HUIS
IN DE KIJKER
Op de koffie
in de Buikberghoeve
We schrijven zomer 2011. Het zonnetje blijft uit,
het regent en het is kil. Het lijken wel aprilse grillen, het typische weer van de voorjaarklassiekers.
De Buikberghoeve ligt in Sint-Kornelis-Horebeke, een
dorpje in de Vlaamse Ardennen en jaarlijks het decor van o.a. de Ronde van Vlaanderen. Zou ‘de koers’
het kampthema van de verblijvende groep zijn? Nee, er
werd gekozen voor ‘Op de boerderij’ en de dagactiviteit
is ‘Boer zoekt boerin’.
De Buikberghoeve is een prachtige boerderij die door de
familie De La Croix omgevormd werd tot jeugdverblijf.
De totale binnencapaciteit is 150 personen. Rondom ligt
3 000 m² tentengrond. Hoeveel jongeren buiten kunnen
overnachten, is moeilijk te bepalen, op jeugdverblijven.be
staat 250 personen vermeld. Het is de ideale kampplaats
voor hele grote groepen op zoek naar een type A in zelfkook.

hebben uitgevoerd”, gaat mevrouw De La Croix verder. “Dit
met resultaat: de Buikberghoeve stond op de kaft van het
vroegere Kampeerrepertorium, wat bewijst dat het jeugdverblijf in Brussel destijds hoog aangeschreven stond.”
In 2003 stierf haar man, maar het levenswerk –zoals ze het
zelf omschrijft - werd voortgezet. “Stilzitten is achteruitgaan,
daarom werd geïnvesteerd in een nieuwe verwarming en een
branddetectiecentrale. Serieuze investeringen, maar ik wil alles in orde hebben. Het jeugdverblijf voldoet dus ook aan de
voorwaarden voor erkenning. Groepen stellen dat op prijs.”
En de toekomst? “Na de investeringen van de voorbije jaren
ben ik blij dat ik eindelijk rond ben. Mijn enige toekomstdroom is dat hier nog veel groepen aangename tijden kunnen beleven.”

DOCHTER, SCHOONZOON EN KLEINKINDEREN
ALTIJD VOLK
Na het stopzetten van het landbouwbedrijf in akkerbouw en
veeteelt werden de schuren van de Buikberghoeve in 1983
omgevormd tot jeugdverblijf. In 1984 werd de eerste groep
ontvangen. “De keuze om de gebouwen om te vormen tot
een jeugdverblijf is per toeval ontstaan”, vertelt mevrouw
De La Croix. “Op een landbouwbedrijf vinden mensen zoals
bijvoorbeeld handelaars gemakkelijk de weg naar de boerderij, maar als je stopt, valt die bedrijvigheid weg. Toen
we tijdens een uitstap een groep jongeren op kamp zagen,
vonden we dit ook wel iets voor bij ons. Zo heb je altijd
volk over de vloer en kan je nieuwe contacten leggen met
leiders, kookouders en leden.”

Elke groep wordt ontvangen in een kraaknet gebouw. Het
dagelijks onderhoud doet mevrouw De La Croix zelf. “Na elk
verblijf poets ik het volledige gebouw. Ik ga niet rusten vooraleer alles onder handen werd genomen. Ik kan dat niet.”
Opvallend is ook de mooie voor- en binnentuin. “Ik hou van
bloemen en buxus. Wat vind je ervan? Mooi hé? Ik krijg er
veel complimentjes voor van de kookouders. Iedereen vindt
dat ik hier mooi woon en da’s waar ook.”
Doet ze dan alles zelf? “Vroeger wel, maar doorheen de jaren
wordt het toch wat moeilijker. Op een ladder staan is niet
meer voor mij. Voor het schilderwerk en het scheren van de
haag kan ik nu rekenen op mijn kleinkinderen die op regelmatige tijdstippen op bezoek komen. Ik heb echt geluk.”

LEVENSWERK
De Buikberghoeve is een grote vierkantshoeve met
rondom meerdere weides. Dit omvormen tot jeugdverblijf vergde veel energie. “Aan de lijst van uitgevoerde werken kwam geen einde. Het dak ontmossen, nieuwe riolering en vloer leggen … het zijn
allemaal werken die mijn man of vakmannen
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RESERVEREN NA PLAATSBEZOEK
“Een goede bestuursploeg staat gelijk aan een goed kamp,
dan mogen ze nog met 300 personen zijn. Daarom moet
elke bestuursploeg vooraf op bezoek komen”, legt mevrouw
De La Croix haar manier van reserveren uit. “Dat bezoek is

belangrijk omdat pas dan duidelijk wordt of er een goede relatie zal zijn. Ik voel dat en mijn gevoel heeft me nog nooit
bedrogen.”
Jaren vooraf reserveren is niet mogelijk. “Om te reserveren,
moet je telefonisch een afspraak maken. Als de periode vrij
is, kom je op bezoek. Tijdens dit bezoek worden dan de afspraken gemaakt. Sommige groepen worden geweigerd. De
klassieke jeugdbewegingen zijn als families met een verscheidenheid aan leeftijden, dat voelt goed aan.”
Promotie voeren via internet vindt mevrouw De La Croix niet
nodig, toch staat het jeugdverblijf op www.jeugdverblijven.
be. “Het is dankzij mijn kleinzoon dat de Buikberghoeve met
kalenderfunctie op de website staat. Hij beheert de informatie
en houdt me daarvan op de hoogte. Ik weet dus goed wat er
op de website staat.”

DE LEEFTIJD
“Iedereen vraagt me hoe oud ik ben. Als je nog eens terugkomt zal ik het je vertellen”, lacht een kwieke mevrouw De La
Croix.

BUIKBERGHOEVE PRAKTISCH
Adres: Buikberg 1, 9667 Sint-Kornelis-Horebeke
Erkenning: type A
Totale oppervlakte: 36 125 m²
Capaciteit: 150 (+ ongeveer 250 personen in tenten)
Formule: zelfkook
Website: www.jeugdverblijven.be
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