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De Boerekreek,
ideale uitvalsbasis voor
sport en natuureducatie.

Op twee kilometer van de Nederlandse
grens, in het dorp Sint-Laureins, ligt De
Boerekreek, de grootste kreek van het
Meetjesland. De Boerekreek is meteen
ook de naam van het nabijgelegen
jeugdverblijf type C met een binnencapaciteit van 90 personen. In totaal zijn
er 28 kamers met sanitair. De kamers
tellen twee, vier of zes bedden. De
aangeboden formule is volpension.
Daalt de capaciteit van de groep
onder 20 personen dan is enkel
DE BOEREKREEK PRAKTISCH
ontbijt mogelijk. Exclusiviteit is
niet gegarandeerd, meerdere
Adres: Sint-Jansstraat 132,
groepen kunnen er dus tege9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins)
lijk boeken. Het jeugdverblijf
Totale oppervlakte: 450 000 m²
heeft verschillende troeven
Capaciteit: 90
waarvan er twee meteen
Website: www.boerekreek.be
in het oog springen: de
www.facebook.com/
kreek voor zowel waterprovinciaalsportcentrumdeboerekreek
sportactiviteiten
als
natuureducatie en de
manege voor wie
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liever paardrijdt. Boten, surfplanken,
kajaks, fietsen, paarden … moeten gelukkig niet mee in de bagage. Het jeugdverblijf heeft namelijk alles in de aanbieding,
inclusief 18 prachtige paarden..

PROVINCIALE UITBATING
“Het jeugdverblijf De Boerekreek bestaat dertig jaar”, start centrumverantwoordelijke Sofie
Devriendt haar verhaal. “Eerst werd het jeugdverblijf uitgebaat onder de vlag van Bloso, het huidige
Sport Vlaanderen, en daarna door de provincie
Oost-Vlaanderen.”
In die dertig jaar is er veel veranderd. “Het jeugdverblijf werd acht jaar geleden ondergebracht in
een nieuwbouw en de focus verruimde van louter
sport naar sport en recreatie. Veranderingen die
een impact hebben op de dynamiek van het jeugdverblijf”, weet Sofie die er nu vijf jaar werkt.

DE BEZIGE BIJEN
De Boerekreek zit ingebed in de provincie Oost-Vlaanderen en is meer
dan louter jeugdverblijf. Om het volledige sportcentrum te runnen, kan
Sofie beroep doen op een uitgebreide personeels- en vrijwilligersploeg.
“We hebben vier regenten die instaan voor het aanbod; drie personen
die de manege runnen (een stalmeester en twee groenarbeiders), een
kok, een hulpkok, vier personen voor de schoonmaak en twee administratieve medewerkers”, somt Sofie haar directe collega’s op. Want daar
stopt het niet. “Dat klopt, we krijgen ook ondersteuning vanuit de personeelsdienst en de dienst gebouwen van de provincie Oost-Vlaanderen”,
vult Sofie aan.
En de vrijwilligers? “Onze vrijwilligersploeg bestaat uit twintig personen.
Ze zijn hulpmonitor, kampleider of gids. De meeste vrijwilligers helpen vooral bij het optuigen van de zeilboten of het opzadelen van de
paarden. Dit vergt veel tijd , daarom helpen vrijwilligers. Leuk voor de
vrijwilligers is dat ze op die manier ook een voorproefje krijgen van de
initiatoropleiding, de opleiding tot lesgever paardrijden, gegeven door
de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen.”

