StrafWerk
Voor de rubriek STRAF WERK doorkruist onze reporter het Vlaamse land op zoek naar een jeugdverblijfcentrum om in
de kijker te zetten. Omdat het al weer even geleden was dat we nog eens in VlaamsBrabant halt hielden, trokken we deze keer naar de groene gordel rond Brussel.

VAN KASTEEL-KLOOSTER
TOT KAMPHUIS
December is misschien niet meteen
de beste periode om de Groene Gordel rond onze hoofdstad te bezoeken. Er hangt een vleugje mist, het is
nat, koud en het is ook nog eens snel
donker. Maar ook in deze omstandigheden maakt Ter Loo meteen indruk.
Niet eens zo verwonderlijk, want we
bezoeken niet elke dag een kasteel
dat dienst doet als jeugdverblijfcentrum. Nog niet zo lang geleden was
het kasteel overigens nog een klooster en instituut voor mentaal gehandicapten. En ook nu heeft het gebouw
nog meer dan één functie.

EERLIJK DELEN
“De volledige naam van het kasteel is
Ontmoetingscentrum Ter Loo”, merkt

een refter, al behoort die sinds kort ei-
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niet enkel onderdak aan het bivakhuis.

NOUVELLE CUISINE
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gebruikten we het keukentje van de

nieuwe had aangekocht. Wat we nu

Bellingen zijn hier gevestigd. Dat heeft

kloosterzusters van Sint-Vincentius,

vooral nog missen, is een heel grote

natuurlijk wel gevolgen voor de activi-

maar dat was toch altijd even behel-

inox kookpot”, maakt ‘conciërge’ Jean-

teiten van het bivakhuis.”

pen. Nu beschikken de groepen over

Pierre De Naeyer van de gelegenheid

Kampgroepen zijn vooral welkom in de

een grotere keuken en lopen de ‘koks’

gebruik om een oproep te lanceren.
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we keuken is ook veel beter uitgerust.

COOL EN VEILIG SLAPEN

ten binnenkoer als speelplaats gebrui-

Toch heeft onze, haast professionele,

Op naar de slaapkamers dan maar,

ken. De grote speelzaal doet dan weer
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verenigingen uit de omgeving, waar
ook andere groepen welkom zijn.
“De plaatselijke jeugdbeweging kan
al enkele jaren in Ter Loo terecht voor
hun vergaderingen. Tot nu toe stelden
we daardoor onze (nvdr: knap) gerenoveerde bar in de kelderverdieping ter
beschikking, maar binnenkort krijgen
ze een eigen leidinglokaal. In ruil voor
een opfrisbeurt mogen ze de oude
keuken gebruiken voor hun vergaderingen. Tijdens de zomermaanden beschikken onze verblijvende jeugdgroepen op die manier meteen ook over
een aparte ruimte voor de leiding.
Bivakgroepen, plaatselijke (jeugd)verenigingen, schooltjes en mensen met
minder kansen… Qua ontmoetingsen zijn kinderen. Na de eerste opknap-

jeugd mag gebruiken.
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koepelende vzw Bellingahaim (de oudst
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de bedden aan het klussen.
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Maar het topevenement is de jaarlijkse
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De occasionele verhuur van weekends
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feld aan de sfeer van de doeken van

voor hun andere activiteiten.

Pieter Bruegel de Oude doet denken.

KLUSSERDEKLUS
Eens de bedden klaar zijn, starten
de werkzaamheden aan de polyvalente zaal op de bovenverdieping.

KLOPPEND HART

Ter Loo wil deze zaal opwaarderen

De uitbating van het jeugdverblijf is

ONTMOETINGSCENTRUM
TER LOO PRAKTISCH

zodat ze ook als slaapzaal kan wor-

namelijk geen doel op zich voor vzw
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STEEKKAART
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de verhuur wordt het kasteel, dat in

nen starten met de omvorming van de

een ver verleden door overstromings-

CAPACITEIT 66/90 personen

weide naast het kasteel tot een speel-

problemen nog bekend stond als het

terrein met amﬁtheater. Voor dit pro-

verzonken kasteel, in zijn oude glorie

TOTALE OPP. 10.000 m²

ject rekent Ter Loo op steun en hulp

hersteld. Zo kan de vzw zijn hoofd-

AANTAL SLAAPKAMERS 3

van de gemeente Bellingen, dat het

doelstelling bereiken: een ontmoe-

speelterrein dan ook voor de eigen

tingsplaats zijn voor de mensen en
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1674 Bellingen
ERKENNING Type B

FORMULE zelfkook

+/- 4500 overnachtingen in 2007

