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INTERVIEW RENÉ DE BACKER

Voor u ligt de derde editie van onze 

BEKEND en na deze drie uitgaven 

heb ik twee conclusies getrokken.  

 

Ten eerste: ons magazine wordt 

graag gezien en gelezen. Dat blijkt 

uit de talrijke positieve reacties, 

ook op de oproepen om de mooiste 

en meest bijzondere mensen 

en verhalen uit onze gemeente 

te kunnen brengen. Want ook al 

hebben wel al wel eens mooier weer 

gehad, de foto’s in dit magazine 

tonen dat er toch volop genoten 

werd.  

 

De tweede conclusie dan. Mee 

door de reacties blijf ik me 

verbazen over wat onze gemeente 

allemaal te bieden heeft aan 

menselijke warmte, solidariteit, 

talent, vernieuwing, mensen met 

een missie en ga zo maar door. De 

variatie daarin is enorm. René De 

Backer zet zich als voorzitter van 

het Vlaams Bijeninstituut in voor het 

overleven van deze o zo belangrijke 

dieren. Katrien Van Cant en Jos 

Tops zorgen er via 'groene zorg in 

de landbouw' mee voor dat niemand 

vergeten wordt. Het is één van mijn 

stokpaardjes. In dat opzicht ben ik 

zeer tevreden met het succes van 

een initiatief als het digicafé. Ook de 

digitale kloof moet gedicht worden. 

 

De mannen van Belgisch 

kampioenschap Muurke Klop zorgen 

voor het mee uitdragen en ja zelfs 

omvormen van een lokale bezigheid 

op menige speelplaats tot een heuse 

sport. Lokaal schrijverstalent onder 

het pseudoniem ‘Elvis Peeters’ komt 

met een nieuw boek én animatiereeks 

op Ketnet. Da’s heel knap!  

 

Een bijzondere vermelding verdienen 

zeker onze dorpsgenoten die vrijwillig 

mee gingen helpen na de vreselijke 

overstromingen. Nijlen is verbroederd met 

het dorpje Voeren, maar afgelopen zomer 

werden er ook banden voor het leven 

gemaakt tussen Nijlenaars en inwoners 

van Trooz, Chaudfontaine, Verviers enz..  

 

Binnen enkele maanden heb ik de eer om 

al 21 jaar burgervader te mogen zijn van 

deze schitterende gemeente. Ook na zo’n 

periode heb ik nog lang niet alles gezien. 

Ik nodig u uit om samen in deze BEKEND 

en de mooie verhalen uit onze gemeente 

te duiken en te genieten.  

 

Veel leesplezier, stel het goed en zorg 

voor mekaar! 

VOORWOORD
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'DE MENSELIJKE WARMTE, SOLIDARITEIT  
EN TALENT VAN ONZE INWONERS BLIJFT  
ME VERBAZEN.'

IN DEZE EDITIE

COVERFOTO Siska Vandecasteele

Tijdens de week van de duurzaamheid in september werden 'Duurzame Lokale Helden' gehuldigd. De vijfdejaars Wetenschappen-Wiskunde van  
githo nijlen maakten hun eigen biobrandstof in het kader van een STEM-project rond duurzame energie. Zij wonnen in de categorie  

'betaalbare en duurzame energie', maar ook van harte proficiat aan de winnaars van de 16 andere categorieën.



GROENE 
ZORG IN DE 
LANDBOUW

INTERVIEW

Nijlen telt meerdere 
landbouwbedrijven en daar zitten 
er enkele grote bij. Er zijn bergen 
werk te verzetten en ondanks heel 
wat automatisering, blijft het toch 
vooral handenarbeid. Om hen daarbij 
te helpen doen Jos Tops en Katrien 
Van Cant op hun melkveebedrijf 
al vele jaren beroep op Wim, een 
volwassen man met beperking. Via 
het systeem van 'groene zorg in de 
landbouw' komt hij enkele dagen per 
week helpen op de boerderij. En dat 
is goed voor het bedrijf, voor de 350 
dieren en zeker ook voor Wim zelf. 

4 5

“Wim is voor ons geen 
zorg maar net een 

grote hulp”
KATRIEN

In de kijker

VAN LINKS NAAR RECHTS: SEPPE, KATRIEN, JOS EN WIM.



6 77

Katrien en Jos, Wat doet Wim 

precies? 

 

Eigenlijk doet hij bijna alles en hij 

werkt zelfstandig. Als hij ’s morgens 

om 9 uur aankomt, dan begint hij 

meteen. Hij ziet werk en hij zoekt 

het ook, stilzitten staat niet in zijn 

woordenboek. We moeten hem al 

wel eens temperen want hij wil 

alles gedaan hebben, bv. als hij 

met een bosmaaier rondgaat om 

het terrein proper te houden. 

Zijn taken zijn onder andere voeder 

scheppen, vers stro en hooi leggen, 

opruimen en vegen. Maar ook als er 

iets met of voor de dieren te doen 

is, bv. als een koe moet kalven, dan 

is Wim daarbij. We zijn na al die jaren 

goed op mekaar ingespeeld, we 

weten wat we aan mekaar hebben. 

Als hij geen specifieke taken krijgt, 

dan is hij uit zichzelf bezig met 

dingen die gedaan moeten worden.

Wim werkt hier twee en een halve dag 

per week en eet ook gewoon met ons 

mee. Hij verkiest gezonde Vlaamse 

kost en liefst genoeg daarvan. Een 

groot stuk worst met veel aardappelen 

bv. gaan er vlotjes in. Da's ook logisch 

als je zo hard werkt, lacht Katrien. 

 

Vanwaar het idee en waarom vinden 

jullie dit belangrijk? 

 

Er kwamen al wel eens eerder 

mensen van zorgboerderijen hier 

helpen. Wim was bv. al actief op de 

Emiliushoeve maar daar was het 

voor hem een beetje te klein. Saskia 

Benus van de Emiliushoeve maakte 

ons dan attent op de mogelijkheid 

om een en ander te organiseren via 

het Steunpunt Groene Zorg in de 

landbouw van de Vlaamse Overheid. 

Het systeem is nog onvoldoende 

bekend maar het is echt een win-win: 

wij hebben hulp en voor mensen als 

Wim is het geweldig. Hij heeft een 

zinvolle dagtaak en hij is onder de 

mensen. Ook met onze kinderen klikt 

het goed, we hebben Wim echt zien 

openbloeien. Een spraakwaterval 

zal het nooit worden, maar de 

verlegenheid is toch al minder. Als 

er wat te lachen valt, dan is hij erbij 

en dat is prachtig om te zien. 

Hoe ervaart Wim dit alles zelf? 

 

Wim woont alleen met een systeem 

van begeleid wonen, maar werken 

in het reguliere circuit kan niet. 

Hij komt met de fiets en als er sneeuw 

ligt, dan komt hij te voet. Buiten zijn 

en hard werken, dat is voor hem 

genieten. Hij is ook trots dat hij op 

een grote boerderij mag werken. 

Toen ze hier de grote nieuwe stal aan 

het bouwen waren zeiden we tegen 

hem ‘amai, nu ga je werk hebben’ 

en dan verscheen er een glimlach 

van oor tot oor op zijn gezicht. 

Wim is nu in de 50 en dan kan er al 

eens een kwaaltje de kop opsteken. 

Toen hij rugpijn had, moesten we 

hem even intomen. Hij zou zelfs 

dan liefst gewoon doorwerken. 

Tussen de taken door houdt Wim 

via zijn gsm ook contact met zijn 

vriendin. Wanneer alles zo gewoon 

zijn gangetje gaat is Wim gelukkig. 

En wij ook, want hij is echt deel van 

het gezin geworden. Als boerenzoon 

is hij een echt familiemens en hij 

is van kleins af aan gewend om te 

werken. In die zin voelt Wim zich 

helemaal thuis in ons boerenbedrijf.

Omgang met dieren doet iedereen 

goed, zie je dat ook bij Wim?  

 

Ja, hij is zacht met de dieren, is er 

niet bang van, en weet hoe er mee 

om te gaan. Als het stro van de kalfjes 

uitgemest moet worden, dan spreekt 

hij daar al op voorhand over. Hij kijkt 

er naar uit en als het zover is dan is 

hij nog sneller van tafel dan anders!

Hebben jullie nog tips voor andere 

landbouwers die dit ook zouden 

willen doen?  

 

De eerste stap is altijd contact 

opnemen met het Steunpunt Groene 

Zorg. Zij helpen alle administratie 

in orde te maken. In het begin is 

er een beetje papierwerk nodig 

maar daarna moeten eigenlijk 

enkel elke drie maanden de 

aanwezigheden doorgeven.

We merken wel wat terughoudendheid 

bij andere landbouwers maar er zijn 

evaluaties, er is begeleiding. Het 

belangrijkste is dat het klikt met de 

persoon die komt helpen. Zoals in 

elke (werk)relatie is het belangrijk een 

band op te bouwen en mekaar te leren 

kennen. Zo heeft Wim bv. hoogtevrees 

en durft hij niet over de hooggelegen 

roosters stappen. Hij zal dat zelf niet 

zeggen maar intussen weten we dat 

en houden we daar rekening mee.  

