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Beste Nijlenaar,  

 

Als je 25 bent, ben je dan oud? 

“Tuurlijk niet” zullen er velen zeggen. 

“Mwaaa, da begint toch al” zeggen 

anderen dan weer. Eén ding is wel 

zeker: als een jeugdhuis 25 jaar 

bestaat, dan is daar al veel jong volk 

gepasseerd en dat verdient in deze 

BEKEND zeker een terugblik. 

 

Daarmee is de toon gezet voor alweer 

een uitgave vol grote verhalen. 

Letterlijk groot als we het hebben over 

de revival van onze reuzen. Alle vier 

worden ze in ’t nieuw gestoken, dat 

hoort zo na de lente. 

 

Groot van hart hebben zich eens 

te meer heel wat dorpsgenoten 

getoond door samen een hele berg 

aan goederen binnen te brengen voor 

Oekraïne. De gemeente ondersteunde 

het initiatief van de vzw Nijlen voor 

Hodora en we bleven ook in contact 

toen Lieve en Dirk naar de grens met 

Oekraine trokken. Hun relaas lees je 

ook in deze BEKEND.

 

Natuurlijk trekken we er in deze 

voorjaarseditie ook op uit. De 

bijenroute voert je langs enkele 

van de mooiste plaatsen in onze 

gemeente en is daarbij ook nog 

leerrijk en fijn om te doen. Iedereen 

kan er trouwens op uit, ook als je 

zelf niet meer kan fietsen. Voor deze 

mensen biedt de unieke rolstoelfiets 

een oplossing. 

 

Verder geven we achtergrond en 

context bij het belang van de jacht 

en wildbeheer en de informatieve 

berichten uit de rubriek ‘Kortweg’, 

die vind je voortaan achteraan in de 

uitgave gebundeld. 

 

Lees deze BEKEND dus zeker van 

voor naar achter en terug mag ook :-) 

 

 

Veel leesplezier!

VOORWOORD
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Dag Kim, we noemen je trots een 

Nijlenaar. Je bent wel geboren in 

Antwerpen, voel je je echt Nijlenaar?

Ja ondertussen zeker wel. Ik ben 

geboren en getogen in Antwerpen 

en als rasechte Antwerpenaar 

ben ik zeker trots op mijn afkomst. 

Maar ik woon al vele jaren in Nijlen 

en ik voel me echt Nijlenaar. 

Wat is je favoriete plekje 

in de gemeente? 

De hondenweide in het Beekpark 

vind ik wel leuk en we gaan ook vaak 

met de kindjes spelen in ’t Hofke. De 

combinatie van natuur en wat open 

ruimtes, daar kan je herademen.

Word je vaak aangesproken of  

misschien zelfs aangeklampt 

als je hier over straat loopt?

Dat begint wel meer te gebeuren 

de laatste tijd. Toen ik bv. vlak na 

het WK in de slager kwam, toen 

kwamen alle slagers even iets zeggen 

of bv. ook in de apotheek, dan gaat het 

meteen over darts. De sport raakt ook 

meer en meer bekend, maar ik vind dat 

zeker niet erg. We waren vandaag in 

een speeltuin en ze kwamen een foto 

vragen. Dat weiger ik nooit, je mag 

nooit vergeten waar je van komt en 

gewoon normaal doen, da’s het beste.

Je broer is ook een topdarter, zijn 

jullie er samen mee begonnen?

Mijn broer is 20 jaar ouder, die is al 

veel langer bezig. Maar het is wel 

voor 90 % dankzij hem en dankzij 

mijn vader ook dat ik ben beginnen 

darten. Toen ik een peutertje was 

ging ik mee kijken als zij competitie 

speelden en ik mocht al eens 

gooien, wel met enkel de shaft (het 

middelste deel van een pijl), zonder 

het scherpe puntje. En zo speel ik 

eigenlijk al heel mijn leven darts.

De bakermat van het darts is 

het Verenigd Koninkrijk, daar 

gebeurt het allemaal. Wanneer 

ben je daar voor het eerst geweest 

en hoe vaak kom je daar nu? 

Ik was 13 toen ik voor het eerst naar 

Engeland ging, met de nationale 

jeugdploeg van België was dat. 

We speelden daar in Lakeside, 

het walhalla van darts. Dat was 

fantastisch om te zien en heel 

indrukwekkend ook. Dat geldt 

trouwens ook voor de Engelse spelers. 

Als je als jonge snaak tegen zo’n 

Engelse bekende naam moest spelen 

dan dacht je automatisch van ‘oei, 

ja deze kerel moet wel heel erg goed 

zijn’. Je begon eigenlijk al met schrik, 

dat is nu wel minder (Kim lacht). In de 

loop van al die jaren ben ik misschien 

al wel 1000 keer in Engeland geweest, 

ik ga er bijna elk weekend naar toe. 

Maar het is nooit een optie geweest 

om daar iets te kopen, ik ben daarvoor 

veel te veel een familiemens, ik zou 

iedereen veel te hard missen. 

Hoe bekostig je dat allemaal, zeker 

in het begin?  

 

Als Belg is dat altijd heel moeilijk 

geweest vroeger. Darts kwam nooit in 

de media en een Belgische sponsor 

heeft er niks aan dat zijn logo in 

Engeland op tv komt. Het was zaak 

van het zelf te betalen en er dan voor 

te zorgen dat je in die periode dat je 

het kan betalen doorbreekt en dat 

managers of sponsors je opmerken. 

De druk is dan heel groot want je 

speelt letterlijk met je eigen centen! 

