StrafWerk
In de rubriek STRAF WERK nemen we elke keer een blik
achter de schermen in een Vlaams jeugdverblijfcentrum. Die tocht
leidde ons deze keer naar “het groenste snoepje van Vlaanderen” zoals Zutendaal tegenwoordig wel eens wordt genoemd. Aan de rand van de bossen troffen
we Broeder Bertus en de Roelerhutten aan.

Op zoek naar Broeder
Bertus en Roelerhutten
om naast het onderhouden en ontvangen van groepen ook nog eens al dat
papierwerk erbij te nemen. Een neef
van me heeft zelf ook een kamphuis
en doet wel alles zelf, maar voor ons
is dat echt geen optie. We hebben zo
al onze handen vol met Broeder Bertus en Roelerhutten. Zeker wanneer in
beide huizen op hetzelfde moment een
groep aankomt, is het de hele dag flink
doorwerken. In de zomer moeten we
op die dagen zelfs speciaal verlof nemen om alles te kunnen bolwerken.”
De familie Thijs baat namelijk niet alleen Broeder Bertus uit. Zo’n 540 meter verder aan de overkant van het
immense grasplein liggen de Roelerhutten. Deze 6 losstaande gebouwtjes
“Broeder Bertus ligt nu aan de bosrand,

wel beschikbaar als kampplaats voor

maar dat was vroeger wel anders”,

jeugdbewegingen. Ook de samenwer-

verklaart huisverantwoordelijke Pierre

king met Centrum voor Jeugdtoerisme

Thijs de herkomst van de naam. “Heel

(CJT) bleef behouden. Broeder Bertus

wat jaren geleden leefde er in de bos-

was één van de allereerste huizen die

sen tussen Zutendaal en Lanaken een

met CJT een samenwerkingsverband

kluizenaar, Broeder Bertus. Toen de

aanging. Nu meer dan 40 jaar later

plaatselijke KSA-groep in 1966 besloot

handelt de boekingscentrale van CJT

om de hoeve van mijn stiefvader te hu-

nog steeds hun reservaties, betalin-

ren, kozen ze ervoor om deze naar deze

gen en bijhorende administratie af.

historische figuur te vernoemen.”

Flink doorwerken
Intussen is Broeder Bertus al lang

“Mijn vrouw en ik hebben beiden nog

niet meer in handen van KSA Zuten-

een voltijdse job. Ik werk in de bouw

daal. In 1971 werd het huurcontract

en Mia als vroedvrouw. Dat betekent

stopgezet, maar de boerderij bleef

dat er echt geen tijd meer overblijft
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kunnen er in dit jeugdverblijf van type

“Al hopen we stiekem wel dat onze

B nog 90 personen slapen in de zo-

kinderen de fakkel overnemen. Voor-

mermaanden. In 2010 wordt dit aan-

lopig staan ze niet echt stil bij wat er

gepast naar 75. De rest van het jaar

allemaal komt kijken bij het uitbaten

zakt het aantal bedden van 60 naar

van een jeugdverblijf. Ze hebben heel

50 stuks. De bedden die verdwijnen,

andere dingen aan hun hoofd zoals stu-

worden vervangen door kastjes. Zo

deren, hun engagement bij de jeugdbe-

krijgen de groepen wat meer opberg-

weging… Maar wie weet, hebben ze er

ruimte en comfort.”

binnen enkele jaren wel zin in? Het zou
mooi zijn, want het is een onvergetelij-

Groen snoepje

ke ervaring. Aan het eind van de zomer

Dat laatste is natuurlijk mooi meegeno-

slaken we soms wel eens een zucht

men voor de huurders, maar zij komen

omdat het eindelijk wat rustiger wordt.

toch vooral om andere redenen naar

Maar een beetje later zit je toch alweer

Zutendaal. “Bijna de helft van onze ge-

uit te kijken naar de eerste groep.”

meente bestaat uit bossen. Vanuit de
lucht kan je dat heel goed zien. Ik heb
het zelf ooit met eigen ogen mogen
aanschouwen vanuit een helikopter.
Sindsdien snap ik echt wel waarom Zu(1 keuken, 1 sanitair blok en 4 slaap-

tendaal werd verkozen tot het Groen-

zalen) vormen samen een jeugdver-

ste Snoepje van Vlaanderen.”

blijfplaats van het type B en bieden
onderdak aan 50 personen. Vanaf

Een titel die de gemeente, net als

2010 wordt de capaciteit overigens

hun blotevoetenpad maar wat graag

verlaagd tot 40.

uitspeelt om bezoekers te lokken.
Om die (jonge) toeristen onderdak te

Minder volk

bieden, rekent Zutendaal naast Broe-

“Met tenten erbij verbleven er vroeger

der Bertus en Roelerhutten ook nog

soms 200 gasten tegelijk in de Roe-

op enkele andere jeugdverblijfcentra

lerhutten. Door ons grote speelplein

(Hoffbauer, Berg en Dal, Woushoeve)

tussen de twee kampplaatsen en de

en een aantal gemeentelijke kam-

aparte toegangsweg leverde dat nooit

peerterreinen. Die liggen allen in en

problemen op, maar het woog wel

rond de bossen die ooit door Belgen,

serieus door. Idem dito voor groepen

Nederlanders en Duitsers werden be-

die Broeder Bertus als feestzaal willen

zocht om er stiekem allerlei zaken te

gebruiken. Vroeger stonden we dat

roelen (lees ruilen).

soms wel een keertje toe, maar het
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zorgt voor veel meer werk en dit soort
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groepen heeft vaak ook heel andere

Rest nog de vraag hoe de toekomst er

erkenning type B

verwachtingen. Zulke groepen leveren

uit ziet voor Broeder Bertus en Roe-

Totale oppervlakte: 10 000m2

natuurlijk een aardige stuiver op, maar

lerhutten? “Eigenlijk weten we niet

dat is niet onze belangrijkste motiva-

hoelang we nog doorgaan. Binnen en-

tie. We doen het vooral omdat we er

kele jaren kunnen we op pensioen en

STEEKKAART
BROEDER BERTUS

zelf ook plezier aan beleven, maar de

het zou wel leuk zijn om daar onge-

laatste tijd begint het vele werk soms

stoord van te kunnen genieten. Zeker

capaciteit:

wat door te wegen. Om die reden ver-

na al het harde werk van de voorbije

huren we de Roelerhutten niet langer

twintig jaar. Tenslotte hebben we met

in weekends en verlagen we ook de

eigen handen en middelen de verval-

capaciteit. ”

len hutjes volledig gerenoveerd en de

90 in zomer / 60 in winter
formule zelfkook
overnachtingen 2007: 8 000

stallen van Broeder Bertus omgeto-

STEEKKAART ROELERHUTTEN

Niet alleen de Roelerhutten zullen in

verd tot keuken, eetzaal en slaapzaal.

capaciteit: 50 + 20 in tenten

de toekomst minder bezoekers over

Werk om trots op te zijn en het heeft

de vloer krijgen. Ook de capaciteit van

natuurlijk wel zijn voordelen bij een

Broeder Bertus wordt aangepast. Nu

eventuele verkoop.”
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formule zelfkook
overnachtingen 2007: 5 000

