekers van
opvolger MillHouse weten nau
welijks meer van het bestaan
van dit roemruchte gebouw af
dat bijna veertig jaar lang het
onderkomen was voor de jeugd
van Uitgeest. Een jaar later is
Millllouse opgericht als opvol
ger van De Kajuit en verhuisde
naar de rand van het bedrijven
terrein aan de Molenwerf, waar
hobbyvereniging Fabo een onder
komen had in het oude PTT
gebouw. Wethouder Selij weet
het nog goed. "Het gebouw aan
de Molenwerf was een grote stap

vooruit, maar het was tevens een
nadeel dat het aan de rand van
Uitgeest lag. Vooral vanuit Dl!
Kleis en de nieuwbouw van De
Waldijk was het bijna ondoenlijk
om helemaal naar de andere kant
van het dorp te fietsen voor de
jongeren. Na signalen van ouders
en jongeren werd nagedacht over
een oplossing."
De gemeente was ervan over
tuigd dat MillHouse en de Fabo
een meer centrale ligging ver
dienden . Dit klonk eenvoudiger
dan het is, want er moet heel wat

gebeuren voor er een geschikte
locatie is gevonden waar gebouwd
kan worden.
"Er is heel wat strijd geleverd
om alle neuzen dezelfde kant op
te laten wijzen, maar uiteinde
lijk is het gelukt om de nieuw
bouw hier bij De Zien mogelijk te
maken. Het ligt prachtig centraal
in het dorp en vanwege deze gun
stige ligging weet ik zeker dat de
jeugd uit de Kleis de weg richting
het jongerencentrum steeds meer
zal vinden." Afgelopen zomer
stelde de gemeenteraad het kre-

diet voor de bouw beschikbaar.
Het is de bedoeling dat het nieu
we jongerencentrum volgende
zomer de deuren kan openen.
"Het wordt een prachtig profes
sioneel gebouw met een muziek
podium en een eigen soosruimte
waar zowel de hobbyclub als de
bezoekers voor MillHouse zich
prima kunnen vermaken. Ik weet
zeker dat we in de zomer van
2012 opnieuw geschiedenis kun
nen schrijven voor het jongeren
werk in Uitgeest met de opening
van het nieuwe gebouw!"

--------------------------------------_._-----