Nu is dat totaal anders met zoveel 

darts op tv, dan komen sponsors veel 

makkelijker over de brug.  

 

Hoe was het om samen met je broer 

het Belgische team te vormen 

voor de World Cup of darts?

Dat was fantastisch! We zijn beste 

vrienden, we zijn zoveel samen op 

reis geweest ook. We hebben een 

keertje de finale gehaald en dat komt 

mee door de klik die wij hadden, onze 

emotionele band. Mijn broer Ronny 

is nooit echt absolute wereldtop 

geweest, maar als we samen speelden 

kon hij altijd iets meer. Vaak won hij 

dan tegen spelers waar hij de week 

voordien nog van verloren had. Wij 

pepten mekaar zo op, daar zijn heel 

mooie fotoreportages door gemaakt 

van mensen die dat zo inspirerend 

vonden, dat was echt geweldig!

In 2012 speelde je de finale van het 

Player’s Championship tegen dé 

legende, Phil Taylor, hoe was dat?

Oooh, kippevel! Het was altijd een doel 

om op een groot podium eens tegen 

hem te kunnen spelen en dan lukt dat 

ook, in een finale nog wel! Dat is een 

verhaal uit een jongensboek. Het was 

mijn tweede jaar als prof. Ik verloor 

wel, echt een pak slaag gekregen 

toen. Maar op een vloertornooi heb 

ik er wel eens van kunnen winnen 

en toen zei ik direct tegen mijn 

vrouw ‘ik heb in mijn carrière kunnen 

winnen van de beste darter ooit’ 

Dat kon van je bucket list en in 2014 

kon je nog zo’n doel wegstrepen 

toen je een 9-darter gooide.  

(Een 9-darter is een leg bij 

het dartsspel 501 die met 

negen darts is uitgegooid.)

Ja en dat gebeurde uitgerekend 

tegen de toenmalige nummer 1 van 

de wereld, Michael Van Gerwen, in 

de kwartfinale van de Grand Slam 

of darts. Dat was een ge-wel-dig 

gevoel met al die 4000 of 5000 

toeschouwers achter me, die sfeer 

die met elke triple opbouwt naar 

de climax. De adrenalinestoot die 

door mijn lichaam ging met die 

laatste dubbel 12, dat kan je niet 

beschrijven, dat is kicken! Er staat 

een filmpje van op YouTube, via 

de QR code kan je dat bekijken.

We zien in darts vaak dat 

spelers het uitschreeuwen 

tijdens een wedstrijd. Is dat 

een oerschreeuw die je niet kan 

tegenhouden of is dat vooral 

psychologische oorlogsvoering?

Voor mij hoort het bij mijn spel om 

fanatiek en agressief te zijn en mezelf 

op te peppen. Maar soms ben je daar 

Wat iedereen als kind ‘vogelepik’ of ‘pijltje pik’ noemde, dat zien we nu als 

darts live op tv. De beelden van onze Kim Huybrechts in zijn episch duel met 

wereldkampioen Gerwyn Price enkele maanden geleden, kluisterden velen aan 

het scherm. Onze dorpsgenoot, een full-time dartsprof, was daarmee zeker niet 

aan zijn proefstuk toe. Hoog tijd voor een goed gesprek met een man die raak 

gooit en rake dingen zegt tijdens een interview, lees maar!

'THE HURRICANE' 
KIM HUYBRECHTS

Talent uit Nijlen
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 mentaal ook heel bewust mee bezig, 

maar eigenlijk is dat niet goed want 

dan ben je niet meer met de essentie 

van het spel bezig. Als dat puur 

natuurlijk komt, dan is dat goed, maar 

ik heb het soms ook iets te veel zelf 

gefabriceerd zoals op het WK tegen 

Gerwyn Price. Je gaat dan in een soort 

overdrive en je verliest helderheid over 

hoe je moet spelen, je bent dan meer 

met je tegenstander bezig dan met 

wat je moet gooien om te winnen. Maar 

tegelijk heb je dat soms nodig om jezelf 

wakker te schudden in een moeilijke 

wedstrijd. Mensen zeggen vaak terecht 

dat het geen fysieke sport is waar 

je afgetraind moet voor zijn, maar 

6 of 7 uur op een dag die volledige 

focus behouden, dan heb je het over 

mentale topsport. Zeker met ranking 

tornooien of vloertornooien waar je 

meerdere wedstrijden op een dag moet 

spelen, dat is mentaal uitputtend.

Hoe kom je aan een favoriete out? 

(Out= via welke dubbel van 

welk getal je uitgooit.)

Dat is een gevoel, ik doe alles op 

gevoel. Dat is ook wat ze ‘muscle 

memory’ noemen. Phil Taylor sprak 

daar eigenlijk als eerste over in 

onze sport, hij zei dat het één van 

de belangrijkste dingen is en dat 

is ook effectief zo. Het is zoeken 

naar de perfecte worp, wanneer je 

loslaat, hoe hard je gooit en hoe 

meer je dat kan ‘opslaan’, hoe beter 

je gevoel is en hoe beter je wordt.

Hoeveel uur per week train je?

Met mijn twee kindjes nu is dat een 

beetje schipperen, dat is vaak lastig 

maar wie echt prof wil worden, die 

raad ik toch aan om tussen 5 à 7 uur 

op een dag te trainen. Het is echt een 

dagtaak, net zoals andere mensen 

8 uur op een dag moeten werken 

om hun job goed te kunnen doen.

Vanwaar komt je bijnaam 

‘The Hurricane’?

