HUIS
IN DE KIJKER
Sporten en slapen
in De Nekker
Vanop de splinternieuwe ‘skywalk’ op
de Mechelse Sint-Romboutstoren kan je
op een heldere dag heel wat mooie dingen
zien: het Atomium in Brussel, de haven van
Antwerpen en natuurlijk ook het Provinciaal
sport- en recreatiecentrum De Nekker. Een
indrukwekkende lap grond en water van 63
hectare waarop naar hartenlust gesport en geluierd kan worden. Niet enkel door dagjestoeristen,
maar ook door bezoekers van het jeugdverblijf dat
op het domein gevestigd is.
“Gemiddeld mogen we rekenen op een 6000-tal overnachtingen per jaar”, weet directeur Danny De Wit. “Een
mooi resultaat, maar natuurlijk lang niet zo indrukwekkend als het totaal aantal bezoekers dat we jaarlijks mogen ontvangen op ons domein. Afhankelijk van het weer,
loopt het aantal betalende dagjestoeristen in de zomermaanden op tot 40 000. Lekker druk, maar dat vormt geen
probleem voor de groepen die in ons centrum verblijven.”

Voor de sportievelingen heeft het domein echter nog veel
meer in petto. “Je kan hier letterlijk bijna alle sporten beoefenen. Wie van water houdt, kan bij ons duiken, windsurfen
of zwemmen. Hou je het liever droog, dan kan je terecht
op één van onze vele voetbal-, tennis- of omnisportvelden
of binnen in onze sporthal. Mag het iets avontuurlijker, dan
vormen ons touwen- of oriëntatieloopparcours en skatepiste
een leuke uitdaging.”
Dat het jeugdverblijfcentrum van De Nekker populair is voor
sportstages, is dus niet meteen een verrassing. De openluchtklassen van De Nekker scoren echter nog beter. “Voor scholen hanteren we een speciaal tarief”, verklaart Danny. “In de
pakketprijs zit o.a. het gratis gebruik van het animatie/leslokaal en onze sportaccommodatie (twee uur per dag) inbegrepen. Vanaf oktober tot en met februari krijgen scholen ook
nog een extra korting. Bovendien werken we voor elke school
graag een aangepast programma uit. Daarin zitten natuurlijk
heel wat sportieve activiteiten, met of zonder begeleiding.”

GEEN RSZ
CENTRAAL, MAAR RUSTIG
Het sportverblijf, een gebouw uit 1992, ligt centraal op het domein, maar dat vormt geen probleem. De eet- en animatiezalen
werden bijvoorbeeld weg van de wandelpaden gebouwd. De negen slaapkamers en het sanitair bevinden zich allemaal op de
verdiepingen, zodat ook daar geen pottenkijkers mogelijk zijn.
“Momenteel beschikken we vooral over slaapkamers voor 10
personen. Met de binnenmuren zorgden we wel voor een
beetje afscheiding. Op die manier krijg je niet de indruk dat
het een slaapzaal is. In de toekomst willen we deze slaapkamers graag verkleinen. Kamers voor 4 of 5 personen lijken ons beter. Voorlopig is daar echter geen budget voor.
Samen met de provincie Antwerpen wordt er nu eerst gewerkt aan de bouw van een zwembad op het domein, voorzien voor 2012.”

INDRUKWEKKEND AANBOD
“Men kan het zo gek niet bedenken of het bestaat in
De Nekker”, beweert Danny. “In onze zandspeelplaats
staat bijvoorbeeld een groot draadcircus in de vorm
van een waterduivel of ‘Nekker’. Zijn staart is een waterglijbaan van 16 meter en in het gewassen noordzeezand rondom kan men heerlijk spelen en ravotten. Of je kan het ook rustig aan doen en op ons
strand of ligweide van de zon genieten.”
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De Nekker kan rekenen op een honderdtal sportmonitoren.
Dit zijn veelal studenten lichamelijke opvoeding die dankzij
een volledige vrijstelling van RSZ een aardig centje kunnen
bijverdienen tijdens het jaar. Met dank aan artikel 17 van het
kb van 28 november 1969. “Artikel 17 biedt studenten de
kans om in de socio-culturele sector als monitor of lesgever
aan de slag te gaan met volledige vrijstelling van RSZ. Daar
zijn natuurlijk wel een aantal strikte voorwaarden aan verbonden. Zo mogen ze tijdens een kalenderjaar niet meer dan 25
arbeidsdagen werken bij één of meerdere werkgevers samen.
Bovendien mogen ze tijdens de zomermaanden geen gelijkaardige functie uitvoeren bij ons of een andere werkgever.”
Dat wil niet zeggen dat de monitoren in de zomermaanden
verplicht zijn om met hun duimen te draaien. Wie wil mag nog
23 dagen werken volgens de voordelige studentenregeling,
maar het moet wel om een compleet andere functie (bijv. kelner) gaan bij een werkgever die niet op hun verklaringsblad
staat. Een interessant systeem dus, maar het verzamelen van
de attesten zorgt wel voor wat extra papierwerk.