DE (NEVEN)ACTIVITEITEN
“We organiseren onze eigen kampen, verzorgen allerlei dagactiviteiten
en geven lessen in paardrijden en water- en natuursporten”, vat Sofie
de eigen activiteiten samen. Maar ze ondersteunen ook groepen die
één of meerdere dagen verblijven. “Klopt, we begeleiden de sport- en
educatieve activiteiten. Of een groep nu vier nachten verblijft of komt
voor een sportdag of teambuilding, dat maakt niet uit.”
Alsof dit nog niet voldoende is, verhuren ze enkele lokalen nog afzonderlijk. “We hebben twee lokalen met elk een capaciteit van 16 personen
en een polyvalente zaal van 99 personen die ook dienst doet als refter.
Deze infrastructuur kan door families of bedrijven gehuurd worden.”
“Alle activiteiten zorgen ervoor dat het op De Boerekreek tussen de
maanden maart en november best druk kan zijn”, getuigt Sofie. “Daarna
breekt een relatief rustige periode aan.” Alhoewel … “In de wintermaanden, wanneer de boekingen minder zijn, start de grote kuis, het
onderhoud van het jeugdverblijf en ons uitgebreide sportmateriaal. Het
is dan ook het ideale moment om ons aanbod te vernieuwen en ons
in te schrijven voor bijscholingen rond voedselveiligheid, allergenen of
ergonomie.”

BELANGRIJKSTE DOELGROEP: DE SCHOLEN
“Jaarlijks realiseren we ongeveer 8 000 overnachtingen en 25 000 maaltijden, waarvan de meeste op conto van vzw Plattelandsklassen”, legt
Sofie uit. “Op de tweede plaats komen de eigen sportklassen.”
“De scholen die komen, hebben bij ons een lange traditie. De trend van
kortere verblijven door de invoering van de maximumfactuur is hier niet
voelbaar.”

En de weekends? “Weekendverhuur werd vroeger niet gepromoot. Dit is
geëvolueerd naar twee weekends per maand. Die verhuur zit in de lift
en lokt vooral familiegroepen, gevolgd door jeugdgroepen, sportverenigingen en oud-leidingsgroepen. Tijdens de andere weekends is de
refter ter beschikking voor losse verhuur of voor het organiseren van
evenementen.”

BEREIKBAARHEID IS EEN KNELPUNT
“Met het openbaar vervoer is De Boerekreek zeer moeilijk te bereiken
en een belbus is geen alternatief”, geeft Sofie het grootste knelpunt
van het jeugdverblijf aan. “Scholen leggen daarom vaak een bus in of
vragen de ouders om de leerlingen tot hier te brengen. Andere groepen
maken er een serieuze wandeltocht van. Vanuit Eeklo is het al snel drie
uur stappen.”
Het probleem herhaalt zich bij het organiseren van daguitstappen. “Wie
hier zonder eigen vervoer komt, zit vast”, is Sofie duidelijk. “Tenzij de
groep fietsen huurt. We hebben een ruim aanbod aan mountainbikes
en stadsfietsen, inclusief twee tandems. Wie bij ons verblijft, kan ze
huren aan 1 euro per uur effectief fietsen.”
Kunnen groepen ondersteund worden door bagage op te halen aan
het station? “We hebben die vraag nog niet gekregen, maar dat zou in
principe wel kunnen”, antwoordt Sofie.

UITBREIDINGSPLANNEN
Toekomstplannen heeft het team van De Boerekreek in overvloed. “Op
26 november hebben we de Grensruiterroute geopend, een samenwerkingsverband tussen Sint-Laureins en de provincies Oost-Vlaanderen
en Zeeland”, vertelt Sofie. “De Grensruiterroute bestaat uit vier lussen
en kan bereden worden door paard en koets. Dit is een mooie aanvulling op de andere tochten die hier passeren voor wandelaars en
mountainbikers.”
“Verder geloven we ook sterk in natuureducatie. Daarom werken we
tegen april 2017 pakketten natuureducatie uit die groepen vrijblijvend
kunnen gebruiken. In dit pakket zit een wandeltocht en een spel”, gaat
Sofie verder. “Het realiseren van een vogelkijkhut, picknickplaats en
educatieve ruimte dichtbij het natuurreservaat sluit daarbij aan. De
aanvraag is hiervoor ingediend.”
Wat ook in de pijplijn zit, is een multifunctionele zaal, al is de timing
minder voorspelbaar omdat een RUP moet worden opgesteld. “Wat het
sportcentrum ontbreekt, is een goede dagzaal. Bij slecht weer moeten
groepen de refter gebruiken of de indoorpiste van de manege, maar de
piste is niet verwarmd en de ondergrond is zand. Dat is niet praktisch”,
rondt Sofie haar verhaal af.
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