Toen ik begon had ik geen bijnaam. Voor 

mijn eerste wedstrijd op tv hebben ze 

toen op de Nederlandse tv een oproep 

gedaan. Daar zaten een paar leuke 

ideeën bij maar ook een paar die ik 

absoluut niet zag zitten. ‘Kim Kong’ of 

‘Kuifje’ bv. maar Hurricane zat daar ook 

bij en toen ik daar meteen doorstootte 

naar de kwartfinale en een paar maanden 

later ook de kwartfinale op het WK, ging 

ik meteen richting top 32 van de wereld. 

Ze zeiden toen van ’hij raast als een 

orkaan door de rankings’. Bovendien is 

het ook een mooie alliteratie en ik ben er 

zeer tevreden mee.  

 

Hoe ga je om met periodes 

dat het minder loopt?
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TEKST Hans Selderslaghs 

 FOTO Kurt Heylen

Dat is doorbijten, dat is heel veel 

afzien want je verliest heel veel 

wedstrijden die je nooit mag verliezen. 

Je moet dan uren extra trainen en 

ook anders trainen. In zo’n periode 

mis je veel dubbels om te finishen en 

dan ga ja daar meer op trainen. Maar 

tegelijk ook naar alles kijken, slaap ik 

voldoende, moet ik meer beweging 

nemen, het heeft allemaal invloed. 

Welke tips en tricks kan je 

meegeven aan beginnende darters?

Zoals in elke sport is het 

allerbelangrijkste dat je het vooral 

heel erg graag doet, dan is het veel 

minder een opdracht om die vele 

uren training te doen die echt nodig 

zijn. Doorbijten ook als het een tijdje 

wat minder gaat of als je niet snel 

genoeg vooruitgang boekt. Soms kan 

je ineens een klik hebben waardoor je 

een stap vooruit zet. Investeer ook in 

materiaal, er is zo’n grote keuze aan 

gewicht van pijlen, lengte van shafts, 

design van flights (de 'vleugeltjes' 

bovenaan op de pijl) en ga zo maar 

door. Experimenteer daarmee, zeker 

met het gewicht van de pijlen. Staar 

je ook niet blind op triple 20’s of 180’s 

in het begin. Ontwikkel een gevoel 

van richting en zorg ervoor dat je 

je pijlen goed kan groeperen, dat is 

super belangrijk. Begin met het deel 

van het bord van 12 tot 18, train tot 

je drie pijlen altijd in dat vak terecht 

komen en verklein het dan tussen 5 en 

1, met 20 daar in het midden tussen 

en zo werk je jezelf naar die 20 toe. 

Maar je moet vooral genieten van het 

spel, het is en blijft een spel, maar 

wel het mooiste van de wereld! 

 

 

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK DE 

LEGENDARISCHE 9-DARTER VAN 

KIM TEGEN MICHAEL VAN GERWEN.

“Wie echt prof wil worden, die 
raad ik toch aan om tussen  

5 à 7 uur op een dag te trainen. 
Het is echt een dagtaak. ”

KIM HUYBRECHTS



 

afspraak. Bij het ophalen van 

de fiets wordt de administratie 

geregeld en krijgen de fietsers 

een uitgebreide uitleg over bv. 

het zekeren van de rolstoel op het 

plateau. We starten steeds met een 

testritje rond het woonzorgcentrum. 

We merken dat de bestuurders er 

snel mee weg zijn. Voor zo'n grote 

fiets, valt het op dat hij soepel rijdt 

en stuurt. 

 

Op 15 mei is het 'Dag van de Zorg', 

tijdens deze opendeurdag kunnen 

geïnteresseerden kennis maken met 

de rolstoelfiets.'  

 

'Verder zijn we nog korte routes aan 

het uitstippelen in Bevel, Kessel 

en Nijlen. Deze kunnen we dan 

meegeven voor fietsers die niet 

meteen weten waarheen te fietsen.'

Hoe kan de fiets gereserveerd 

worden? 

 

'Hiervoor kan je bellen naar 

'Buurtzorg De Geburen' op het 

nummer 0470 89 90 90.  

Of je kan langskomen 

naar het onthaal van het 

woonzorgcentrum Heilig Hart, 

Kerkeblokken 11, 2560 Nijlen.'

Jullie speelden al langer met 

het idee om een rolstoelfiets 

aan te kopen. Hoe is de fiets er 

uiteindelijk gekomen? 

 

'Klopt, we waren dit al langer van 

plan. Het idee is gegroeid vanuit de 

coronacrisis. We merkten dat oudere 

mensen echt last hadden van 

vereenzaming en dat buitenkomen 

hen merkelijk deugd deed. Vanuit 

de vraag, 'hoe mensen uit hun kot 

krijgen?', is het idee ontstaan.' 

 

'De fiets is er uiteindelijk gekomen 

dankzij de steun van het lokaal 

bestuur Nijlen, Fifty-One Diamond 

Club Nijlen en Zorggroep Zusters 

van Berlaar. Door samen te werken 

was het haalbaar, want het blijft 

toch een hele investering. Dit 

model kost € 11.000 en hebben 

we aangekocht bij een plaatselijke 

fietshandelaar. De rolstoelfiets heeft 

elektrische trapondersteuning, en 

heeft een tweede batterij. Zo ligt er 

steeds een opgeladen batterij klaar 

voor de volgende fietstocht.' 

 

Inwoners kunnen de rolstoelfiets 

gratis lenen? 

