StrafWerk
schriften op het etiket (of maak dit duidelijk voor de groepen):
vaak wordt te veel schoonmaakmiddel gebruikt, wat niet
alleen verspilling is, maar vaak ook het poetsresultaat vermindert. Vermijd te agressieve schoonmaakmiddelen zo veel
mogelijk: bleekwater, chemische ontstoppings- en ontkalkingsmiddelen en ammoniak zijn zeer belastend voor het milieu. Beter kies je voor producten van natuurlijke oorsprong:
zepen, azijn of detergenten van plantaardige oorsprong
(vaak kokosolie of palmpitolie). Koop ook geconcentreerde
(af)wasmiddelen: ze zijn minder milieuvervuilend, maar even
doeltreffend en omdat de pakjes kleiner zijn, bespaar je op
afval. Het gebruik van deurmatten kan tot 80% van het vuil
vermijden in je huis en werkt dus heel preventief. Ten slotte
kunnen we het gebruik van microvezeldoekjes aanraden: je
kan er zonder schoonmaakmiddel mee schoonmaken, droog
of nat. Ze zijn iets duurder, maar ze gaan ook zeer lang mee.
Schoonmaken gaat bovendien een pak sneller.
Daarnaast kan je ook proberen om duurzame producten
aan de groepen aan te bieden. Wie drank of eten voor
groepen aankoopt, kan kiezen voor biologisch geproduceerde voeding of producten waarvan je weet dat de
opbrengsten goed worden besteed. Biologische producten
kan je herkennen aan het Biogarantie-label. Ook op het
vlak van verpakking kan je heel wat ecologische keuzes
maken: kies voor recycleerbare verpakkingen en vermijd te
kleine verpakkingen. Ook verstandig is om producten van
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RECENS ND WILD
E
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Opnieuw zetten we in de rubriek STRAF WERK een
huis in de kijker. Deze keer leidde onze tocht langs de oudste jeugdverblijfcentra van Vlaanderen ons naar de stille Kempen. Na enig zoeken vond onze re-

“Een trollenbosspel bij nacht, mag dat wel? Hadden
we dit niet beter aangevraagd bij de boswachter?
Twee uur later zitten we als twee geslagen trollen
in een politiecombi. De muziekinstallatie loeihard
laten spelen om de kinderen uit het bos te lokken was er voor de omwonenden te veel aan.
Een inbreuk op artikel 3 van het gemeentelijke
reglement: nachtlawaai! Als de politie in de verte
wegrijdt, horen we in het bos geweerschoten en
huilende honden. Een drijfjacht. Als dat verdorie
geen nachtlawaai is. Gelukkig zijn al onze kinderen
net op tijd uit het bos. Eén uur langer spelen en ze
werden beschoten als loslopend wild.” Tot zover de
promotietekst die Steunpunt Jeugd heeft opgesteld
voor haar publicaties Loslopend Wild. Beide boeken
richten zich in de eerste plaats op leid(st)ers van
jeugdbewegingen, maar ook als eigenaar van een
jeugdverblijfcentrum kan je er een hoop nuttige
zaken uithalen.

porter in Westmalle niet alleen trappistenbier, maar ook het domein Sint-Jansburg.

OP ZOEK NAAR

SINT-JANSBURG
Jansburg is in oorsprong dan ook het
bivakhuis van een Chirogroep. De chirojongens en -meisjes van Merksem
slagen in 1937 de handen in elkaar
om een ‘buitengoed’ te bouwen. De
stopzetting van Chiro Merksem, eind
jaren ’60, betekent gelukkig niet het
einde voor Sint-Jansburg. De parochiale werken van vzw Sint-Franciscus
Merksem nemen het beheer over.
Deze vzw houdt Sint-Jansburg enkele
jaren succesvol open, maar uiteinde-

eigen bodem aan te kopen. Transport weegt immers zeer
zwaar door in het belastend karakter van een artikel op
het milieu. Adressen van heel wat Vlaamse boeren vind je
op www.fermweb.be, de meeste van hen produceren trouwens biologisch. Als je het aspect eerlijke handel meer wil
laten doorwegen, is aankopen in een Oxfam Wereldwinkel
steeds een goede optie, zie ook www.wereldwinkel.be. Heel
wat tips voor duurzame aankopen vind je op de websites
www.milieukoopwijzer.be en www.milieuadvieswinkel.be.