 

Los van de evaluaties en de 

administratieve ondersteuning zijn 

er ook vrijblijvende bijeenkomsten 

van zorgboeren, waar je ideeën en 

tips kan uitwisselen. Als zorgboer 

sta je er niet alleen voor en nog 

veel belangrijker: dat geldt ook voor 

mensen zoals Wim die komen helpen.

“We zijn na al die  
jaren goed op mekaar 
ingespeeld, we weten 
wat we aan mekaar 

hebben”

JOS

TEKST Hans Selderslaghs • FOTOGRAFIE Kurt Heylen 
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Uit de buurt

net op het idee van een BK Muurke 

Klop te broeden. Daardoor deden 

tijdensde eerste edities ook veel 

punkers met een kater uit heel 

Vlaanderen mee. Plezante tijden!

Neemt de populariteit van de sport 

toe, zowel wat betreft het aantal 

deelnemers als geografisch?

 

Dat merken we wel ja. In de 

beginjaren organiseerden we ons 

toernooi op parking 't Zand, maar 

omdat het deelnemersaantal 

vlot naar de 200 ging, zijn we 

uitgeweken naar het grotere August 

Hermansplein. Terwijl we in de 

beginjaren vooral punkers en leden 

van Nijlense en Herenthoutse chiro's 

als deelnemers hadden, hebben we 

de laatste vijf jaar een mengelmoes 

van kloppers uit heel Vlaanderen. 

Jaarlijks komen er deelnemers 

vanuit onder meer Antwerpen, Sint-

Niklaas, Leuven en Zaventem naar 

ons evenement en ze komen voor 

de toffe gemoedelijke sfeer ook elk 

Muurke Klop was vooral hier 

in de streek populair op de 

speelplaatsen van scholen. Hoe 

komt dat en is dat nog steeds zo?

 

Muurke Klop is een tijdloos spel. 

Doordat het makkelijk te spelen is 

(je hebt enkel een bal en een muur 

nodig), ligt de instapdrempel ook 

laag. Iedereen kan wel tegen een 

bal slaan, jong of oud. In Nijlen werd 

dit van oudsher gespeeld: in elke 

Nijlense jeugdbeweging of school 

is er wel een 'Muurke Klop-muur' 

waar uren tegen werd gespeeld.

Vanwaar het idee om hier een 

BK voor te organiseren?

 

Goh, een tiental jaar geleden 

organiseerde een vriend van ons 

het bekende 'Summer in october'-

punkweekend in het jeugdhuis 

Kroenkel. Hij zocht nog een 

leuke activiteit voor diegenen 

die op zaterdagavond bleven 

overnachten en wij zaten toen 

jaar terug. En voor het 'Viswijf' 

natuurlijk, het Nijlens biertje dat 

we al aanbieden sinds het begin. 

Ondertussen worden we 

uitgenodigd om demonstraties 

te gaan geven en in Vlaams-

Brabant (Blauwput) en Antwerpen 

(Merksem) vinden er zelfs al 

provinciale kampioenschappen 

plaats. We hopen binnen twee jaar 

ook voet aan de grond te krijgen 

in de andere Vlaamse provincies.

Hoe maken jullie de jeugd warm voor 

de sport, op school en daarbuiten?

 

Een aantal van onze vrijwilligers 

geven les en stimuleren het 

Muurke Klop-gebeuren in de 

Nijlense scholen door regelmatig 

initiaties of toernooien te 

organiseren. Op de jaarmarkt zijn 

we het populairste standje na 

Chiro Bevel: we scoren daar met 

ons ludiek Nijlens kampioenschap. 

Dit jaar organiseerden we op 

zondag voor de eerste keer ook 

een jeugdkampioenschap, in 

samenwerking met de mannen 

van Chiro Bevel. De Nijlense 

jeugd gaf trouwens aan een echt 

Muurke Klop-terrein te missen 

en we zijn daarom nu in overleg 

met de schepen van jeugd om 

een Muurke Klopterrein te kunnen 

integreren in het Beekpark. Dat 

zou een unicum in Vlaanderen zijn, 

hoewel Lint ook vergevorderde 

plannen in die richting heeft. 

Verder zijn er plannen om volgende 

zomer een echt zomerkamp te 

organiseren rond Muurke Klop.

Welke vormen zijn er, één tegen 

één, twee tegen twee, gemengd 

mannen en vrouwen, …? 

 

Op een kampioenschap speel 

je met maximum zeven andere 

willekeurige deelnemers een achttal 

spelletjes. Diegene die eerst afvalt 

krijgt een punt, de volgende twee, 

enz. Diegene die laatst overblijft 

krijgt het meeste punten. Na acht 

spelletjes worden deze opgeteld 

en gaan de best gerangschikte 

deelnemers door naar de volgende 

ronde. Ook zijn er herkansingen 

zodat iedereen minstens twee 

keer mag spelen. De finale is best 

spannend, want dan werken we 

met levens die je kwijt kan spelen. 

Stel je bovendien 300 man voor 

die op je vingers kijken tijdens het 

finalespel: je zou voor minder stress 

krijgen. De vrouwen beginnen 

samen met de mannen, maar krijgen 

nog aparte herkansingsrondes 

waarmee ze nog tot in de 

vrouwenfinale kunnen geraken. Vaak 

wordt er harder voor de vrouwen 

gesupporterd dan voor de mannen.  

Waarom is de sport zo leuk?

Deelnemen is bij deze sport 

belangrijker dan winnen, maar je 

wil natuurlijk ook geen mal figuur 

slaan. Net omdat het een spel 

is dat iedereen kan spelen én je 

BK MUURKE 
KLOP

TEKST Hans Selderslaghs

FOTO: Muurke Klop

achteraf toch het gevoel hebt 

dat je aan sport gedaan hebt, lijkt 

aan te slaan. De bijbehorende 

sportdrankjes, cava en Viswijven in 

gezelschap van vrienden en andere 

deelnemers maken het geheel 

misschien nog wel aantrekkelijker.

Daarnaast zeggen veel mensen 

en bedrijven die met ons willen 

samenwerken aan het promoten 

van Muurke Klop dat de sport 

eigenlijk “speelplaatsnostalgie” 

in een nieuw jasje is. Zo staan ze 

bijvoorbeeld ook telkens versteld 

van ons puntensysteem, waarbij 

scheidsrechters de scores digitaal 

opvolgen. Onze aanpak is blijkbaar 

semi-professioneel. Maar voor 

ons maakt dat niet uit: de sport 

valt in de smaak, dus blijven 

we er verder initiatieven rond 

organiseren. Ook al zijn we intussen 

dertigers met eigen gezinnetjes.

Eind september streek het Belgisch Kampioenschap 

Muurke Klop neer op het August Hermansplein. Een 

jaarlijkse sportieve hoogdag die velen met nostalgie laat 

terugdenken aan de speelplaats. Hoe het BK is ontstaan 

en hoe Muurke Klop nu echt werkt, horen we van Evert 

Kenens, die er van in het begin bij was.

WAT IS  
MUURKE KLOP? 

 

Het spel bestaat eruit om een 

bal met één hand via een bots 

op de grond tegen een muur 

te kaatsen. De spelers doen 

dit in een vooraf bepaalde 

volgorde en mogen de bal 

hooguit één keer op de grond 

laten botsen alvorens te slaan. 

Zo wordt er doorgespeeld 

totdat iemand uitvalt omwille 

van een foutieve slag, of 

omdat hij of zij simpelweg 

niet meer bij de bal kan. De 

speler die uiteindelijk als 

laatste overblijft is de winnaar 

en mag als eerste opslaan 

bij het volgende spelletje!

 



DE MUNTENCOLLECTIE 

VAN MARCEL

 

Ook Marcel Lenaerts had de oproep 

gelezen en vond het een ideale 

gelegenheid om zijn muntencollectie 

boven te halen. Hoeveel munten de 

verzameling bevat, kan Marcel niet 

exact zeggen. Wel weet hij van veel 

exemplaren nog exact waar en voor 

hoeveel 'Belgische frank' hij ze heeft 

gekocht.  

'Half jaren 70 ben ik oude munten 

beginnen verzamelen', vertelt Marcel 

DE 'BUTTONHOOKS' VAN DE 

MOEDER VAN ANNEMIE

 

De moeder van Annemie Muylaert 

overleed acht jaar geleden en liet 

een grote collectie 'buttonhooks' of 

knoophaakjes na. Een knoophaak is 

een hulpmiddel dat rond 1880 tot 

±1930 gebruikt werd om vaak kleine 

knopen aan schoenen, laarzen, 

getten, handschoenen en korsetten 

makkelijker te kunnen knopen. Het 

heeft aan de ene kant een haakje en 

aan de andere kant een handvat. Met 

het knoophaakje kon een knoopje 

door de lus worden getrokken.  

 

Moeder en vader gingen in de jaren 

tachtig op reis naar Engeland. In de 

bed and breakfast waar ze verbleven, 

lag in het salon een collectie 

'knoophaakjes'. 'Daar is de liefde 

voor deze bijzondere voorwerpen bij 

moeder Amanda ontstaan', vertelt 

Annemie. 'In het begin lag de focus 

van het verzamelen op zilveren 

exemplaren. Nadien ging ze op 

zoek naar modellen met edelstenen 

enthousiast. 'Ik had toen nog niet 

veel geld voor mijn hobby, maar 

door wat extra te gaan werken en 

ervoor te sparen, kon ik af en toe 

toch een waardevol exemplaar op de 

kop tikken. Enkele jaren later heeft 

mijn hobby even op pauze gestaan. 