 

'Ja zo is het, maar het is wel op 

GespotROLSTOELFIETS  STAAT  
STARTENSKLAAR
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TEKST/FOTO Kurt Heylen

Woonzorgcentrum (WZC) Heilig Hart te Nijlen 

beschikt sinds enige tijd over een elektrische 

rolstoelfiets. De fiets is bestemd voor alle niet-

mobiele inwoners van Nijlen en wordt tijdens de 

weekdagen uitgeleend via het WZC. De fiets biedt 

rolstoel-gebonden personen van Bevel, Kessel of 

Nijlen de mogelijkheid om samen met hun naaste(n) 

te genieten van een fietstochtje in de buurt. We 

spreken campusdirecteur Jo Sels. 

Hilda (87) en kleindochter Inne 

maakten tijdens een zonnige 

lentedag een fietstochtje. 

'Opvallend hoe vlot deze fiets 

stuurt. Het was even wennen aan 

de korte draaicirkel, maar ik was 

het snel gewoon,' aldus Inne.
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Lieve Verelst en Dirk Lenaerts van de vzw Nijlen 

voor Hodora trokken naar ons Nijlens zusterdorp 

in Roemenië om van daaruit mee spullen en 

hulpgoederen te verdelen aan Oekraïners die 

hun land ontvluchtten. Het waren de spullen 

die door Nijlenaars binnengebracht werden 

en die op 14 maart met een vrachtwagen naar 

Roemenië vertrokken. Lieve en Dirk brachten ons 

dagelijks verslag uit van wat ze zagen, hoorden en 

voelden. Een soort minidagboek dus van wat een 

nachtmerrie is voor vele onschuldige mensen.

DAG 1: Maandag 4 april 
 
Vandaag hebben we de 
materialen gesorteerd die we 
enkele weken geleden hebben 
verstuurd per vrachtwagen. 
We kregen hierbij de hulp van 
twee vrouwen, Genoveva (onze 
gastvrouw waar we verblijven) 
en haar nicht Veronica.  
 
Er werden al verschillende 
personen gecontacteerd 
die werken met en voor 
Oekraïense vluchtelingen en 
met hen werden afspraken 
gemaakt voor de komende 
dagen.   
 
Na de middag hebben we 
de twee auto’s al ingeladen, 
waar we morgenvroeg 
mee vertrekken richting 
Oekraïense grens.

DAG 2: Dinsdag 5 april 
 
Vanmorgen om 7 uur 
plaatselijke tijd zijn we 
samen met de burgemeester 
vertrokken naar Siret (op 
de grens met Oekraïne, op 
ongeveer 150 km van Hodora) 
om er materialen te gaan 
afgeven aan hulpverleners, 
die daar in tentjes staan om 
vluchtelingen op te vangen. 
Er stonden zeer veel tentjes 
van brandweer, Rode Kruis, 
dierenorganisaties, kerk, 
kloosters, vertalers, ... We 
konden er met meerdere 

Veronica, de nicht van onze gastvrouw Genoveva

Tentjes met hulpgoederen in Siret

hulpverleners spreken. Eén 
ding kwam steeds terug: er 
komen niet veel vluchtelingen 
meer over. Enkele weken was 
het er heel druk, velen staken 
met trolleys te voet de grens 
over, nu is het veel rustiger. 

De vluchtelingen kunnen er 
alles gratis krijgen. Wij hebben 
enkele dozen koeken, snoep, 
oploskoffie, flessen water en 
limonade achtergelaten.  

 
TEKST Lieve Verelst 

FOTO'S Dirk Lenaerts

In beeld
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DAG 4: donderdag 7 april 
 
Vandaag zijn we teruggereden 
naar de plaats waar we 
gisteren al die vluchtelingen 
ontmoet hadden. Toen 
we daar toekwamen was 
enkel de verantwoordelijke 
aanwezig.  Blijkbaar waren 
al die vluchtelingen elders 
om hun papieren in orde te 
laten maken. De dame heeft 
dan een andere organisatie 
gecontacteerd en we zijn 
doorgereden naar ginder. 
Deze organisatie was een 
initiatief van 4 verschillende 
verenigingen, die gesteund 
worden door stad Iasi. De 
grenspolitie was er aanwezig 
om iedereen te registreren.  
Ze waren heel blij met onze 
materialen. Rondleiding 
gekregen, slaapzalen, eetzaal, 
kleuterklas, computerlokaal, 
... De vluchtelingen kunnen 
daar drie maanden blijven. 

Na de middag is dan nog 
een andere vereniging van 
vrijwilligers uit de stad Iasi 
naar Hodora gekomen met 
een heel grote camionnette 
om zelf materialen op te 
halen. Onder hen ook één 
Oekraïner. Zij sturen die 
materialen naar Cernauti in 
Oekraïne. Voor hetgeen ze 
niet meer mee kregen gaan 
ze volgende week nog eens 
terugkomen. Alles is dan weg!

Uiteindelijk hebben we dus 
5 organisaties geholpen 
die met en voor Oekraïense 
vluchtelingen werken en 
nog een klooster waar 
200 Roemeense bejaarden 
en gehandicapten 
worden verzorgd. 

meeleven met die mensen. 

Vervolgens zijn we naar 
een klooster geweest waar 
ze samenwerken met 
Caritas en waar een 20-tal 
gehandicapten uit Oekraïne 
met hun familieleden worden 
opgevangen. Daar werd de rest 
van de materialen die we die 
dag bij hadden achtergelaten. 

Van daaruit zijn we dan 
nog verder gereden naar de 
grenspost Sculeni (grens 
met Moldavië), waar we 
nog gepraat hebben met 
iemand die ter plaatse 
een tentje bemant waar 
vluchtelingen terecht kunnen. 

