StrafWerk
Elk nummer zetten we in de rubriek STRAF WERK
een jeugdverblijfcentrum in Vlaanderen in de kijker. Vorige keer
bracht dit ons in de Kempen, deze keer reed onze reporter nog iets verder richting oosten.
De rit leidde hem naar Hechtel-Eksel waar hij een Bosuil, Grasmus, Wulp en Korhoen zag. Geen
verdwaalde vogels, maar de vier huizen die samen het Jeugd- en VakantieCentrum van Hechtel vormen.

VOGELS KIJKEN IN

HECHTEL
een schuurtje bijgebouwd. Niet veel
later werd er nog een nieuw gebouwtje aan toegevoegd waarin wat bedden werden gezet. Deze manier van
uitbreiden typeert het domein, want
ook nu worden er nog steeds stukken
aan de reeds bestaande gebouwen toegevoegd. Zo kregen De Grasmus, De
Wulp en De Korhoen er recent allemaal
één of meerdere slaapkamers bij. Die
waren nodig om in de originele gebouwen extra dagzalen te creëren. De
nieuwe stukken werden aangemetst
aan de originele houten chalets. Die
werden destijds door de afdeling houtbewerking van de Don Bosco Technische School uit Helchteren gemaakt.
Van de vier huizen op het domein is
enkel De Bosuil niet uit hout. Toen het
originele gebouw in 1994 tot op de
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men van het gebouw lang duurt en
vrij veel geld kost. Om de stookkost
van de groepen draagbaar te maken,

gebouwd. Die leidde vroeger naar de
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WERKEN EN SPELEN
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tal mensen. Zij hebben elk hun specia-

deren kunnen zich dan weer amuseren

den al deze containers nog in een oude

liteiten en worden dus volgens de nood

op het skatepark naast de deur of in

garagebox op het domein opgeslagen,

van het moment opgeroepen. Voor het

de duin die tot voor kort als motor-

maar in de toekomst wil het Jeugd- en
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VakantieCentrum graag een eigen containerparkje uitbouwen. Dit zou een af-

beroepskrachten aanwezig. Zij zorgen
ervoor dat de huizen steeds proper

AANDACHTSPUNTEN

gesloten ruimte moeten worden waar
ze hun spullen kunnen bewaren en af-

zijn voor het volgende weekend. Een
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belangrijke klus, aangezien het do-

Wanneer de groepen ’s avonds moe
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JVC HECHTEL PRAKTISCH

kend worden op een extra groep van

Dat lijkt haast vanzelfsprekend, maar

ADRES: Lupinestraat 1, 3940 Hechtel-Eksel

vrijwilligers. Een achttal families neemt

door de vele bomen overal op het ter-

TEL. 011/73.21.06 (reservaties) en

tijdens juli en augustus elk om beurt

rein is dat niet zo. Vooral wanneer

011/73.14.32 (enkel tijdens grote vakantie)

de intrek in een stukje Bosuil dat spe-

het al enkele dagen droog is, kan een

E-MAIL: jaak.jacobs@euphonynet.be

ciaal voor hen wordt vrijgehouden. Met

kampvuur voor problemen zorgen.

VERANTWOORDELIJKE: Jaak Jacobs

een eigen keuken, sanitair en slaap-

Gelukkig werkt het domein op dat

OVERNACHTINGEN IN 2005: ± 17 000

kamer ontbreekt het hen aan niks.

vlak goed samen met de Afdeling Bos

Belangrijkste taak van deze families is

& Groen. Groepen die hun kampvuur

de vragen van de verblijvende groepen

vooraf schriftelijk aanvragen, kunnen
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beantwoorden. Koken voor groepen

na het tonen van hun goedkeuring de
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doen ze niet. Alle huizen zijn uitgerust
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OVERNACHTINGSPLAATSEN
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families ook een oogje in het zeil.

geen last van de achterblijvende as-

NAAM De Grasmus

Dat laatste is af en toe wel eens nodig,

sen. Iedereen tevreden dus.
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aangezien er op het 7 hectare grote

Een ander punt waaraan ze in Hechtel

domein al snel 5 verschillende groe-

veel aandacht besteden, is het sorteren

pen rondlopen. Goed voor zo’n 150
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spelende kinderen en jongeren. Dat
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aantal loopt soms zelfs nog op wan-
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neer er tenten worden bijgeplaatst. Dat

en dat is voor aanwezige groepen niet

NAAM De Korhoen

kan gemakkelijk, want elk kamphuis

altijd even gemakkelijk en vanzelfspre-

OVERNACHTINGSPLAATSEN

beschikt over een eigen (speel)terrein.

kend. Daarom krijgen ze reeds bij hun

20 (kamers 6-8 personen)

Handig voor wie tenten wil bijplaatsen,

contract de regels rond het sorteren

DOUCHE Ja • ZELFKOOK ja

maar ook om de groepen uit elkaar te

van afval mee. Bij aankomst worden

houden. Toch levert dat doorgaans

deze nog even opnieuw uitgelegd en

niet echt veel problemen op. De on-

in de vier kamphuizen hangen ze ook

40 (kamers 2-18 personen)
DOUCHE Ja • ZELFKOOK ja
NAAM De Wulp
OVERNACHTINGSPLAATSEN
20 (kamers 6-8 personen)

JVC HECHTEL TIJDSLIJN
1971: Aankoop legertenten en domein
1973: Bouw van De Wulp en De Korhoen
1985: Brand opslagplaats en oude Bosuil
1988: Bouw van De Grasmus
1994: Opnieuw brand in De Bosuil
1995: Bouw van nieuwe Bosuil
2006: Uitbreiding van De Grasmus, De Wulp
en De Korhoen
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