Door het helpen bouwen van een 

wijnkelder bij mijn schoonzuster, 

kreeg ik ook even interesse in 

het verzamelen en aankopen van 

wijnen. Maar de passie en liefde voor 

oude munten is er altijd geweest, 

en ik was jarenlang lid van een 

verwerkt in het heft. De collectie 

werd aangevuld met opvouwbare 

modellen, vaak in combinatie met 

een schoenlepel.  

 

Zowel de favoriete modellen 

van moeder als van mezelf zijn 

de exemplaren waar het heft de 

vorm heeft van een been met een 

schoen of laars aan het uiteinde. 

We bezitten zelfs een exemplaar 

dat door soldaten tijdens de oorlog 

voor vrouwlief werd gemaakt met 

materiaal dat ze in de loopgrachten 

voorhanden hadden.  

 

Moeder was destijds lid van de 

Engelse club 'The Buttonhook 

Society' waardoor ze ooit werden 

uitgenodigd voor een feest in Leeds 

Castel. Via de club of door actief op 

zoek te gaan op rommelmarkten en 

antiekbeurzen bevat de collectie van 

moeder bijna 600 knoophaken.  

muntenclub in Antwerpen.'  

'Mijn pronkstukken zijn toch wel 

deze twee munten. De oudste munt 

die ik in mijn collectie heb, dateert 

van 1621. Op deze munt zien we de 

afbeelding van Albrecht en Isabella 

en heb ik eind jaren 70 aangekocht 

voor 19.000 Belgische frank  

(±€475). Op de andere munt staat 

Carolus de 2de en werd geslagen 

in 1671. Aan het handje op de munt, 

kan je zien dat ze in Antwerpen is 

geslagen. Als er een engelenkopje 

opstaat, komt ze uit Brussel.'

CURIEUZE 
COLLECTIES #1
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Gespot

De oproep naar Nijlenaars gebeten door de verzamelmicrobe in de vorige editie 

van BEKEND bleef niet ongehoord. Tal van verzamelaars meldden zich spontaan 

of werden door vrienden of familie voorgedragen. Te veel om in één editie te 

tonen en wordt dus vervolgd.

De favoriete modellen van zowel 

moeder als van Annemie.

11TEKST • FOTOGRAFIE: Kurt Heylen



QUOTE OP SCHOMMEL: 

'Wat een geweldig zicht al 

die geruisloze zeilvliegtuigen 

boven het bos en boven 

Kessel.'

SCHOMMELEN OP EEN 

REUZENSCHOMMEL VAN WEL 

ZEVEN METER KAN SINDS KORT IN 

HET SOLDATENBOS IN KESSEL.

 

Onlangs werd de Soldatendreef 

officieel geopend en de eer was 

aan familie Van Brandt om de 

reuzenschommel, opgehangen aan 

twee prachtige zilveresdoorns, in te 

schommelen. Op elke bank staat een 

quote en een QR-code die je naar 

verhalen uit het Soldatenbos leidt. 

De quote van de schommel werd 

aangeleverd door familie Van Brandt. 

‘Mijn ouders zijn in 1938 getrouwd 

en mijn vader heeft me ooit verteld 

dat hij in 1936 samen met mijn 

moeder (ondertussen beiden 

overleden) op het soldatenplein naar 

een zeilvliegtuigenshow was gaan 

zien’, zegt Kris Van Brandt. ‘Dit heeft 

me altijd gefascineerd, hiervoor ben 

ik in archieven op zoek gegaan naar 

informatie over deze demonstratie. 

En het is me gelukt, ik vond 

hierover een klein krantenartikeltje. 

Tijdens deze zoektocht ben ik nog 

meer te weten gekomen over het 

Soldatenplein, zoals bv. dat er eind 

jaren ’40 motorcross races werden 

georganiseerd.’ 

‘Met het heropenen van de dreef, 

de toffe banken en zeker de grote 

schommel heeft Kessel er een mooi 

plekje bij, zeker de moeite waard om 

eens te bezoeken!’ 

 

Enkele weken nadat de schommel in 

gebruik werd genomen, was er een 

probleem met de ophanging en werd 

deze even buiten dienst gesteld.  

 

Ondertussen heeft de aannemer het 

euvel kunnen verhelpen en kan er 

terug veilig geschommeld worden. 
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Nicole: Ja, in Vlaanderen 

toch. In Nederland zal het een 

gelijkaardige periode zijn en in 

Duitsland verschijnt het volgend 

jaar. Het is met de mensen van 

animatiestudio ‘Beast Animation’ 

uit Mechelen dat we de reeks 

hebben gemaakt. Zij hebben dat 

echt fantastisch goed gedaan!

En hadden jullie dan zelf een beetje 

inbreng en hoe de animatiereeks 

er juist moest uitzien of hebben 

ze echt hun ding gedaan? 

Nicole: Vooraleer een ploeg 

animatoren aan de slag kan gaan, 

hebben zij eerst een uitgewerkt 

kader nodig. Vragen zoals ‘Wie is 

Meneer Papier?’, ‘Wat kan hij en wat 

kan hij niet?’, ‘Hoe ziet zijn wereld 

eruit?’ worden eerst gedetailleerd 

beantwoord. Voor een animatiereeks 

moet er veel meer ingevuld worden 

dan wanneer je gewoon een boek 

maakt. Na die fase hebben wij alle 

scenario’s geschreven en daarna 

moet je het eigenlijk loslaten. Het 

is net zoals bij film, er zijn zoveel 

verschillende stappen voordat een 

reeks klaar is, er zijn zoveel mensen 

bij betrokken, als scenarist ben je 

daarvan slechts één onderdeel. 

Het produceren van de reeks heeft 

zes jaar geduurd. Alles is met stop 

motion gemaakt. Dat wil zeggen dat 

alles manueel geknipt werd en beeld 

per beeld verlegd, verschoven. Daar 

heb je een engelengeduld voor nodig. 

Jos: Aan een filmpje van vijf minuten 

wordt maanden gewerkt. Eerst is 

er één proefaflevering gemaakt die 

getest is bij een publiek van jonge 

kinderen. Die proefaflevering is 

vertoond op tientallen internationale 

festivals en heeft de publieksprijs 

gewonnen op het Kidscreen 

festival in Amsterdam. Daarna 

is de hele reeks ontwikkeld. 

Werden de verschillende boekjes 

van Meneer Papier omgetoverd 

tot de animatiereeks? Of 

zijn het nieuwe verhalen? 

Nicole: Er waren maar drie boekjes 

en twee van de drie boekjes zijn 

meegenomen in de scenario’s 

van de reeks. Eentje niet. Dat wil 

zeggen dat we 24 nieuwe verhalen 

hebben gemaakt want in totaal 

zijn er 26 afleveringen. Dat is veel 

hoor! (lacht). En toch hebben we 

voor het nieuwe boek van Meneer 

Papier dat in oktober verschijnt nog 

een nieuw verhaal gemaakt dat dan 

weer niet in de animatiereeks zit.

Jullie hebben zeker niet 

stilgezeten want naast Meneer 

Papier hebben jullie ook nog 

een boek geschreven genaamd 

‘WAT ALLEEN WIJ WETEN’. 

Kunnen jullie even schetsen 

waarover het boek juist gaat? 

Jos: Wel, er zijn twee personages 

in de novelle. Een broer en een 

kleine zus. Het zusje is ongeneeslijk 

ziek. De uitkomst ligt vast, 

dat beseffen ze allebei maar 

samen bouwen ze een wereld 

van verhalen om een naderend 

afscheid draaglijker te maken. 

Nicole: 'Wat alleen wij weten' is een 

vertelling over liefde, afscheid en 

de veerkracht van jonge mensen 

om met zo’n moeilijke dingen als 

de dood om te gaan en hoe taal 

en verhalen hen daarin helpen. 

Jos: De tijd van de grote verhalen 

ligt achter ons, horen we al een paar 

decennia, maar zonder verhalen 

kan een mens niet leven. Je kunt 

niet louter wiskundig in het leven 

staan. Afgeleid worden van de ernst 

van het leven of je erover kunnen 

verwonderen zijn van vitaal belang. 

Nicole: Op het einde, waar de 

woorden stoppen, nemen tekeningen 

het verhaal over. Charlotte Peys 

heeft de tekeningen gemaakt. 

Ze heeft een verlengstuk aan 

het verhaal gebreid met beelden 

waarna wij dan terug eindigen 

met een paar korte zinnen. 

Jos: Inderdaad! Het boek vloeit over 

in woordloze tekeningen. En dan 

als slot heb je nog 4 lijntjes. Het 

ziet er heel mooi uit en het is ook 

heel poëtisch geschreven. Alléz, dat 

zeggen wij natuurlijk hé. (lacht)

‘Wat alleen wij weten’ komt 

uit op 21 september, Meneer 

papier knipt! verschijnt in 

oktober. Beide boeken zijn 

te koop in de boekhandel. 

MENEER PAPIER 
KOMT TERUG,  
EN HOE!