100 ipv 30 vluchtelingen in hulpcentrum in Iasi

Verdeling van tandpasta

Organisatie FAVA, kwamen zelf  
de goederen ophalen

Bestelwagen komt aan 
 bij het registratie- 

centrum in Iasi

Dirk (midden) aan het werk bij het  
Caritas klooster in Iasi

DAG 3: woensdag 6 april 
 
Vandaag was heel emotioneel. 
Met 2 busjes zijn we naar Iasi 
gereden, naar een centrum 
waar vluchtelingen uit 
Oekraïne worden opgevangen. 
Momenteel zitten deze mensen 
in appartementen in Iasi, 
maar in dat centrum kunnen 
ze eten en kleding ophalen. 
Er was gezegd dat het ging 
om 20, max 30 personen. 
Toen we daar toekwamen, 
waren er dat naar schatting 
100... slechts drie mannen 
en de rest vrouwen en 10 à 
15 kinderen.  We hebben met 
enkelen gepraat en werden 
door zovelen bedankt. Elke 
keer opnieuw sprongen de 
tranen in mijn ogen... Zo 

Voor de kleding, handdoeken, 
zeep, ... werden we 
doorverwezen naar het 
klooster in Radauti, 20 
km terug, waar een grote 
inzameling plaats vindt. 
Zij hebben op één maand 
tijd al 25 vrachtwagens 
hulpgoederen verzonden naar 

Oekraïne. De afgelopen week 
alleen al twee grote en twee 
kleine vrachtwagens en twee 
minibusjes vol.  
 
Van daaruit zijn we naar 
Bogdanesti gereden, een 
klooster met instelling voor 
200 gehandicapten 

en ouderen. Daar hebben 
we conserven, rijst, pasta, 
dekens, zeep, tandpasta, 
handdoeken en kleding 
afgegeven. Als dank kregen 
we een maaltijd aangeboden. 

'Missie geslaagd. Ik ben super 
content dat ik dit heb mogen/
kunnen doen. Dit ga ik nooit 

meer vergeten... '

LIEVE VERELST
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Nog Nijlens nieuws

FRANS  
VERCAMMEN
SPEELT  
MONOLOOG

Frans, jij hebt een echte passie voor 

toneel. Kan je ons iets vertellen over 

je carrière op en naast de planken?

Het ontstaan van mijn passie 

voor theater is een door en door 

Nijlens verhaal. Ik woonde op de 

Broechemsesteenweg en zag als 

kleine jongen van zes voor het eerst 

de vrienden van mijn broer (de 

mannen van Treske) in hun schuur 

‘conseir’ spelen. Ik was meteen 

betoverd. In de lagere school 

zette ik onder leiding van meester 

Jules Nelis mijn eerste stappen 

in het toneel in de Gemeentelijke 

Jongensschool. Tijdens mijn studies 

aan de Normaalschool van Lier kon 

ik ook met de schooloptredens 

al van theater proeven.

Uiteindelijk wou ik me aansluiten 

bij de Nijlense toneelkring de 

Wilgekatjes, maar dat liep niet 

van een leien dakje. Het waren 

de jaren zeventig, en toen mocht 

je enkel meedoen als je van 

de ‘Nief Parochie’ was. Maar ik 

woonde aan de verkeerde kant van 

de ‘Nijlenbeek’... Toen ik trouwde met 

mijn vrouw, Denise Verwerft, was dat 

probleem opgelost. Zij was immers 

wel van de Bouwelsesteenweg en 

daardoor mocht ik toch deelnemen.

Bij de Wilgekatjes heb ik mijn eerste 

echte optredens gedaan en ik 

genoot van mijn deelnames aan de 

wagenspelen tijdens de legendarische 

Nila-feesten. Ook mijn eerste regie 

deed ik bij de Wilgekatjes: dat was ‘De 

Caraïbische Zee’ van René Verheezen. 

De redactie van BEKEND wordt soms zelf gecontacteerd door Nijlenaars 

die graag iets willen vertellen, meedelen of aankondigen. Heb jij zelf ook 

nieuws? Laat het ons weten via bekend@nijlen.be. Deze editie vertelt Frans 

Vercammen (Kessel) over zijn carrière op de planken en over de monoloog die 

hij gaat spelen.
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TEKST Cindy Beelen 

 FOTO Kurt Heylen

Ondertussen kreeg ik ook de 

kans om mee Theater Lier op te 

starten. Daar werkten ze toen al 

met professionele regisseurs en 

zo ben ik dan uiteindelijk in het 

Multatulitheater in Antwerpen 

terecht gekomen. De bal ging vanaf 

dat moment aan het rollen en voor 

ik het goed en wel besefte was ik 

actief bij Theater Zeemanshuis, 

het Fakkeltheater en later nog het 

jammer genoeg ter ziele gegane 

Theater aan de Stroom. Ik speelde 

er schoolvoorstellingen met onder 

andere Mitta Van der Maat en Steven 

De Lelie. 

 

Klopt het dat we je zelfs 

al op tv konden zien?

Inderdaad. Van het een kwam 

het ander en ik werd gevraagd 

voor gastrollen in VTM-series 

zoals Familie. Tegelijkertijd was 

ook mijn carrière als regisseur in 

volle ontwikkeling bij vele lokale 

gezelschappen. Zo was dat in Nijlen 

bij het Theaterke, KAT, Klaverke 4 en 

ook nog steeds bij de Wilgekatjes.

