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Verblijfcentrum ‘t Breugelhof,
slapen tussen de paarden
Verblijfcentrum ’t Breugelhof is erkend
als jeugdverblijf type C en is trotse
bezitter van de Groene Sleutel en
het toegankelijkheidslabel A. Meerdere
groepen kunnen tegelijk verblijven in
de formule zelfkook of volpension. Er
zijn kamers van vier en zes personen
en twee slaapzalen, telkens voorzien
van afzonderlijke sanitaire ruimtes.
De totale capaciteit is 61 personen.
Het jeugdverblijf is gelegen in het
dorp Grote Brogel in een prachtige landelijke omgeving en toch
op een boogscheut van de stad
Peer. Voor ieder wat wils dus.
‘T BREUGELHOF PRAKTISCH
Adres: Weyerstraat 1, 3990 Peer
Totale oppervlakte: 6 000 m²
Capaciteit: 61 bedden
Website: www.breugelhoeve.be
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EEN INITIATIEF VAN DE STAD
“Het hippisch centrum Breugelhoeve werd door
de stad Peer aangekocht in het midden van de
jaren negentig”, vertelt Isabelle Emmers, teamverantwoordelijke van de toeristische dienst
Peer en vzw Breugelhoeve. “Met de aankoop
kwam de stad Peer tegemoet aan de vraag
voor een overdekte rijhal.” Dit lijkt misschien
vreemd, maar dit is het volgens Isabelle allerminst. “Die ondersteuning kan je vergelijken
met de ondersteuning van steden en gemeenten aan voetbalploegen”.
“Hoewel de aankoop vooral voor de LRV (landelijke ruitervereniging) was, vonden ook andere
organisaties en verenigingen snel de weg naar
Breugelhoeve”. Een logische evolutie, vindt
Isabelle. “De site is uitermate geschikt voor
hippische activiteiten, maar biedt ook heel wat
mogelijkheden op vlak van toerisme, recreatie
en plattelandsontwikkeling en -educatie. Zo
hebben we nu een werking gebaseerd op deze
drie pijlers.”

EEN STEDELIJKE VZW
“De uitbating van het jeugdverblijf ‘t Breugelhof valt onder EVA
Breugelhoeve vzw. Een EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap)
is een juridische rechtsvorm die vaak gebruikt wordt bij steden
en gemeenten en die vergelijkbaar is met een vzw. Er is een verantwoordelijke schepen, een raad van bestuur en een algemene
vergadering”, legt Isabelle uit. “De manege wordt dus uitgebaat als
vzw, dit met ondersteuning van stadsmiddelen.”
“Voor alle activiteiten van Breugelhoeve vzw hebben we een secretariaat
bestaande uit vijf medewerkers, goed voor drie voltijdse equivalenten.
Voor het onderhoud van het domein hebben we een samenwerkingsovereenkomst met De Biehal STC, een maatwerkbedrijf uit Lommel”,
vertelt Isabelle. En daar stopt het niet. “Doorheen het jaar kunnen we
nog beroep doen op een poule van zo’n 50-tal vrijwilligers die instaan
voor de dagelijkse werking en in de maanden april tot oktober wordt
de ploeg nog eens versterkt door zeven jobstudenten”, aldus Isabelle.

DE ZOEKTOCHT NAAR VRIJWILLIGERS EN
JOBSTUDENTEN.
“De vrijwilligers en jobstudenten worden geworven via mond-aanmondreclame en Facebookadvertenties, maar er zijn ook heel wat jongeren die spontaan komen. Het is hier dan ook een leuke plaats om
te werken”, weet Isabelle. “Enkel voor de midweken is het soms een
probleem. Dan zijn vrijwilligers en jobstudenten minder inzetbaar.”
Wat trekt vrijwilligers en jobstudenten aan? “Vrijwilligers worden
vergoed, misschien is dat een reden, maar de belangrijkste reden
is de taakinhoud, denk ik. Die zijn zowel voor de vrijwilligers als
jobstudenten zeer divers. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als lesgevers of als begeleider van kookworkshops.”

DE DOELGROEP VAN HET JEUGDVERBLIJF
“In de vakantieperiodes hebben we diverse kampen georganiseerd
door Sportievak en Sporta, doorheen het jaar komen vooral scholen op plattelandsklassen. Andere groepen die we bereiken, zijn
ruiterverenigingen, gezinsgroepen, fiets- en wandelverenigingen,
bedrijven e.d.”, vertelt Isabelle. “Vorig jaar was dit goed voor ongeveer 6 000 overnachtingen.”

HET AANBOD
“Sportievak en Sporta organiseren hier vooral sportkampen waarbij
paardrijden centraal staat. Aanvullend spelen we ook in op het plattelandseducatieve luik. Zo is er het plattelandseducatief centrum

‘Bazaar Kastaar’, een moestuin en de knuffelboerderij waarvan
vooral scholen gebruik maken. Daarnaast hebben we ook een grote
speeltuin opgesplitst in een deel voor kleine en een deel voor grotere kinderen”, somt Isabelle de mogelijkheden op het domein op.
Wie buiten de site wil, kan een wandel-, fiets- of ruiterroute volgen.
“De sportievelingen worden hier op hun wenken bediend. Fietsers
kunnen hier fietsen huren en de routes zijn telkens aangeduid met
knooppunten”, vertelt Isabelle. “Aanvullend op dit aanbod hebben
we ook nog de iPadwandeling ‘Boerentoer’. Dit is een interactieve
wandeling die informatie verschaft over de natuur en de landbouw
op en rondom Breugelhoeve.”
Is er ook een aanbod voor wie wil zwemmen? “Zeker, Center Parcs
Erperheide ligt hier vlakbij en daarmee werken we samen. Groepen
kunnen één keer per week aan een voordelig tarief zwemmen.”
Afsluiten doet Isabelle met nog een specifiek aanbod uit de streek.
“Vlakbij ligt Snow Valley, de steilste en langste skipiste van de
Benelux, een aanbod waar groepen zoals de Sportievakkampen het
hele jaar door gebruik kunnen van maken.”

VOLPENSION OF ZELFKOOK
“Alle kampen en plattelandsklassen vinden plaats in volpension.
Hiervoor werken we samen met VitaS, een grootkeuken die vooral
levert aan de woonzorgcentra in de buurt”, legt Isabelle uit. “Het
eten wordt geleverd in de cafetaria die publiek toegankelijk is en
dagelijks geopend is. De mensen die daar tewerkgesteld zijn, zorgen voor de bediening.”
“’t Breugelhof huren kan ook in de formule zelfkook. In het
jeugdverblijf is er een goed uitgeruste keuken en een ruime refter aanwezig. Maar als er meerdere groepen tegelijk verblijven,
is zelfkook slechts mogelijk voor één groep binnen het verblijf,
de andere groepen kunnen dan terecht in de cafetaria voor een
volpensionarrangement”, aldus Isabelle.
“De menu’s worden vastgelegd in samenspraak met VitaS. Iedereen
die komt logeren, krijgt een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
In het weekend zijn er weekendmenu’s die iets uitgebreider zijn
dan de weekmenu’s.”

TOEKOMSTDROMEN
“Het jeugdverblijf werd twee jaar geleden helemaal opgefrist en
voldoet nu opnieuw aan de voorwaarden voor het toegankelijkheidslabel A en de Groene Sleutel. Hier zijn we best fier op”, vertelt
Isabelle. “Nu is de toekomstdroom de bestaande werking uitbreiden en een maximumbezetting nastreven in zowel het manege- als
verblijfsverhaal.”
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