Talent uit Kessel
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Het schrijversduo Jos Verlooy en 

Nicole van Bael uit Kessel, in de 

schrijverswereld beter bekend 

als ‘Elvis Peeters’, komen met een 

nieuw boek én animatiereeks van 

‘Meneer Papier’ op Ketnet op de 

proppen. Ook zo benieuwd? We 

vroegen hen er (bijna) alles over!    

In het najaar komt er een 

gloednieuwe animatiereeks 

van Meneer Papier op Ketnet. 

Leuke vooruitzichten! Maar hoe 

zijn jullie eigenlijk op het idee 

van Meneer Papier gekomen? 

Jos: Toen onze zoon klein was, 

lazen we hem elke avond een 

verhaaltje voor. Wanneer we een 

verhaal opnieuw lazen en we 

wijzigden er enkele woorden in, er 

stond bijvoorbeeld ‘de regen valt 

met bakken uit de hemel’ en wij 

zeiden ‘de regen valt met emmers 

uit te hemel’, dan corrigeerde hij 

ons altijd. We moesten lezen wat 

er stond en niks anders. Nicole en 

ik dachten toen, ‘laat ons zelf een 

verhaal voor kinderen schrijven dat 

we elke avond kunnen veranderen 

zoals we willen.’ Zo is Meneer papier 

ontstaan. Meneer Papier knipt 

en plakt de wereld die hij wenst. 

Hij knipt een fles water tegen de 

dorst, een appel tegen de honger 

en als Poes geen zin heeft om te 

spelen, knipt hij een hond of een 

meisje om mee te wandelen.

Nicole: Een tijd later kwamen 

we illustratrice Gerda Dendoven 

tegen op een tentoonstelling en 

we vertelden haar over Meneer 

Papier. Ze vond het concept zo 

leuk dat ze er meteen een boek van 

wilde maken. We zijn ermee naar 

een uitgever gestapt, en die zei: 

“Tof verhaal, maar dan mag je er 

niet 1 boek van maken. Dan moet 

je er een reeks over schrijven.” Zo 

is dat dan een reeks van boekjes 

geworden die Gerda heeft getekend 

en wij hebben geschreven. 

Jos: Nog een tijd later gaven wij een 

van de boekjes van Meneer Papier 

cadeau aan een pas papa geworden 

regisseur als geboortegeschenk. 

Hij kwam met het idee om er een 

animatiereeks van te maken. 

Wanneer zal de animatiereeks 

van Meneer Papier juist op 

het scherm verschijnen?

Jos: Ik denk dat ze 30 oktober start. 

FOTO Siska Vandecasteele 
TEKST: Joke Vervoort
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FOTOWEDSTRIJD 
'WAT EEN ZOMER@2560'

Proficiat aan de drie winnaars van de fotowedstrijd 

'Wat een zomer@2560', met felicitaties van de jury, 

het BEKEND-redactieteam. We willen graag alle 

deelnemers bedanken voor het inzenden van zoveel 

zomerse sfeerbeelden. De winnaars krijgen elk Nijlense 

cadeaubonnen t.w.v. €25.

Yves Heylen 

Jan S'Jongers 

Dorien Vandeven
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moet leiden tot het herinrichten 

van bijenvriendelijke tuinen. Onze 

hulpverlening richt zich naar 

gemeentebesturen, milieuraden 

en groendiensten om hen op 

mogelijkheden te wijzen voor 

bijenvriendelijk terreinbeheer.  

Welke acties staan er 

nog op stapel?

 

We zijn nu vooral bezig om 

de wegbermen in Vlaanderen 

bloemrijker te maken. Met 

succes wat de gemeenten 

betreft. Daar wordt het 40 jaar 

oude wegbermdecreet eindelijk 

nageleefd. De actie moet zich 

nu verleggen naar andere 

wegbeheerders. Daarom starten 

we in het najaar met een nieuwe 

grote campagne gericht aan de 

Vlaamse Steden en Gemeenten. 

Het introduceert een totaal 

nieuwe aanpak van bijenvriendelijk 

groenbeheer. Het is een realistisch 

voorstel dat de besturen hopelijk 

zal helpen om hen de weg te wijzen 

naar effectief bijenvriendelijk 

beheer. En laat ons duidelijk zijn: 

bijenvriendelijk beheren komt 

ook ten goede aan de andere 

talrijke fauna uit onze natuur.

Waarom zijn bijen zo bijzonder?

Soms moet je even stilstaan bij 

het belang van de bijen. Zonder de 

honingbij zal onze voedseldiversiteit 

met 80% afnemen! Je bord is dan 

nog slechts gevuld met de 20% 

gewassen die geen bestuiving 

nodig hebben! Daarnaast mag 

je de bloemenpracht vergeten 

waarvan we nu genieten. We komen 

terug  terecht in de natuur van 

enkele miljarden jaren geleden.  

Dit doemscenario komt hopelijk 

nooit uit. Maar we mogen niet blind 

zijn en we moeten bv. de reden 

achterhalen waarom de voorbije 

25 jaar 75% van de insectenmassa 

verdwenen is. Dit is een heel triest 

feit, door sommigen betiteld als 

het ‘insectageddon’. En samen 

met de insecten zien we onze 

zangvogels ook stilaan verminderen.

Bijen zijn ook zo bijzonder omdat 

we nog steeds immens veel 

nieuwe zaken te weten komen.  

We kennen ondertussen hun 

communicatietechnieken zoals 

de bijendans en het gebruik van 

chemische feromonen.  Maar we 

beginnen pas te beseffen dat er 

veel meer samenhang is dan we ooit 

vermoed hebben.  Waarom bijen bv. 

schimmels opzoeken, hun relatie 

tot roofmijten in hun natuurlijke 

habitat,..  het zijn inzichten die 

we pas ontdekken en waar we het 

fijne echt nog niet van kennen. 

Er is nog zoveel te bestuderen.  

Voilà, René De Backer en Nijlenaar 

windt er geen doekjes om. Als 

voorzitter van het Vlaamse 

Bijeninstituut praat hij ons bij over 

het belang van de bij voor alles 

en iedereen.  Hij vertelt ook hoe 

simpel het is om zelf iets te doen, 

want iedereen kan iets…bijdragen. 

Wat is het Vlaamse bijeninstituut 

en wat doen jullie?

 

We zijn een vrij jonge vzw en ons 

doel is de bijen in Vlaanderen te 

behoeden van uitsterven. Met 

bijen bedoelen we dan de gekende 

honingbijen maar ook de 350 

soorten wilde bijen en hommels. 

Dat klinkt misschien dramatisch, 

‘behoeden van uitsterven’ maar 

het is niet overdreven. We hebben 

de bijen opgezadeld met mijten 

en andere vreemde dieren die ze 

niet kennen en waar ze dus geen 

weerstand tegen hebben. Verder is 

er uiteraard de klimaatopwarming 

en het gebruik van pesticiden, 

maar vooral het verdwijnen van 

voedingsbronnen is een heel groot 

probleem. Net zoals de mens het 

ganse jaar rond voeding moet hebben, 

hebben ook bijen in alle seizoen 

nectar en stuifmeel nodig. Dat zijn we 

vergeten in ons ‘beheer’ van de natuur.

Als vzw doen we vooral aan educatie, 

bewustwording, hulpverlening 

en wetenschappelijk onderzoek. 

Bewustwording bij de ruime bevolking 

“Soms moet je even stilstaan bij 
het belang van de bijen. Zonder de 

honingbij zal onze voedseldiversiteit 
met 80% afnemen! Je bord is dan nog 
slechts gevuld met de 20% gewassen 
die geen bestuiving nodig hebben!”

WE MOETEN ECHT 
VOORKOMEN 
DAT DE BIJEN 
UITSTERVEN

Gespot

HONINGBIJ CARNICA 
FOTO VBI 

FOTO Kurt Heylen



LEERLINGEN VAN GITHO 

NIJLEN, DUIDELIJK ZICHTBAAR 

IN HET VERKEER! 

Alle eerstejaarsleerlingen van 

githo nijlen ontvingen op de eerste 

schooldag een hippe, waterdichte, 

fluorescerende rugzakhoes. Dit 

gepersonaliseerd gadget zorgt er 

voor dat ook tijdens de donkere 

wintermaanden iedereen met een 

gerust gevoel de baan op kan. 

‘Wij willen onze leerlingen motiveren 

om zoveel mogelijk met de fiets of te 

voet naar school te komen’, vertelt 

leerkracht Els Lauvrys. ‘Bovendien 

is het voor ons zeer belangrijk dat 

dit op een veilige manier gebeurt. 

Tijdens het schooljaar zullen 

leerlingen die de hoes steeds rond 

hun rugzak dragen bovendien 

kans maken op leuke prijzen. Zo 

hopen we dat deze actie het hele 

jaar door ook écht effect heeft.’ 

Spotten jullie samen met ons 

de toppers van githo nijlen mét 

fluorescerende rugzakhoes in het 

Nijlense straatbeeld?  

 

OPROEP DUIDELIJK HUISNUMMER

Tijd is kostbaar als mensen in 

een levensbedreigende situatie 

verkeren. Daarom is een duidelijk 

huisnummer belangrijk om de 

veiligheid van de bewoners en 

dringende hulpverlening van politie, 

brandweer en medische diensten 

te garanderen. Voldoet jouw 

huisnummer aan volgende criteria? 