Uiteindelijk begon ik ook monologen 

te spelen met als eerste ‘De tuinman 

van de koning’ van Walter Van den 

Broeck, in eigen beheer. Daarna 

volgden ‘Ernest, meesterverteller’ 

(een bewerking van ‘Jeugd’ 

van Ernest Claes door Alex Van 

Haecke en eveneens door hem 

geregisseerd), in een productie 

van Theater Zeemanshuis.

Aan welke voorstellingen heb 

je de mooiste herinneringen?

Ik heb het geluk gehad zo veel 

mooie rollen te mogen spelen... 

Ik heb ze allemaal met evenveel 

passie gedaan maar enkele schieten 

er toch bovenuit: ‘Linke Erik’ in 

’Buitenwippers’, ‘Frans’ in ‘Open 

Huwelijk’ van Dario Fo samen 

met mijn vrouw Denise, ‘Stavros’ 

in ‘Lili en Marleen’, verschillende 

gastrollen voor tv, maar dan 

vooral die in Familie en Spoed. De 

bewuste aflevering van Spoed werd 

onlangs nog heruitgezonden.

Bij de regies die ik in Nijlen heb 

mogen doen, denk ik met veel 

plezier terug aan ‘Het atelier’ 

van Grumberg bij Theaterke, ‘Een 

vreemde luis in huis’ van Jack Staal 

bij KAT, ‘Calendar Girls’ van Tim Firth 

bij Klaverke 4 en ‘Het kerkhofclubje’ 

van Ivan Menchell bij de Wilgekatjes.

In januari werd je 70 jaar. Heb 

je bepaalde plannen en kan je 

ons daar iets over vertellen?

Zeventig worden is een mooie 

gelegenheid om terug te blikken, 

wat ik ook doe tijdens dit gesprek. 

Ik mag me gelukkig prijzen dat ik 

zoveel mooie dingen heb mogen 

doen, zowel als acteur als als 

regisseur en dat in zowel het 

liefhebberstheater, het semi-

beroeps- als in het beroepstheater.

In 2022 kon ik eindelijk terug aan 

de slag na een lange periode van 

wachten op theateractiviteit. Ik vind 

het heel fijn dat ik bij de Wilgekatjes 

het fantastische stuk ‘Cabardouche’ 

van Jack Staal mag regisseren. 

Daarnaast bereid ik me als acteur 

momenteel voor op een nieuwe 

monoloog: ‘Marx’ van Stefaan 

Van Brabandt. Het stuk geeft een 

kritische kijk op communisme zoals 

we dat tot nu toe kennen. Maar 

ook onze huidige kapitalistische 

samenleving wordt door de mangel 

gehaald door een verrassende 

ingreep van de auteur. Het is 

geen zwaarwichtig stuk maar een 

humaan levensverhaal. Ik hoop 

deze vertelling zo vaak mogelijk 

te kunnen en mogen spelen. Het 

is bijzonder geschikt om vertoond 

te worden in kleine ruimtes en het 

kan dus zowel in theaterzalen als in 

lokalen van verenigingen of gewoon 

bij iemand thuis gespeeld worden. 

 

Hoe kunnen mensen die interesse 

hebben jou bereiken?

Ze kunnen me mailen op 

fr.vercammen@telenet.be of bellen 

naar het nummer 0473 52 32.87.  

“Ik hoop deze vertelling zo vaak mogelijk te kunnen en 
mogen spelen. Het is bijzonder geschikt om vertoond te 
worden in kleine ruimtes en het kan dus zowel in thea-
terzalen als in lokalen van verenigingen of gewoon bij 

iemand thuis gespeeld worden.”
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Geert, al bijna 50 jaar loop je 

met verrekijker rond je nek en 

rubberen laarzen aan je voeten 

door onze gemeente. Vertel 

eens kort iets over jezelf.

In mijn kindertijd was ik altijd buiten 

te vinden. Thuis lachten ze er wel 

eens mee dat het erop leek alsof ik 

met rubberen laarsjes aan geboren 

was. Sinds mijn zesde was ik kind 

aan huis bij de Gasthuiszusters van 

Kasteel De Bist in de Beukenlaan te 

Kessel. Een kloosterzuster uit die 

congregatie leerde me er vissen op 

alles wat leefde in de kasteelvijvers. 

Met het geweer van de zusters 

schoot ik op de muskusratten 

die schade toebrachten aan 

de oevers van de vijvers.

De zusters kweekten kippen en 

konijnen om te bereiden in de keuken. 

Als kind hielp ik bij het voederen, 

maar ook bij het slachten. Op die 

leeftijd stel je jezelf daar verder 

geen vragen bij en sta je open voor 

dat soort dingen. Ik kreeg mee 

dat dit alles binnen de normale 

cyclus van leven en dood paste.

Jagers durven al eens een wat negatievere reputatie te hebben. Niet voor het 

eerst wordt de jacht bestempeld als louter en alleen een soort van spel dat enkel 

voor dierenleed en overlast zorgt. Geert Van den Bosch (56) leidt als algemeen 

directeur bij Hubertus Vereniging Vlaanderen de vereniging die ruim twee 

derde van alle Vlaamse jagers vertegenwoordigt. In dit interview toont deze 

natuurliefhebber en zelf jager aan dat bij de jacht veel meer komt kijken dan wat 

de man of vrouw in de straat doorgaans zou verwachten.

In de kijker

OP JACHT  
MET GEERT  
VAN DEN  
BOSCH
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In diezelfde periode leerde de 

beheerder en tuinman van het 

kasteeldomein me alles wat hij wist 

over planten, vogels en vissen. Een 

onwaarschijnlijk leuke en leerrijke 

jeugd had ik op het domein. Naast 

de natuurliefhebber is daar ook de 

jager en visser in mij ontstaan.

