SINT-JANSBURG

CJT koopt en ontwikkelt jeugdverblijfcentrum Sint-Jansburg
in Westmalle met steun van de Vlaamse Overheid.
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Jeugdverblijfcentrum Sint-Jansburg in Westmalle is zeer geliefd bij het
jeugdwerk, scholen, jeugdsport- en studentenclubs om er hun weekends,
vormingsdagen en kampen te organiseren. Centrum voor Jeugdtoerisme
vzw (CJT) baat dit jeugdverblijf midden in de bossen van Westmalle uit
sinds 1974 en kocht dit domein in 2019 van de vzw Dekanaat Antwerpen
Regio Deurne-Merksem. Daarvoor ontving CJT een investeringssubsidie voor
“grote cultuur- en jeugdinfrastructuren” van de minister van Jeugd.
Om het jeugdverblijf te ontwikkelen en het blijvend af te stemmen op de
noden van de doelgroepen, werd een werkgroep samengesteld met klanten
en CJT medewerkers. Vanuit de evaluaties van verblijvende groepen, een
bevraging aangevuld met de jarenlange know-how van CJT werden de noden
en uitdagingen voor de toekomst onderzocht en de prioriteiten vastgelegd.
Hiermee werd een uitgebreid programma opgesteld voor de modernisering
van Sint-Jansburg.
In een eerste fase wordt het grootste gebouw van het domein aangepakt,
De Burcht. Voor de vernieuwing en de uitbreiding van het sanitair, het
creëren van extra dagzalen, het installeren van enkele kleinere slaapkamers
zodat een flexibelere kamerverdeling mogelijk is, voor aanpassingswerken
in de keuken en brandveiligheidswerken heeft Toerisme Vlaanderen al steun
toegezegd.
Voor het toegankelijk maken van het gebouw kan CJT rekenen op een
thematische investeringssubsidie als “sectorale prioriteit” door minister
Dalle. Er zal aandacht zijn voor de volledige keten van toegankelijkheid, van
toegankelijke voorrijzone en inkompad tot toegankelijke slaapkamer,
sanitair, ….
Ook zal er naar duurzaamheid veel aandacht gaan. Hiervoor is nog een
subsidieaanvraag lopende voor Culturele- en jeugdinfrastructuur. CJT plant
o.a. het plaatsen van een warmtepomp, uitgebreide isolatie en recuperatie
van regenwater.
De realisatie van al deze plannen zijn nu geraamd op ongeveer 900 000
euro. De werken zijn recent gestart met het plaatsen van een brandtrap en
zullen voltooid zijn tegen het voorjaar van 2023.

Sint-Jansburg is een jeugdverblijfcentrum in Westmalle van Centrum voor
Jeugdtoerisme vzw.
Op Sint-Jansburg vind je twee accommodaties, Sint-Jansburg – De Burcht en
Sint-Jansburg – De Schildknaap, allebei erkend als jeugdverblijfcentrum
door Toerisme Vlaanderen.

Beknopte tijdslijn Sint-Jansburg
1937-1939
Chirojongens Sint-Franciscus en Chiromeisjes Sint-Agnes uit
Merksem slaan de handen in elkaar om hun ‘buitengoed’ SintJansburg op te bouwen. In 1938 gaat hun eerste bivak hier
door.
1974
Het beheer en de uitbating van Sint-Jansburg wordt in handen
gegeven van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw (CJT vzw)
2019
Centrum voor jeugdtoerisme vzw wordt eigenaar.
13 juli 2021
Tijdens een bezoek van Minister van Jeugd Benjamin Dalle aan
jeugdverblijf Sint-Jansburg maakt hij kennis met de
toekomstplannen van Sint-Jansburg. Samen met burgemeester
Harry Hendrickx, schepen van jeugd Elisabeth Joris, schepen
van toerisme Dries Van Dyck en waarnemend directeur van de
gemeente Malle Karen Van Erck worden ze ontvangen door
centrumverantwoordelijke Geert Bosschaert, coördinator CJT
Verblijfcentra Karel De Decker en CJT-bestuurder Ilse Janssens
op Sint-Jansburg.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij
Geert Bosschaert, centrumverantwoordelijke Sint-Jansburg
Heikantstraat 22
2390 Westmalle
03/313.84.49
Sint-Jansburg@cjt.be
Meer info over Sint-Jansburg vind je op www.sint-jansburg.be
Meer info over Centrum voor jeugdtoerisme vind je op www.cjt.be
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