Kleurcontrasten, voldoende groot, 

in goede staat: niet beschadigd, 

verweerd of verduurd, bij 

voorkeur reflecterend. Zichtbaar 

vanop de openbare weg, op 

de gevel en/of brievenbus. 

Voor appartementen: op de 

toegangsdeur van elk appartement.
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Kortweg
Is er de laatste jaren meer 

aandacht voor en besef van het 

belang van bijen of moet dat nog 

veel beter? 

 

We merken inderdaad een 

groeiende belangstelling voor 

bijen bij de mensen. Maar weten 

hoe we bijen kunnen helpen, dat 

zit echt in de kinderschoenen.  

Hier ligt voor ons nog een flinke 

weg te gaan, maar we kunnen dit 

niet alleen. Hiervoor sluiten we 

samenwerkingsovereenkomsten 

af met diensten en verenigingen 

die hun steentje kunnen bijdragen. 

Gemeenschappelijke doelstellingen 

nastreven, weet je wel.  

 

Hoe gaat het in onze 

omgeving met de bijen?

 

In Nijlen hebben we bijzondere 

plaatsen waar specifieke wilde bijen 

voorkomen. Denken we maar aan 

de zandgronden in de heide. Dat 

is mooi. Maar in het algemeen zijn 

de populaties te versnipperd en 

te klein. We kunnen onze imkers 

helpen door bijenvriendelijk beheer. 

Ik ben trouwens bijzonder 

verheugd met het plaatsen van de 

informatieborden door de gemeente 

Nijlen aan de wegbermen. De 

bevolking informeren is de start van 

bewustwording.  

Maar er is nog veel te doen! 

Wat kunnen mensen zelf doen om 

de bijen te helpen? 

Veel…  immens veel. Bekijk de eigen 

tuin eens vanuit het oogpunt van de 

bijen. Dan kom je tot de conclusie 

dat je tuin voor bijen niet meer 

is dan een woestijn. Tuinen met 

bloemen waar de bij massaal op 

vliegt zijn zeldzaam. Cultivars zijn 

meestal nutteloos voor bijen. En 

geloof me, een bijenvriendelijke tuin 

is niet noodzakelijk een verwilderde 

tuin! Bijenvriendelijke tuinen 

zijn pareltjes voor de zintuigen.  

Kleur, geur en gezoem zou bij 

elke tuin moeten thuishoren.  

Mensen hebben misschien 

schrik om zelf imker te 

worden, maar is het veilig en 

kan iedereen het worden?

Laat ons direct de misvatting 

aanpakken: imker worden is niet 

meteen een oplossing voor de 

problemen van de bij. In eerste 

instantie moet er bijennatuur 

zijn. Als je toch imkeren wil 

leren, het is een ‘fantastische’ 

hobby voor natuurliefhebbers. 

Maar je moet er wel wat voor 

over hebben. Honingbijen zijn 

alhoewel ze gedomesticeerd zijn, 

nog steeds wilde dieren. Volg 

dus eerst een introductiecursus 

bij het Vlaams Bijeninstituut.  Zo 

weet je of het imkeren iets voor 

jou is vooraleer je er echt aan 

begint. Maar eens gestart is het 

een bezigheid die je leven en 

je visie op natuur verandert.

Heb je een vraag over bijen? Mail 

dan info@vbi.vlaanderen 

Voor meer informatie over het  

VBI kan je terecht op 

www.vlaamsbijeninstituut.be 

 

Of doe inspiratie op voor de  

aanleg van een bijen- 

vriendelijke tuin 

via www.weekvandebij.

be/hoe-maak-je-een-

restaurant-voor-bijen

 

ERFGOEDWANDELING 'KLEIN 

BEVEL IN DEN GROOTEN OORLOG' 

 

Ga tot 10 oktober op wandel door 

het pittoreske Bevel. Onderweg 

kom je meer te weten over de 

gebeurtenissen in Bevel tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. De infoborden 

staan opgesteld op 6 plaatsen langs 

de wandelroute. Onderweg geniet 

je van de prachtige vergezichten 

aan de Grote Nete en de groene 

omgeving. De wandeling start aan de 

kerk van Bevel en is ongeveer 5 km 

lang en toegankelijk voor rolwagens. 

NOMINEER VÓÓR 15 OKTOBER JE 

FAVORIETE ONDERNEMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar is er een Gemeentelijk 

Compliment. Het is een bedanking 

en een blijk van waardering voor 

ondernemers die zich bijzonder 

hebben ingezet of met een 

bijzondere verdienste.  

 

Er zijn complimenten in de 

categorieën Starter van het jaar  

(max. 2 jaar actief), Ondernemer 

van het jaar en de Publieksprijs.

Belangrijk: jouw favoriete 

ondernemer kan alleen winnen als jij 

hem of haar eerst nomineert!  

 

Mail vóór 15 oktober naar 

info@nijlen.be met als titel 

‘Gemeentelijk compliment’ en 

de naam van de ondernemer. 

Meer moet je niet doen.

Via facebook kan iedereen 

stemmen van 15 tot en met 31 

oktober om de publieksprijs te 

bepalen. Op 19 november worden 

de complimenten uitgereikt 

tijdens een netwerkevenement 

voor ondernemers.

FOTO HEIDEZIJDEBIJ VBI TEKST Hans Selderslaghs20
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SPOREN VAN DE 

OORSPRONKELIJKE PASTORIE 

Als we de pastorie van dichtbij 

bekijken, vallen er een aantal 

onregelmatigheden op. De 

buitendeur aan de tuinzijde heeft 

een zandstenen omlijsting, die 

wellicht uit de 17de eeuw dateert. 

Ook de vroegere buitendeur aan de 

zijgevel, die uitkomt in de aanbouw, 

heeft onderaan nog profielen die 

wellicht nog ouder zijn (A).   

 

Aan de zijde van de tuin valt ook de 

typische ‘op-of kelderkamer’ op. 

Zoals de naam al aangeeft, is ze 

gebouwd boven de half verzonken 

kelder (B). 

Deze kelder, onder het 

hoofdgebouw, heeft een fraai 

tongewelf2, vermoedelijk eveneens 

uit de 17de eeuw.   

We vinden ook oudere elementen 

terug in de grote, deels ingebouwde, 

haard in de keuken, die tegen 

de kelder en de opkamer werd 

gebouwd. Het zijn allen overblijfsels 

van de oorspronkelijke pastorie, 

bestaande uit twee verdiepingen 

en afgebrand in 1747. Vermoedelijk 

zullen er in een flink deel van de 

benedenverdieping, zowel binnen 

als buiten, nog meer restanten terug 

te vinden zijn. 

 

RESTANTEN VAN VERBOUWINGEN 

Ook de verbouwingen, na de brand 

van midden 18de eeuw, hebben hun 

sporen nagelaten. Beneden, meteen 

rechts, bevindt zich het kamertje 

waar volgens de overlevering de 

pastoor in 1842 is vermoord (C). 

Daar zien we twee ingebouwde 

wandkasten uit de tweede helft van 

de 18de eeuw met vitrinekastjes en 

een neerklapbaar schrijfblad (D). Ze 

hebben nog gedeeltelijk hun oude 

turquoise binnenafwerking bewaard. 

Ook onder witte verf van de kast, 

kunnen we mogelijk nog de originele 

afwerking terugvinden.  Hier en daar 

gaat er, onder de valse plafonds 

wellicht 18de-eeuws stucwerk met 

eenvoudige profielversiering schuil. 

Zelfs de deuromlijsting aan de 

voorkant zou best uit deze periode 

kunnen komen. Op een steen boven 

de deur staat het jaartal ‘1789’. Waar 

dat op slaat, blijft voorlopig helaas 

nog een onuitgemaakte zaak, omdat 

er geen archiefgegevens bekend 

zijn die wijzen op werken of een 

verbouwing dat jaar.   

 

19DE-EEUWSE INGREPEN 

 

Na de brand in 1747 werd de 

pastorie met slechts één bouwlaag 

– de benedenverdieping – 

heropgebouwd. In 1852-1853 werd 

er een verdieping met ruime zolder 

bijgebouwd. Op dat moment krijgt 

de pastorie haar neoclassicistisch 

DE VELE LAGEN VAN 
DE PASTORIE

Vervolgartikel #3

uiterlijk. De sporen van de 

aanpassingen langs de buitenkant, 

zijn verborgen onder een witte 

pleisterlaag.   

In het interieur zijn de 19de-eeuwse 

ingrepen overal aanwezig. De 

elementen die het meest opvallen, 

zijn hoofdzakelijk terug te vinden 

in de ontvangstruimten. In de hal 

kunnen we de sierlijk afgewerkte 

trap bewonderen, die op een wat 

vreemde plaats is ingewerkt en waar 

mogelijk zelfs een andere ruimte 

voor moest opgeofferd worden.  

De hoge vleugeldeuren, beschilderd 

met fraaie houtnerven, camoufleren 

de oudere ruimten en zelfs het 

trapje naar de opkamer. Maar ook de 

vergaderzaal, de bureauruimte en 

de slaapkamers met hun marmeren 

schoorstenen, binnenluiken en 

plafondafwerking, zijn duidelijk 

19de-eeuws.   