Sinds 1996 ben je actief jager. 

Hoe ben je dat geworden?

Via mijn toenmalig schoonvader 

kwam ik, als drijver, in aanraking 

met de jacht. Aangezien ik als 

kind al mee kippen en konijnen 

slachtte, was de jacht voor mij het 

verlengstuk van hoe ik opgroeide. 

In de natuur vertoeven, haar 

beleven, oogsten en culinair 

genieten... het paste bij wie ik ben.

In 1996 legde ik zelf het 

jachtexamen af en werd ik jager.

Je werd in 1998 bestuurder binnen 

de lokale Wildbeheereenheid 

(WBE) Nete en Wimp. Wat is een 

WBE en vanwaar je engagement?

Een Wildbeheereenheid is 

een vereniging (vzw) waarin 

verschillende jagers vrijwillig 

een samenwerkingsverband 

aangaan om over een grotere 

oppervlakte aan gecoördineerd 

wildbeheer te doen. We beheren 

conform een Faunabeheerplan 

dat door de Vlaamse Overheid 

wordt goedgekeurd. Een WBE 

is de lokale gesprekspartner 

inzake jacht voor overheden 

en middenveldorganisaties.

Mijn engagement ontstond vrij snel 

nadat ik merkte dat samenwerking 

noodzakelijk is en dat bruggen 

bouwen de toekomst zou worden. 

Ik ben daarom ook zeer blij dat we 

vandaag, anno 2022, een nauwe 

samenwerking hebben met de lokale 

Natuurpunt-afdeling De Wielewaal, 

de landbouwsector, de imkers, de 

Bosgroep en het gemeentebestuur. 

Vandaar dat ik trouwens ook zetel 

in de gemeentelijke milieuraad.

Jagers die samenwerken met 

imkers. Waar zit de synergie? 

We hebben gemerkt dat menig jager 

ook imker is en omgekeerd. Beiden 

doen aan voedselproductie vanuit 

de natuur. Jagers zaaien fauna-

akkers in om wild van voedsel en 

dekking te voorzien. Imkers zaaien 

op hun beurt bloemenweides in om 

nectar te voorzien voor de bijen.

We merkten dat de zaadmengsels 

die beide sectoren inzaaien 

beter op elkaar afgestemd 

konden worden en dat ook de 

zaaidichtheid geoptimaliseerd kon 

worden. Door de samenwerking 

maakten we de fauna-akkers nu 

zowel wild- als bijen-vriendelijk. 

Ook bij de monitoring van de 

Aziatische hoornaar, een invasieve 

wespensoort, worden de jagers 

ingeschakeld bij Early-warning.

Het mooie is dat de voorzitter 

van het Vlaams Bijeninstituut 

eveneens in Nijlen woont. Vanuit 

dat lokale contact ontstond een 

samenwerking die nu over heel 

Vlaanderen wordt uitgerold en 

die de natuur ten goede komt.

Jacht is wel vaker een omstreden 

onderwerp, omdat jagers dieren 

doden. Begrijp je vanwaar dit komt?

Mensen reageren inderdaad wel 

eens emotioneel op jagers. De 

meeste consumenten hebben het 

doden van dieren vandaag de dag 

‘uitbesteed’. Mensen kopen hun 

vlees, vis of wild in de handel maar 

het doden gebeurt uit het zicht 

van het publiek. Hierdoor ontstaat 

soms, wanneer men er toch mee 

geconfronteerd wordt zoals bv. bij 

jacht, een reactie die niet helemaal 

'Thuis lachten ze er wel eens 
mee dat het erop leek alsof ik 

met rubberen laarsjes aan 
geboren was.'

GEERT VAN DEN BOSCH
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strookt met het eetgedrag. Je kan 

geen vlees, vis of wild eten zonder 

dat daarvoor een dier gedood werd.

Daarnaast is mijn credo nog steeds: 

zonder wild geen jacht, maar zonder 

kwaliteitsvol leefgebied ook geen 

wild. En dat omvat eigenlijk de kern 

van wat wij als jager willen doen: 

een goed leefgebied voor het wild 

creëren en onderhouden. Vlaanderen 

is klein, Nijlen nog kleiner, vandaar 

dat samenwerking met de lokale 

natuurverenigingen – soms over 

ideologische grenzen heen – zo 

belangrijk is. Onze uitgangspunten 

zijn verschillend, maar ons streefdoel 

is hetzelfde: meer en betere natuur.

Kan je dit kaderen door uit te 

leggen wat jagers concreet 

nog allemaal doen?

Recent nog hebben we in de 

gemeente bv. 750 bomen en 

struiken aangeplant, bovenop  

eerder al 5ha bos. Ook plantten 

we hagen aan en plaatsten we 

wildspiegels langs openbare wegen 

om aanrijdingen met reeën zoveel 

mogelijk te voorkomen. Een andere 

uitdaging is de bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers in onze 

bossen, alsook de bestrijding van 

dieren die mogelijk landbouwschade 

veroorzaken. Het allerbelangrijkste 

is bovendien de jaarlijkse telling 

van de verschillende wildsoorten. 

Dat laatste is trouwens een 

verplichting, net als de rapportering 

ervan aan de Vlaamse Overheid.

Je noemde wildspiegels. Wat 

is dat? Hoe werkt dat?

In de gemeente Nijlen zijn reeën al 

meer dan 20 jaar talrijk aanwezig. 

