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Op zaterdag 30 november viert Sint-Jansburg in Westmalle zijn 75-jarig
bestaan als jeugdverblijfcentrum. Sint-Jansburg was en is heel die tijd een
geliefd oord voor jeugd-, kamp- en andere groepen. Het domein heeft dan
ook een rijke geschiedenis. Het jeugdverblijf is eigendom van de parochie
Sint-Franciscus Merksem en wordt sinds 1974 uitgebaat door Centrum voor
Jeugdtoerisme vzw (CJT).
Tijdens de verjaardagsreceptie lichten verantwoordelijke Geert Bosschaert
en voorzitter van CJT, Joris Breugelmans, het verleden en de
toekomstplannen van het jeugdverblijfcentrum toe. De burgemeester van
Malle, Harry Hendrickx, geeft vervolgens zijn visie als burgervader van een
gemeente met een groot aanbod aan jeugdlogies (Drieboomkensberg,
Heibrand, Provinciaal Vormingscentrum, Vierwinden en Sint-Jansburg).
Sint-Jansburg is één van de oudste jeugdverblijfcentra in Vlaanderen, want bijna dag op dag - 75 jaar geleden, op 2 december 1938, werd bij de
notaris de koopakte getekend voor een stuk bos dat nu Sint-Jansburg is. Elk
jaar kwamen de jongens- en meisjeschiro van parochie Sint-Franciscus
Merksem er een zestal weken op bivak.
Ze beleefden vele onvergetelijke momenten. Er waren legendarische
nachtspelen en ontelbare fascinerende avonden rond een kampvuur of de
gezellig knetterende openhaard. Dit zijn nog altijd belangrijke elementen
die een verblijf op Sint-Jansburg karakteriseren, naast het in groep
samenleven, spelen of vorming genieten.
Sint-Jansburg heeft twee vaste medewerkers die ter beschikking staan om
de groepen te ontvangen en de gebouwen en het domein te onderhouden.
Op het domein staan twee gebouwen: in De Burcht kunnen 70 personen
verblijven en in De Schildknaap zijn 20 bedden voorzien.
Zowel De Burcht als De Schildknaap zijn erkend door Toerisme Vlaanderen,
als ‘toerisme voor allen’ verblijf met het label jeugdtoerisme. Ze voldoen
daarmee niet alleen aan de normen opgelegd door de Vlaamse overheid, de
medewerkers doen ook veel inspanningen op vlak van duurzaam beheer en
duurzame investeringen. Zo werd er de laatste jaren veel geïnvesteerd in
isolatie en werden alle ramen vervangen door energievriendelijkere
alternatieven. Ook op vlak van duurzame verlichting heeft Sint-Jansburg al
een aantal lovenswaardige initiatieven genomen. Daardoor is Sint-Jansburg
ook de trotse eigenaar van een Groene Sleutel, een internationaal label op
vlak van duurzaam toerisme.
75 jaar geleden vonden er enkel zomerkampen plaats in Sint-Jansburg.
Vandaag zijn de charmante gebouwen de locatie voor menig weekend of
kamp van een jeugd-, sport- of vriendengroep. De unieke ligging aan de
rand van de Trappistenbossen en het gevoel van privacy maken dat jaarlijks
ongeveer 10 à 12 000 overnachtingen worden gerealiseerd. 200 dagen per
jaar verblijven er één of meerdere groepen op het domein.

Voor de komende jaren staan er nog grondige vernieuwingswerken op het
programma. In de eerste plaats wordt de waterzuivering aangepakt en
vervolgens worden plannen klaar gemaakt om het sanitair te vernieuwen.
Sint-Jansburg is misschien wel 75 jaar oud, maar voelt zich o.a. door zijn
jonge bevolking, frisser dan ooit.

Programma
17u
17u15

17u30
20u

welkom en ontvangst
officieel gedeelte met volgende sprekers
Geert Bosschaert, centrumverantwoordelijke
Joris Breugelmans, voorzitter Centrum voor
Jeugdtoerisme vzw
Harry Hendrickx, burgemeester Malle
receptie met hartige hapjes om je buikje rond te eten
einde

Meer info over de geschiedenis en het domein:
www.sint-jansburg.be/75jaar
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