 

Onder de latere aanbouw aan de 

noordoostzijde, bevindt zich een 

ruime wijnkelder met troggewelf3. 

Merk ook het putje in de vloer 

op (E). Wanneer de kelder, door 

grondwater of regen, onder water 

stond, kon het gemakkelijk weg 

geschept worden met een emmer. 

Zelfs een dun laagje water kon vlot 

met een vloertrekker naar het putje 

getrokken worden.  

 

 

 

 

 

 
1 Neoclassicisme is een 

kunststroming die opkwam aan het 

einde van de 18de eeuw, waarin 

opnieuw de vermeende ‘puurheid’ 

van de klassieke kunst en cultuur 

van het oude Griekenland en het 

oude Rome werd nagestreefd. Het 

wordt getypeerd door zuivere en 

strenge vormen. 
2 Een tongewelf is een gewelf 

met een cirkelvormige doorsnede, 

waardoor een halfronde tunnel 

ontstaat (halve cilinder).   

3 Een troggewelf is een licht 

gebogen constructie van 

metselwerk om een ruimte 

te overdekken. Vaak werden 

een aantal troggewelfjes 

naast elkaar aangebracht die 

opgaan vanaf houten of ijzeren 

balken. Troggewelven worden 

vaak in kelders toegepast.

Op het eerste gezicht is de pastorie van Nijlen een mooi voorbeeld van streng 

neoclassicisme1, helemaal volgens de heersende stijl tijdens de eerste helft van 

de 19de eeuw. Het lijkt een statig, harmonieus en vooral symmetrisch gebouw te 

zijn, dat gebouwd is op basis van een helder en duidelijk ontwerp.  

De werkelijkheid is echter wat gecompliceerder en heeft te maken met de 

woelige geschiedenis van het gebouw. Erfgoedspecialist Marc Mees zocht het 

voor ons uit.

A B

D E

C



DE (HOOFD)INGANG? 

 

Een interessant weetje is dat het 

verhaal gaat dat de deur achteraan 

het gebouw, oorspronkelijk de 

hoofdingang zou geweest zijn. 

Dit is moeilijk te bewijzen en lijkt 

ons onwaarschijnlijk. We weten 

niet waarop deze bewering is 

gebaseerd, maar het lijkt onlogisch 

en ongebruikelijk dat bezoekers 

langs de tuin het gebouw 

binnenkwamen. Er zijn voorlopig 

ook geen aanwijzingen dat er een 

toegang, vb. een brug met poort, 

heeft bestaan aan de achter- of 

zijkant. De vraag is dan ook op 

welke straat die in-/uitgang dan 

zou uitkomen… Bovendien blijkt uit 

een oude afbeelding uit 1749 dat de 

hoofdingang op dezelfde plaats lag 

als nu.   

 

PREEKSTOEL UIT DE KERK 

 

Op de zolder ontdekten we een 

interessante vondst: enkele panelen 

van een 18de-eeuwse preekstoel 

uit de St-Willibrorduskerk, een van 

de weinige herinneringen aan het 

interieur dat volledig verdween 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 

versiering leert ons dat hij gemaakt 

werd in de periode 1775-1790 in 

‘Lodewijk XVI-stijl’.  

 

HÉT KLOKJE 

 

In het torentje op het dak, hangt 

nog het klokje waarvan we 

aannemen dat het moest dienen 

om in geval van nood zoals inbraak 

of bedreiging, de omwonenden te 

waarschuwen. Welke pastoor het liet 

plaatsen is niet helemaal duidelijk, 

daar spreken verschillende bronnen 

mekaar tegen. Was het pastoor 

Van de Vorst die de verbouwingen 

liet uitvoeren in 1852 of werd 

het, 40 jaar later, samen met het 

hekwerk geplaatst door pastoor 

Ceulemans? Jammer genoeg is het 

momenteel onbereikbaar zodat we 

voorlopig niet kunnen nagaan of 

er een opschrift op aangebracht 

is (vb. datum, klokkengieter, 

opdrachtgever).  

 

EEN HEK MET INGENIEUZE 

BEVEILIGING

Net als het klokje, werd ook een 

smeedijzeren hek op de eerste 

verdieping geplaatst als extra 

bescherming. Maar wat is er nu zo 

speciaal aan? Allereerst is het al 

merkwaardig dat er op de overloop 

van een bovenverdieping, vlak voor 

de slaapkamers, zo’n zwaar hek is 

geplaatst. Pastoor Ceulemans, die 

vijftig jaar na ‘dé moord’ hiervoor 

opdracht gaf, moet echt ontzettend 

bang geweest zijn voor mogelijke 

inbrekers en moordenaars!

Het bijzondere aan dit hek is 

ook, en misschien vooral, het 

sluitmechanisme, dat bestaat uit 

een lange (+/-2m50), dikke (+/-5 

cm diameter) stang, die aan één 

uiteinde eindigt in een krul (zoals 

het handvat van een paraplu) die 

dan weer, haaks hierop naar de 

buitenkant ombuigt. Die stang moet 

op een welbepaalde manier tussen 

de staven van het hekwerk gestoken 

worden en rond de stijlen van de 

deur en het vaste gedeelte van het 

hek worden gedraaid zodat de deur 

vergrendeld wordt. Door de lengte 

en het gewicht van die gigantische 

grendel of ‘sleutel’ valt die langs 

de buitenzijde door één persoon 

op geen enkele manier op te tillen. 

Het is voor een mens gewoon fysiek 

onmogelijk. Door de toepassing 

van het principe van kracht, arm en 

evenwicht uit de natuurkunde, ‘het 

zogenaamde hefboomeffect' werd 

een even eenvoudig als ingenieus 

beveiligingssysteem gecreëerd. 

Naar verluidt zou diezelfde pastoor 

ook vier gaten van 1 vierkante 

decimeter in zijn slaapkamervloer 

hebben laten aanbrengen. Zo kon 

hij vanuit zijn bed de keuken zien, 

zodat hij zich niet liet verrassen 

door inbrekers. Dankzij die 

gaten kon de pastoor tevens zijn 

slaapkamer wat verwarmen4. 

 

 
4 Uit een artikel in het 

Cinemablad van 1972.
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STUKKEN 
MET EEN 
VERHAAL

Er zijn reeds drie bijdragen over de 

pastorie verschenen in BEKEND 

en toch zijn we ervan overtuigd 

dat we nog maar een tipje van 

de sluier opgelicht hebben. 

Het staat alleszins vast dat dit 

prachtige gebouw al eeuwenlang 

een belangrijke rol heeft 

gespeeld binnen de Nijlense 

dorpsgemeenschap.  

 

Hopelijk kan het, na een 

verantwoorde restauratie, opnieuw 

die taak opnemen.  

 

Wordt vervolgd.

TEKST Marc Mees REDACTIE Annelies Tack 

 

FOTOGRAFIE Kurt Heylen 
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HET VERHAAL VAN KOEN 

MICHIELS:  

 

‘Het was echt een oorlogsgebied, 

daar word je stil van’ 

“Samen met mijn broer Tom en 

Maxim Angelo Arman zijn we met 

mijn grote bestelwagen enkele 

weken na mekaar naar de getroffen 

gebieden gereden om daar alles af 

te leveren wat verzameld was in de 

stadsmagazijnen van Herentals. 

In de getroffen regio vielen onze 

monden open van verbazing: 

ingestorte huizen, verlaten straten, 

weggespoelde wegen, auto's, 

alle bezittingen van de mensen 

gewoon weggespoeld. In de 

hoofdstraten was het al redelijk 

vrij gemaakt maar in de zijstraten 

waren de mensen hun bezittingen 

gewoon twee verdiepen hoog 

op een berg bij elkaar gestuwd. 

Precies een oorlogsgebied, daar 

word je stil van. Op sommige 

huizen zag je de waterlijn staan 

tot boven de eerste verdieping. 

Nergens elektriciteit, gas of proper 

water.  Veel mensen kwamen op 

dorpspleintjes samen om met 

geïmproviseerde bbq's toch maar 

iets van eten warm te maken en er 

het beste proberen van te maken. 

HET VERHAAL VAN MITCH 

PEETERS:  

 

Al die hulp van vrijwilligers heeft 

honderden levens gered!  

'Door de coronacrisis is mijn job 

in de eventsector zwaar getroffen 

en ben ik zoals vele andere in onze 

sector tijdelijk technisch werkloos, ik 

ben dan ook blij dat ik in tussentijd 

veel vrijwilligerswerk kan doen zoals 

helpen in het getroffen rampgebied.'

Veel Vlamingen schieten te hulp 

'Ik had mij direct als crisisvrijwilliger 

opgegeven bij het Rode Kruis 

maar dit bleek al snel op niets 

uit te draaien. Daarom ben ik 

samen met een paar honderd 

Vlamingen op eigen initiatief naar 

de getroffen dorpen gereden. Zo 

een professionele coördinatie 

enkel en alleen door vrijwilligers, 

Echt iedereen hielp elkaar verder. 