SLOPEN
Eigenlijk houd je bij aankoop best ook al rekening met de

Loslopend Wild deel 1 richt zich vooral op de
organisatie van een jeugdkamp. Vooral de hoofdstukken over huurovereenkomsten, aankomst en
vertrek, afvalverwerking, veiligheid en verzekering
bevatten nuttige informatie voor huiseigenaars.
Loslopend Wild deel 2 beschrijft hoe men op
een milieuvriendelijke en energiezuinige manier op
kamp kan gaan. Als huiseigenaar kan je zeker een
aantal voorwaarden scheppen die het groepen mogelijk maakt om op kamp bewust om te gaan met
milieu en energie. Niet alleen rond voeding, maar
ook rond afval, wassen en poetsen zijn er heel wat
bruikbare tips in het boek opgenomen.

afbraak en eventuele recyclage van je materialen, zowel
van het gebouw als van het meubilair en de toestellen.
Enkele voorbeelden. Voor stoelen en tafels bestaan heel
wat milieuvriendelijke alternatieven. Er zijn producenten
die het metalen onderstel bijvoorbeeld vervaardigen met
recyclagematerialen en er voor zorgen dat hun eindproduct

De boeken bestellen kan via Steunpunt Jeugd (tel.
02/551.13.50 of info@steunpuntjeugd.be). Voor
Loslopend Wild deel 1 zijn er ondertussen ook een
aantal updates gemaakt. Deze vind je terug op
www.steunpuntjeugd.be/themas/loslopend_wild.

compleet recycleerbaar is. Dat wil zeggen dat ze voor de
bekleding van stoelen bepaalde stoffen gebruiken omdat
die gemakkelijk recycleerbaar zijn. Voor platte daken is er
een tendens om de dakbedekking losliggend te plaatsen.
Hierdoor zijn ze achteraf immers veel beter recycleerbaar.
Met dank aan Carlos Debuysere (Edugo Oostakker),
Dominic Van Clé en Ivo Aerts (Dialoog vzw)
en Peter Thoelen (VIBE vzw).
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PRAKTISCH
• Loslopend Wild, deel 1 Spelregels voor de
organisatie van een jeugdkamp (2003):
11,50 EUR + verzendkosten.
• Loslopend Wild, deel 2 Milieuvriendelijk en
energiezuinig op jeugdkamp (2004):
6,50 EUR + verzendkosten.
• Korting bij bestellen van een duo-exemplaar:
deel 1 + deel 2: 15 EUR + verzendkosten.

lijk moeten ook zij afgelost worden.
In 1974 neemt Centrum voor Jeugdtoerisme de fakkel over en tot op vandaag is Sint-Jansburg nog steeds één
van de eigen exploitaties van CJT.
Behalve de stopzetting van Chiro
Merksem beleeft Sint-Jansburg nog
Wie bij de Kempen automatisch denkt

plaats in De Burcht, het grootste ge-

een tweede bang moment. Begin jaren

aan stilte, zou het wel eens bij het ver-

bouw op het domein. Hier kunnen 70

negentig voldoet De Burcht niet langer

keerde eind kunnen hebben. Onze rit

mensen overnachten. Naast De Burcht

aan de brandveiligheidseisen opge-

naar Sint-Jansburg toont ons immers

heb je ook nog het kleine bivakhuis De

legd door de gemeente. Het wordt het

dat er in deze streek heel wat aan

Schildknaap waar 22 bedden zijn. Ten

startschot van ingrijpende renovaties.

jeugdtoerisme wordt gedaan. “Klopt”,

slotte tref je op het domein ook nog

Onder impuls van plaatselijk beheerder

zegt centrumverantwoordelijke Geert

het schattige Kabouterhuisje aan dat

Walter Bauweraerts maakt een enthou-

Bosschaert. “Onze gemeente is heel

dienst doet als onthaal en bureau voor

siaste groep vrijwilligers het gebouw

populair

Geert en zijn collega Marc.

opnieuw brandveilig. In één ruk wordt

bij

jeugdgroepen.

Naast

ook de slaapzolder vervangen door

Sint-Jansburg heb je ook nog het Pro-

EEN BEWOGEN
GESCHIEDENIS

aparte slaapkamers en worden keuken,

want onze domeinen zijn complemen-

De namen van de gebouwen op Sint-

de open haard, wordt door de vrijwil-

tair. Ieder heeft zo zijn eigen bepaalde

Jansburg klinken nogal middeleeuws,

ligers in zijn volle glorie hersteld.

doelgroep en in totaal zijn we goed

maar hebben niets met een voorliefde

voor zo’n 100 000 overnachtingen op

voor Rode of andere ridders te maken.