MAATWERK
Medewerkster Siska Hendrickx neemt de administratieve
kant van het jeugdverblijf op zich en helpt groepen bij het
opstellen van een menu of programma op maat. Het aanbod
van De Nekker beperkt zich immers niet tot sportactiviteiten.
“Ons domein grenst ook aan natuurreservaat Mechels Broek,
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een ideale locatie voor een educatieve natuurwandeling.
Verder ligt het stadscentrum van Mechelen op wandelafstand. Dankzij onze goede contacten met de toeristische
dienst kunnen we gemakkelijk arrangementen op maat organiseren zoals bijv. een historische stadswandeling of bestijging van de Sint-Romboutstoren. Bovendien regelen we
reservaties (en korting) bij andere partners zoals Dierenpark
Planckendael, het Fort van Breendonk en Technopolis en
zorgen we in samenwerking met De Lijn of een andere busmaatschappij voor vervoer.”
De meeste groepen kiezen voor een verblijf in volpension,
en dat om een wel heel voor de hand liggende reden. “De
Nekker beschikt over een eigen restaurant waar bezoekers
zelf hun keuze kunnen maken uit een buffet. Ook onze gasten van het jeugdverblijf kunnen in (een afgeschermd deel
van) het restaurant terecht voor hun maaltijden. Daarbij
proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met hun
wensen. Speciale aandacht voor voldoende groeten en fruit,
vegetarisch, gluten- of lactosevrij, halal…: het kan allemaal.”
Toch kunnen groepen ook zelf koken in het centrum. Het
voormalige sportverblijf beschikt over een professionele en
compleet ingerichte keuken. Het gebruik van die keuken
kost groepen 100 euro per dag. Voor die prijs krijgen ze er
wel de eet- en animatiezaal bij. De aparte koffiekeuken en
afwaskeuken is sowieso gratis. Zelfkookgroepen die dagelijks één warme maaltijd in het restaurant gebruiken, krijgen
de keuken aan de helft van de prijs.
Dat systeem is soms wel even wennen voor jeugdwerkverenigingen. Zij vormen sinds kort een belangrijke doelgroep
voor het centrum. Het sportverblijf is intussen een erkend
jeugdverblijfcentrum type C, ontvangt subsidies van de
Afdeling Jeugd en moet dus jaarlijks minstens 10 verschillende jeugdwerkverenigingen te slapen leggen.
“Dat is niet altijd even gemakkelijk”, geeft Danny toe.
“Jeugdwerk kiest traditioneel sneller voor zelfkook. Toch
zijn we er zonder extra promotie de voorbije jaren in geslaagd om dit aantal te behalen. Jeugdwerkgroepen krijgen
bij ons 5 % korting en mogen ook vroeger boeken dan andere groepen. Dat is ook echt wel nodig. Zonder dit voorboekingsrecht zou het heel lastig zijn om tijdens de vakantie
periodes vrij te houden voor jeugdwerkgroepen. Zeker omdat je deze groepen niet gemakkelijk samen met een andere
groep in het gebouw kan onderbrengen. In vergelijking met
een familiegroep brengen ze immers heel wat meer leven in
de brouwerij. Maar dat verschil maakt het net zo leuk.”

PROVINCIAAL SPORT- EN RECREATIEDOMEIN DE NEKKER
PRAKTISCH
Adres: Nekkerspoel-Borcht 19 - 2800 Mechelen
Erkenning: type C
Totale oppervlakte: 63 000 m2
(waarvan 30 000 m2 water)
Capaciteit: 65
Aantal overnachtingen 2008: ong. 6 000
Formule: volpension & zelfkook
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