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INLEIDING
Omvang: 3 archiefdozen, 8 beschrijvingen
Historische context van de archiefvormer
De Fondation Louis Empain pour la Santé de l'Enfance richtte in 1939 het instituut Pro
Juventute - Air et Soleil op, een instelling van openbaar nut voor de 'verheffing van de
lichamelijke, zedelijke en intellectuele ontwikkeling van de jeugd'.1 De architect van het
gebouw was Antoine Courtens, laureaat van de Prijs van Rome. Na de oorlog kwamen
kinderen er voor drie maand om aan te sterken. Ze kregen er ook onderwijs.
In mei 1958 werd het gebouw verkocht aan de vzw Wilskracht voor 20 miljoen oude
Belgische frank. Deze vzw werd in 1948 opgericht, naast de Federatie van Mutualiteiten
ABVV-Antwerpen, voor het aankopen van gebouwen. Volgens de wet mochten mutualiteiten
immers geen gebouwen bezitten. In 1949 richtten de Antwerpse Socialistisch Vooruitziende
Vrouwen (SVV) de vzw De Sinjoorkens op voor de inrichting en uitbating van kinderhomes.
Wilskracht stelde het gebouw in Oostduinkerke gratis ter beschikking van vzw De
Sinjoorkens die tot dan op de zeedijk in Nieuwpoort logeerden.
Het vroegere instituut Pro Juventute werd nu home De Sinjoorkens. Het had een capaciteit
van 342 kinderbedden, 40 bedden voor leiding en directie, 12 slaapgelegenheden voor logies
en een infirmerie met 28 bedden. Het volgende jaar werd de capaciteit opgetrokken tot 378
plaatsen voor kinderen. Vanaf 1963 was men, omwille van het grote aantal inschrijvingen,
genoodzaakt om er ook in de paasvakantie kolonies te organiseren. Daarnaast werd het home
ter beschikking gesteld aan gepensioneerden om er hun vakantie door te brengen. Eind jaren
1960 startte men met vakanties voor kinderen met een beperking uit het Antwerpse stedelijk
onderwijs en vanaf eind jaren 1970 organiseerde men ook zeeklassen.
In 1979 werd begonnen met omvangrijke veranderingswerken aan het gebouw. Op 1 juli
1979 werd een inwonend verantwoordelijke aangesteld omdat het bestuur besloten had het
home tien maanden per jaar open te stellen. Het gebouw bleef eigendom van vzw Wilskracht,
maar werd een vakantiecentrum voor sociaal toerisme, De Zeebries. Op 31 december 2008
sloot ook De Zeebries de deuren. Aanvankelijk wou de gemeente Koksijde het gebouw kopen
en er behalve een verblijf voor jongeren ook een kindercrèche en buitenschoolse opvang in
onderbrengen. De verkoop ging echter niet door.
Archieftheoretische inleiding
Het archief van deze beheerders en uitbaters van het gebouw Pro Juventute - De Sinjoorkens
– De Zeebries, kwam bij Amsab-ISG terecht naar aanleiding van het project We zijn goed
aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887 -1980), de bijdrage 2010 van
Amsab-ISG aan het virtuele Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de Provincie OostVlaanderen. Het werd geschonken door Jimmy Schevernels, directeur marketing De
VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen en tot de sluiting residentmanager van De Zeebries. Het archief bestaat uit een aantal stukken die in het gebouw
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achtergelaten werden door de beheerders van Pro Juventute en stukken betreffende het beheer
van De Sinjoorkens door de gelijknamige vzw van de Socialistisch Vooruitziende Vrouwen
en de vzw Wilskracht.
Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is vrij consulteerbaar.

PLAATSINGSLIJST
Fondation Louis Empain pour la Santé de l'Enfance
1.

Kopieboeken van personeelsleden met afschriften van dienstnota’s en dienstnota’s van
de centrumbestuurster (directrice) aan het personeel.
1949-1952
5 delen

2.

Dagboeken van de begeleiders van de kinderen.
1948-1949

3 delen

vzw Wilskracht en vzw De Sinjoorkens
3.

Verslagboeken van de vergaderingen van de Beheerraad van vzw Wilskracht, van de
beheerraad van vzw De Sinjoorkens, van de algemene vergadering van De
Sinjoorkens en van het Klein Comité van de Mutualiteit der Socialistisch
Vooruitziende Vrouwen.
1949-1960
2 delen

4.

Verslagen van de zittingen van het Uitvoerend Bestuur van de Mutualiteit der
Socialistisch Vooruitziende Vrouwen Antwerpen betreffende de kindervakanties.
september - december 1949, 10 mei 1961
1 omslag

5.

Toespraken van Louise (Wiske) Cuypers (Secretaris Mutualiteit der Socialistisch
Vooruitziende Vrouwen) op SVV-congressen.
1970-1978
1 pak

6.

Stukken betreffende de opleiding van de monitoren, bestuursters, economen en
toezichtsters in de vakantiekolonie en informatie aan de ouders van de
vakantiegangertjes (uitzet, vertrek).
1955, 1964, 1978, z.d.
1 pak

7.

Inventaris van het materiaal van de slaapzalen.
z.d.

8.

1 stuk

Guldenboeken van De Sinjoorkens (namen en commentaar verlofgangers).
1951-1959
2 stukken

Uitgelicht naar Beeld & Geluid:
Postkaarten:
De Sinjoorkens Nieuwpoort:
2 postkaarten van SVV Home De Sinjoorkens in Nieuwpoort: de eetzaal en de
ontspanningszaal
Mapje met 10 foto’s van Home De Sinjoorkens van SVV-Antwerpen op de Zeedijk 101 in
Nieuwpoort
Pro Juventute Oostduinkerke
1 verstuurde postkaart met een panorama van Oostduinkerke-Bad
1 verstuurde postkaart van de gevel van Pro Juventute met op de achterzijde een tekst,
oktober 1951
2 postkaarten: de eetzaal en de kapel van Pro Juventute
Postkaart met affiche van Pro Juventute uit 1950
De Sinjoorkens Oostduinkerke
Mapje met 8 postkaarten van Home De Sinjoorkens van SVV-Antwerpen in Oostduinkerke
2 verstuurde postkaarten van de gevel van De Sinjoorkens met op de achterzijde een tekst,
s.de en april 1970
9 postkaarten van het vakantiecentrum De Sinjoorkens (met onder meer fitnesszaal en suna)
Verknipte postkaart van de gevel
Foto’s:
De Sinjoorkens Oostduinkerke
8 foto’s formaat 20x28cm met interieur: slaapzaal, ontspanningsruimte, dokterskabinet,
klaslokaal, omkleedruimte, wasruimte met lavabo’s, doucheruimte, toiletten en 3 foto’s uit
dezelfde reeks op kleinere formaten.
1 foto (reproductie?) van de gevel