In 1999 wordt De Schildknaap (op-

jaarbasis.” Daarvan mag Sint-Jansburg

De namen van de gebouwen zijn een

nieuw) ingericht als bivakhuis, nadat

er een 11 000 tal op zijn naam schrij-

verwijzing naar de namen die de Chiro

het een aantal jaren dienst had gedaan

ven. De meeste overnachtingen vinden

vroeger aan haar afdelingen gaf. Sint-

als conciërgewoning. Het is een gezel-

vinciaal Vormingscentrum Malle, Drieboomkensberg (VVKSM) en Heibrand
(Chiro). Een probleem is dat niet echt,

sanitair en dagzalen aangepast. Ook
het huidige pronkstuk van De Burcht,
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SchrijfWerk
Minder leuk is dat Sint-Jansburg door
zijn ietwat afgelegen ligging niet op het
rioleringsnet kan worden aangesloten.
Toch zal er in de toekomst een degelijke
zuivering van afvalwater moeten voorzien worden in het kader van de nieuwe
Vlarem-wetgeving. Er wacht dus nog
een belangrijke uitdaging. Momenteel
wordt er al informatie ingewonnen over

De administratieve kant van de uitbating van een jeugdverblijfcentrum komt aan bod in de rubriek SCHRIJFWERK. In ons thema-

verschillende zuiveringssystemen. Plan-

nummer rond duurzaamheid laten we je kennismaken met een leuke

tenzuivering geniet de voorkeur omdat

administratieve kant: het bekomen van subsidies en premies.

het een ecologische en duurzame oplossing is. Duurzaamheid is trouwens een
sleutelwoord in de uitbating van SintJansburg. Er wordt steeds gekozen voor
milieuvriendelijke materialen en ook het
onderhoud gebeurt met respect voor
het milieu. Bovendien zou een systeem
van zuivering door planten kunnen worden opgenomen in het informatie- en

WORD PREMIEJAGER
WEGWIJS IN DE DOOLHOF VAN MILIEUBEWUSTE PREMIES
EN DUURZAME SUBSIDIES

lig huisje geworden, dat vandaag vooral

De kleinere Schildknaap is overigens

gebruikt wordt voor leidingsweekends

enkel als zelfkookhuis te huren. Zo

en verblijven met één leeftijdsgroep.

blijft Sint-Jansburg trouw aan de geest

SINT-JANSBURG PRAKTISCH

Al deze netwerkbeheerders mogen

waarin het domein bijna 70 jaar gele-

ADRES: Heikantstraat 22, 2390 Westmalle

de invulling van de wettelijk opge-

den werd gesticht.

TELEFOON:

MEE MET DE TIJD

vormingsaanbod van Sint-Jansburg.

zoals Electrabel, Nuon of Ecopower).

FAX:

Recent heeft ook De Burcht opnieuw

verwarren met de energieleveranciers

03/313.84.49

legde REG-premies (Rationeel Ener-

03/313.47.30

giegebruik) deels zelf bepalen. Dat

sint-jansburg@cjt.be

AFGELEGEN

E-MAIL:

en 2004 worden vloeren en ramen

De grootste troef van Sint-Jansburg is

INTENDANT:

vervangen,

leidin-

het domein zelf. Verblijvende groepen

OVERNACHTINGEN IN 2005:

gen aangepast en wordt de keuken

zitten er rustig en hoeven zich geen

heringericht om het comfort van de

zorgen te maken om de buren. In de

STEEKKAART ACCOMMODATIE

jaarlijks wordt aangepast. In 2006

groepen nog te vergroten. Zo kunnen

buurt van het domein staan nog wel
enkele vakantiehuisjes, maar die wor-

NAAM

NAAM

bijvoorbeeld is het aanbod aan ener-

ze sinds kort ook gebruik maken van

den maar zelden meer gebruikt. Plaats

De Schildknaap

giepremies bijna verdubbeld.

internet in De Burcht. Daarvoor moest

De Burcht

om te spelen is er ook genoeg op het

OVERNACHTINGS-

OVERNACHTINGS-

Als kamphuiseigenaar moet je vooral

Geert wel op zoek naar een oplossing

2,5 hectare grote domein dat voor

PLAATSEN

PLAATSEN

kijken naar premies voor bedrijven.

om de internetconnectie die in het
Kabouterhuisje toekomt, te delen met

het grootste deel bebost is. Eigenlijk

De Burcht aan de andere kant van het

is het speelgebied voor groepen nog

binnenhof. Via enkele speciale toestel-

veel groter. Wie het domein verlaat,

letjes wordt het internetsignaal via het

bevindt zich onmiddellijk in ruime

bestaande elektriciteitsnet van het ene

velden en bossen en hoeft zich geen

naar het andere gebouw gebracht.

zorgen te maken over druk verkeer.