Erover praten is het beginnen 

verwerken 

Overal was de dankbaarheid enorm 

groot. Niet alleen voor de materiële 

hulp. De mensen moesten vooral ook 

hun verhaal kwijt, de behoefte aan 

een babbel over de gebeurtenissen 

was heel groot. We werden overal 

enorm hartelijk ontvangen. De 

mensen stonden erop dat we even 

iets bleven drinken en praten. We 

zijn zelfs al op enkele plaatsen 

uitgenodigd op het dorpsfeest, 

wanneer alles terug is opgebouwd. 

Laat ons hier uit leren 

Het laatste wat mij opviel is het 

gebrek aan leiding of communicatie. 

Ik had commandoposten verwacht 

van waaruit alles gecoördineerd 

wordt. Ik had tenten verwacht en 

generatoren, stroomgroepen en 

gespecialiseerde eenheden van 

het leger, civiele bescherming, 

Rode Kruis,... Maar niets van dat. 

De enigen die wij tegen kwamen 

was de politie die de getroffen 

gebieden afzette en patrouilleerde 

om plunderingen tegen te gaan. Zij 

hebben ons trouwens ook geholpen 

met het uitladen op sommige 

plaatsen. Maar de snelste en de 

dat heb ik nog nooit gezien! Dit is 

uniek in ons landje en hier zijn zeker 

honderden levens door gered!'

'Ik heb o.a. geholpen met huizen 

leeg te maken en mee warme 

maaltijden te maken op basis van 

giften, ik heb beelden gezien die 

toch wel enige tijd op mijn netvlies 

gebrand zullen staan! Meerdere 

weken na de overstromingen 

waren er nog steeds huizen die 

nog geen enkele hulporganisatie of 

overheidsinstantie hadden gezien, 

dit zijn taferelen die je gewoon niet 

voor mogelijk kan houden. De vraag 

die wij ons allemaal als vrijwilliger 

stellen: Wat als wij hier niet waren, 

liep het dodental dan op tot in de 

honderden door hongersnood?' 

 

Nieuwe elektrische toestellen 

'Mijn oproep voor donaties voor de 

beste hulp kwam van veldkeukens 

van vrijwilligers, hulpposten van 

vrijwilligers en van mensen die 

mee komen poetsen en opruimen. 

Er moeten hier echt wel lessen uit 

getrokken worden voor wat betreft 

de organisatie van de professionele 

hulp bij dergelijke rampen.”

aankoop van elektrisch materiaal 

in Groot-Nijlen bleef zeker niet 

ongehoord. Door de gulle giften 

van Nijlenaars kon ik in september 

110 toestellen aankopen en zo 

veel huizen voorzien van terug 

iets elektrisch in huis te hebben.'

LOKALE NIJLENSE 
HELDEN ZIJN OOK 
HELDEN IN WALLONIË  

Uit de buurt

De beelden zijn onvergetelijk, van die vreselijke watersnood 
in de voorbije ‘zomer’. Maar de hulp en de solidariteit is even 
onvergetelijk. We komen er in deze BEKEND nog even op terug, 
met twee verhalen van helden van hier bij ons, die nu ook daar 
helden zijn geworden. Er zijn naast deze twee mannen, nog 
veel meer Nijlenaars die hun hart hebben laten spreken. Die 
kunnen we niet allemaal aan het woord laten, maar aan iedereen 
die geholpen heeft: dat is hartverwarmend en meer dan 
hoopgevend. 

Proper Nijlen gaat vreemd! 

 

Zaterdag 9 oktober trekken 

we met heel wat Nijlense 

vrijwilligers naar Chaudfontaine 

om de handen uit de mouwen te 

steken. Bij het verschijnen van 

BEKEND zijn de inschrijvingen 

reeds afgesloten. 

Dikke merci aan elke 

Nijlenaar die geholpen  

en/of gedoneerd heeft!!  

 

Want elkaar helpen, dat 

is waar we in Nijlen zeker 

ook ‘BEKEND’ voor staan.

KOEN

MAXIM

TOM

MITCH

TEKST: Hans Selderslaghs
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GRATIS WORKSHOP GEVELGROEN 

 

Op 23 oktober 2021 van 10u tot 

11u30 geeft Annick Hollebeke 

een gratis workshop over 

gevelgroen bij haar thuis in de 

Vogelzangstraat 41 te Nijlen.  

 

Annick, wat zijn de voordelen van 

gevelgroen?  

 

Gevelgroen heeft veel voordelen. 

Voor mij is het vooral een manier 

om je huis beter te integreren in het 

landschap. Als je muren in goede 

staat zijn, zorgt een gevelplant 

bovendien voor geluidsisolatie 

en vochtisolatie. Voorwaarde is 

wel dat je muren niet vochtig 

zijn, anders gaat de plant het 

vocht in de muur vastleggen. 

Waar moet je op letten bij de 

keuze van een gevelplant? 

 

Het allerbelangrijkste is de juiste 

plant op de juiste plaats. Ligt de 

plek langs de zuid-of noordkant? 

Is de grond vochtig of juist droog? 

Dit is bepalend voor de keuze van 

een plant. Daarnaast is het ook 

belangrijk om je plant voldoende 

ruimte te geven. De meeste planten 

hebben een klimhulp nodig. Als 

je geveltuin langs de stoep ligt, 

moet je ook rekening houden met 

de regels voor de aanleg van een 

straatgevel. Hoeveel tegels mag 

je uitbreken? Hoeveel stoep moet 

je overhouden? Zorg er ook voor 

dat je voorbijgangers niet hindert. 

Planten met stekels of giftige 

bessen, zijn bv. niet zo’n goed idee. 

Kan een klimplant je muur 

beschadigen?  

 

Eigenlijk beschadigt een klimplant 

je muur niet, maar zorgt hij eerder 

voor bescherming. Belangrijk is wel 

dat je muur in goede staat is. Als 

je vochtproblemen hebt, scheuren 

of voegen die niet meer intact zijn, 

kan je er best geen klimplant tegen 

plaatsen. Hechtende klimplanten 

maken ‘napjes’. Ze gaan je muur niet 

beschadigen, maar de napjes zetten 

zich wel vast. Laat deze planten 

nooit hoger of verder komen dan 

je wil. Als je de plant wegneemt, is 

de muur niet beschadigd maar blijf 

je wel resten van de napjes zien.

 

Welke plant uit het aanbod van  

de gemeente is jouw favoriet?  

 

De klimkamperfoelie! Hij is niet 

zo gekend, maar het is een 

ongelofelijke plant voor gevels 

langs de schaduwkant met een 

iets vochtigere grond. Het is niet 

altijd gemakkelijk om planten 

te vinden die goed groeien op 

zo’n plek. Wat er zo leuk is aan 

de kamperfoelie? Hij bloeit ’s 

avonds en geurt fantastisch!

 

Van 20 september tot 30 november 

nemen we het op tegen Kasterlee, 

Lille en Neteland (Herentals, 

Herenthout, Grobbendonk, Olen 

en Vorselaar). Zo dingen we 

mee naar de Gouden Tegel.

Het doel is simpel: de gemeente die 

de grootste oppervlakte onthardt, 

wint. We willen zo veel mogelijk 

tegels, beton, kiezel of andere 

verharding verwijderen, om plaats 

te maken voor groen. Samen met 

burgers, verenigingen en bedrijven.

VAN GRIJS NAAR GROEN 

 

De voordelen van groen in onze 

woonomgeving zijn al meermaals 

aangehaald. We zijn gezonder en we 

voelen ons gelukkiger als we in een 

groene omgeving vertoeven. Planten 

doen zelfs nog veel meer: naast hun 

positieve invloed op onze gezondheid 

zijn ze ook onontbeerlijke voor ons 

klimaat. Zo zorgen ze voor afkoeling 

van de omgeving, verminderen 

ze de kans op overstroming en 

verbeteren ze de luchtkwaliteit. 

Nijlen is met zijn bossen en parken 

reeds een groene gemeente, 

maar het kan steeds beter. 

Daarom roepen we iedereen 

op om mee te bouwen aan het 

groene Nijlen van de toekomst.

BESTEL JE GRATIS 

GEVELPLANTEN, STRUIKEN EN 

BODEMBEDEKKERS  

 

Elke tegel telt. Kunnen er bij jou 

een paar tegels uit de voortuin 

of gebruik je dat paadje in de 

achtertuin niet meer?  

Ga aan de slag, registreer je actie 

op de website www.wipeentegel.

be, daag je buren uit en wip ons 

mee naar de overwinning! 

Je vrijgekomen plekje beplanten 

met groen? We helpen je graag 

op weg! Elke inwoner kan gratis 

één gevelplant, één struik of één 

vierkante meter bodembedekker 

bestellen in ruil voor één m2 

ontharding. Bestellen kan via  

www.nijlenacties.be.  

 

HAAGPLANTACTIE 

 

We organiseren dit jaar ook opnieuw 

een haagplantactie. We bieden hierbij 

verschillende soorten haagpakketten 

aan en dit aan een voordelige prijs.

Zowel de tegelplanten (na registratie 

op www.wipeentegel.be) als de 

haagpakketten kunnen besteld 

worden tot en met 15 oktober 

via www.nijlenacties.be. 

De planten kunnen afgehaald worden 

op zaterdag 20 november, tussen 

9u en 14u, aan de gebouwen van 

facility (Koningsbaan 85, naast het 

recyclagepark). 