Sinds de aanwerving van centrum-

Sint-Jansburg is met de auto dan ook

verantwoordelijke Geert in 1997 is

enkel te bereiken via smalle weg-

het voor groepen die niet zelf willen

getjes. Wie bij aankomst of vertrek

koken, mogelijk om maaltijden te

een facelift gekregen. Tussen 2003
verwarming

en

betekent dat de bedragen niet overal

www.sint-jansburg.be

gelijk zijn en ook de premieaanvragen

Geert Bosschaert

en voorwaarden van elkaar kunnen
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verschillen. Hou er bovendien ook
rekening mee dat het lijstje premies

Voor particuliere premies kom je door-

70 (kamers 6-12) 22 (kamers 4-6)
DOUCHE

gaans niet in aanmerking omdat de

DOUCHE

Ja

Het begrip duurzaamheid raakt steeds

we je graag op weg helpen in je zoek-

netwerkbeheerders daarmee perso-

KEUKEN

KEUKEN

meer ingeburgerd. Hier en daar komt

tocht. We leiden je rond in de wereld

nen bedoelen van wie het gebouw in

Volpension/

Zelfkook

men tot het besef dat een leefbare

van energie-, water- en andere milieu-

kwestie de hoofdverblijfplaats is. Een

wereld voor de komende generaties

vriendelijke premies en subsidies.

aantal van de premies voor bedrijven

Ja

zelfkook

enkel mogelijk zal zijn als mensen

SINT-JANSBURG TIJDSLIJN

bewuster willen omgaan met hun leef-

1937: Start bouw van De Burcht

en consumptiepatroon.

1938: Eerste overnachtingen

Ook de overheid wil inspelen op deze

een tegenligger ontmoet, zal handig

1949: Aanstellen inwonende huisbewaarder

verkrijgen. Dat kan enkel tijdens de

moeten zijn om die zonder brokken

1974: CJT wordt nieuwe beheerder

week. Tijdens weekends en vakantie-

te passeren. Vooraan op het domein is

1992: Grondige verbouwingswerken

periodes blijft Sint-Jansburg enkel be-

een kleine parking voorzien. Enkel om

schikbaar voor groepen die zelf willen

te laden of te lossen, mogen wagens

koken. Een bewuste keuze om er voor

even het terrein op. Anders is het een

te zorgen dat het domein in hoofdzaak

minuutje wandelen naar De Burcht en

beschikbaar blijft voor jeugdgroepen.

De Schildknaap.

12

is bovendien heel specifiek gericht op

WEG MET ENERGIEVERSPILLING

grote bedrijven. Om die reden nemen

nieuwe evolutie. Het beleid tracht

Op vlak van energie valt er het meest

tiesystemen en rechtstreekse aardgas-

enerzijds

biedt

(terug) te verdienen. Particulieren, ver-

verwarming niet op in ons artikel. Wat

informeren

aan

enigingen en bedrijven kunnen voor

is dan wel relevant voor de sector van

deze premies en subsidies op diverse

het jeugdtoerisme?

premies en subsidies gaat steevast ge-

niveaus terecht. Het merendeel van de

1999: De Schildknaap open voor bivak

paard met wat papierwerk, maar ook

premies wordt echter uitgedeeld door

Condensatieketel op aardgas

2003: Renovatiewerkzaamheden

het opzoeken van de mogelijkheden

de netwerkbeheerders zoals Gedis, In-

Condensatieketels zijn zodanig ont-

vraagt heel wat tijd. Daarom willen

terelectra, PBE, WVEM en Iveg (niet te

worpen dat er permanent een be-

1997: Komst intendant en verhuur tijdens
de week mogelijk

in De Burcht

een

ruim

en

gamma

en hoogrendementsmotoren, ventila-

subsidiekanalen. Het aanvragen van

in De Burcht

anderzijds

te

we bijvoorbeeld frequentieregelingen
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