 

 

KEMPENS  
KAMPIOENSCHAP 
TEGELWIPPEN

In de kijker

Vergeet het EK voetbal of de Olympische Spelen. Nijlen doet 
mee aan de eerste editie van het Kempens Kampioenschap 
Tegelwippen!

WORKSHOP GEVELGROEN 

INSCHRIJVEN: 

 

Gezien het beperkt aantal 

plaatsen is het nodig om te 

reserveren.  

 

Dit kan t/m woensdag 20 

oktober via info@nijlen.be of 

telefonisch via 03 410 02 11. 

29ANNICK VANHOLLEBEKE IN HAAR TUIN • FOTO Annemie Van Rompaey IOK

Het Kempens Kampioenschap Tegelwippen is 

een initiatief van de vrijwilligers van  

Translab K, in samenwerking met geWOONte-

breker en de deelnemende gemeentebesturen. 

TEKST Matthias Verstraeten & IOK
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GEMEENTEHUIS 
Tot nader order werkt het gemeentehuis 
nog steeds op afspraak.  
Afspraak via 03/410 02 11 of  
info@nijlen.be 
Op zaterdag, zondag en feestdagen 
gesloten 
 

POLITIE 
T  03/466 16 16 
E  lokale.politie@berlaar-nijlen.be 
Alle dagen open van 8u tot 20u 
 

BIBLIOTHEEK 
T  03/410 03 60 
E  nijlen@bibliotheek.be 
Maandag en dinsdag 14u tot 20u 
Woensdag 10u tot 12u & 13u tot 17u 
Donderdag 14u tot 20u 
Vrijdag 14u tot 17u 
Zaterdag van 9u tot 12u 
 

SPORTCENTRUM 
T  03/410 02 40 
E  sportdienst@nijlen.be 
Sporthal Nijlen, Gemeentestraat 36a 
elke dag van 9u tot 24u

Sporthal Kessel, Grote Puttingbaan:
elke dag van 9u tot 24u 
 

ACADEMIE NIJLEN
T  03/410 01 20 
E  secretariaat@academienijlen.be
Tibourstraat 10, 2560 Nijlen
maandag/dinsdag: van 9u tot 12u
woensdag: van 9u tot 11u (13u00 – 
17u00 enkel september en juni)
vrijdag: van 17u tot 19u
zondag: van 9u tot 11u (enkel september 
en juni) 
 

RECYCLAGEPARK
T  03/411 11 13
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 8u30 tot 12u en 12u30 tot 16u10
Donderdag van 15u tot 19u (winteruur 
van 12u30 tot 16u10)
Zaterdag van 9u tot 15u
Zondag en maandag gesloten 
 

OCMW
T  03/410 02 11 — Enkel op afspraak
E  info@ocmwnijlen.be
Elke werkdag van 9u tot 12u 
+ avondzitdag op donderdag van  
18u00tot 19u30 
 

DOKTERS / 
APOTHEKERS VAN WACHT 
Centraal oproepnummer wachtdiensten 
Huisartsenwachtpost:  
0900/70 212  
 
Apotheker van wacht:  
0903/99 000 
 
Tandarts van wacht:  
0903/99 915

Contact

INFORMATIE
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ROLSTOELFIETS 

Samen met het woonzorgcentrum 

Nijlen, met ondersteuning van 51 

Diamant Nijlen, hebben we een 

rolstoelfiets aangekocht. Het is onze 

bedoeling bewegingsondersteuning 

te voorzien voor mensen met 

verminderde mobiliteit, met name 

voor mensen die voor hun mobiliteit 

aangewezen zijn op een rolstoel.

De bewoners van de woonzorgcentra 

in Nijlen en Kessel en alle 

Nijlense inwoners met beperkte 

mobiliteit kunnen zo ook terug 

eenvoudig genieten van onze 

mooie groene gemeente. 

BEWEEGBANKEN  

 

De beweegbanken zijn een mooie 

aanvulling op '10.000 stappen'. 

Wil je wat afwisselen en wil je 

op je eigen niveau bewegen? De 

beweegbanken helpen je snel op weg 

met drie geïntegreerde infopanelen 

met afbeeldingen van achttien 

laagdrempelige oefeningen. Als 

je nog verder wil gaan, kan je de 

bijhorende app met oefenprogramma 

op maat downloaden en zo je eigen 

beweegsessie samenstellen. 

Beweegbanken in Nijlen:

•  Beekpark Nijlen aan de 

hondenweide •  Sporthal 

“De Putting” ter hoogte van 

de ingang van het Fort van 

Kessel • Mobiele beweegbank: 

momenteel Woonzorgcentrum 

Nijlen en later dit jaar in Bevel.

Kortweg

Guido De Decker is de vrijwilliger 

van dienst. 'In het dagelijkse 

leven werk ik als controleur van 

brandbeveiliging. Daarnaast heb 

ik een bijberoep in IT, en dat is 

écht mijn passie. En omdat ik 

graag met mensen omga, heb 

ik mij geëngageerd. De plannen 

van het digicafé liggen al van 

voor corona op tafel en ik ben 

zeer blij dat we nu ons café ook 

effectief hebben kunnen openen, 

al is het dan voorlopig nog zonder 

koffie', vertelt Guido. 'Het is echt 

belangrijk om zoveel mogelijk 

mensen mee op de digitale trein 

te krijgen. Van nul beginnen op 

een digitaal apparaat mag je echt 

niet onderschatten. Ik leg soms 

liever iets drie keer uit tot ik het 

gevoel heb dat ze het helemaal 

begrepen hebben, dan de mensen 

te overladen met informatie.'

Jozef Verelst is de eerste klant in 

het digicafé. 'Van kennissen heb 

ik onlangs een tablet gekregen. 

Ze hadden zelf een nieuw model 

gekocht en omdat het vorige nog 

niet versleten was hebben ze 

het aan mij gegeven. Maar als ik 

eerlijk moet zijn, ken ik er niet veel 

van. Mijn buurvrouw had ergens 

iets gelezen over dat je in de bib 

op bepaalde dagen vragen kon 

komen stellen over je gsm, tablet 

of computer. Ik heb me daarvoor 

ingeschreven en ben blij dat ik 

heb meegedaan. Guido heeft me 

echt goed geholpen, en heeft me 

aangeraden veel te oefenen met 

wat ik vandaag geleerd heb. Een 

foto maken zou me nu al moeten 

lukken, maar of ik die foto effectief 

al naar mijn kleinkinderen kan 

sturen, dat weet ik niet. Guido 

gaf me wel de tip al mijn vragen 

op te schrijven en binnenkort 

nog eens langs te komen.'

 

 

Het Digicafé wordt gratis aangeboden 

door Lokaal Bestuur Nijlen in 

samenwerking met bibliotheek 

Nijlen en een vrijwillige coach.

Waar en wanneer? 

Elke tweede maandag van de maand van 18u 

tot 20u in de leesruimte van de bibliotheek. 

Op afspraak: 03 410 02 11 of info@nijlen.be

Opgelet: onze coach kan geen 

technische ondersteuning bieden bij 

bv. een defect aan het toestel.

WELKOM IN HET 
DIGICAFÉ  

Uit de buurt

10 000 STAPPEN

Wandelen is de makkelijkste en 

goedkoopste manier van bewegen. 

10.000 stappen zetten, gespreid 

over een hele dag verbetert de 

gezondheid fundamenteel. 

Hoeveel stappen moet je dan 

zetten voor een gunstig effect op 

je gezondheid? 10.000 stappen per 

dag is ideaal voor volwassenen, 

8.000 voor 65-plussers. Maar 

staar je vooral niet blind op 

een cijfer: elke stap telt! 

Vanaf november zal je '10.000 

stappen' ook vaker in het 

straatbeeld tegenkomen.

  

Hoe werkt dat allemaal met die apps en andere dingen 
op je smartphone, tablet of laptop? Hoe moet je een foto 
versturen? Hoe kan je de weg zoeken of iets op facebook 
zetten?  Het zijn vragen waarop je in het maandelijkse 
digicafé een antwoord krijgt. 

“Guido heeft me 
echt goed geholpen”

JOZEF VERELST

TEKST•FOTO: Kurt Heylen
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 ACTIVITEITENKALENDER 

 
 
 
 

 

 
De voorwaarden voor het publiceren van een activiteit vind je op 

www.bekendinnijlen.be/upload-een-activiteit-met-uit/ 
Jouw activiteit ook in BELEEF? Geef je activiteit in vóór de 18de van 

de maand en voldoe aan de voorwaarden. 
Nog vragen? bekend@nijlen.be of 03 410 02 11. 

ACTIVITEITEN 
KALENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN QR-CODE OF 

BEKENDINNIJLEN.BE/BELEEF/
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OKTOBER 2021

Ziehier BELEEF, het nieuwe kleine broertje van BEKEND. 
 
Vanaf volgende maand vind je dit handige overzicht van 
wat er te zien en te doen is in onze gemeente bij bakkers, 
frituren, broodjeszaken, winkels, bibliotheek, Kempens 
diamantcentrum, … 

ORGANISEER JE ZELF EEN ACTIVITEIT?  
BEKIJK JE ACTIVITEITEN LIEVER ONLINE? 

VERDEELPUNTEN VANAF VOLGENDE MAAND? 