De laatste jaren groeit de populatie 

enorm waardoor ze nu ook meer 

zichtbaar worden voor iedereen. 

Door ons dichte wegennet botsen 

mens en ree helaas al eens letterlijk 

met elkaar, waarbij het ree meestal 

aan het kortste eind trekt. Reeën 

zijn vooral actief in de periode 

van schemering en duisternis.

Wildreflectoren zijn de optische 

reflectoren die je soms op een 

paaltje aan de zijkant van de weg 

gemonteerd ziet. Van zodra de 

autolichten de wildreflectoren 

beschijnen, wordt het licht van de 

koplampen in de richting van het 

bos of het open veld gespiegeld. 

Reeën die willen oversteken 

schrikken van de reflecties en 

blijven uit de buurt tot de auto’s 

weg zijn. Waarna de dieren alsnog 

veilig kunnen oversteken.

Maar jagers schieten ook 

reeën? Wat is het verschil?

Op reeën wordt inderdaad ook 

gejaagd. Dit gebeurt conform 

strikte jachtregelgeving, op basis 

van een specifiek hiervoor voorzien 

plan van de Vlaamse Overheid, 

wetenschappelijk onderbouwd en 

selectief naar geslacht en leeftijd 

toe. Het grote verschil is dat jacht 

enkel mag binnen dat strenge 

kader. Koning auto bv. maakt 

geen onderscheid, niet in de tijd, 

niet naar geslacht of leeftijd. Zo 

worden in onze gemeente heel 

frequent reegeiten doodgereden 

die nog afhankelijke jongen 

hebben, waardoor die vervolgens 

een hongerdood sterven. Bij jacht 

kan dat niet. De openingstijden 

van de jacht in Vlaanderen zijn 

namelijk bewust afgestemd op 

de ecologie van deze diersoort.

Jagers zetten ook 

burgerwetenschap in. We lazen iets 

over ‘Wilder’. Wat is dat precies?

Wilder is een gratis mobiele 

applicatie voor Android en iPhone, 

die iedereen kan downloaden. Deze 

mobiele app is zeer laagdrempelig 

en stelt burgers in staat om o.a. 

verkeersslachtoffers (jagers 

noemen dat ‘valwild’) te melden met 

bijhorende GPS-locatie. De data die 

op deze manier verzameld worden 

stelt de jachtsector in staat om 

de knelpunten in het wegennet in 

kaart te brengen en daar gepaste 

maatregelen voor te voorzien, zoals 

bv. het plaatsen van wildspiegels.

Op basis van deze data werden 

recent door de gemeente 

en de WBE reeds concrete 

maatregelen genomen langsheen 

de Berlaarsesteenweg.

Welke knelpunten met 

betrekking tot wilde fauna zie je 

momenteel in onze gemeente?

Het grootste en meest acute 

'En dat omvat eigenlijk de kern
van wat wij als jager willen doen:
een goed leefgebied voor het wild

creëren en onderhouden.'
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knelpunt zijn loslopende honden. 

Die hebben een enorm negatieve 

impact op de wilde fauna. Het zijn 

vooral de geurvlaggen van hun 

urine en uitwerpselen die ertoe 

leiden dat de kwaliteit van een 

leefgebied er enorm op achteruit 

kan gaan. Bovendien bezitten 

honden een natuurlijk instinct 

om wild te achtervolgen en het 

te vangen. Het verspreiden van 

geuren en het willen vangen van 

wild op paden die eigenlijk geen 

wandelpaden zijn, zorgt ervoor dat 

de wilde fauna soms geen veilige 

plaats meer heeft om te vertoeven, 

te foerageren, te herkauwen of 

te rusten. Reeën kunnen op die 

manier bv. sterven met een volle 

maag, gewoon omdat ze door de 

constante verstoring niet meer aan 

herkauwen toekomen. Bij deze dan 

ook een warme oproep om honden, 

buiten de specifiek daarvoor 

voorziene hondenlosloopzones in 

onze gemeente, aangelijnd te laten.

Wat zijn voor jou als jager je 

belangrijkste wapens?

Ten eerste mijn verrekijker. 

Onontbeerlijk voor mijn idee van 

natuurbeleving en onmisbaar voor 

de jachtpraktijk. Observeren en 

determineren en pas dan – soms 

– schieten. Ten tweede mijn tong. 

Jagers moeten uitleggen wat ze 

doen, waarom ze iets doen en hoe ze 

iets doen. Wanneer mensen met een 

open geest met elkaar in gesprek 

gaan en bereid zijn om naar elkaar 

te luisteren, empathie te tonen, 

dan is een goede verstandhouding 

meestal niet ver weg.

Hoelang plan je nog te jagen?

Zolang mijn gezondheid me toestaat 

het op een veilige en naar mijn 

gevoel zinvolle manier te doen.

Wilder app - beginscherm

Maak keuze wildsoort

Druk bevestigen om  

te versturen

De hondenweides in Nijlen:  

wat en waar? 

 

Op dit moment kan je op drie 

plaatsen in onze gemeente 

met de hond gaan wandelen 

zonder dat je viervoeter 

aangelijnd moet blijven:

Nijlen – Beekpark 

Bevel – Kiezelweg 

Kessel – Soldatenbos

 
TEKST Griet Van Olmen 

 FOTO Kurt Heylen



 

NIJLENSE  
REUZEN KRIJGEN 
MAKE-OVER! 

 

 

 

Uit de buurt
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Hoeberke, Here Nilus, Vrouwe Kessela,  
  en Jonkvrouw Bevele

Anno 2008

De vier Nijlense reuzen die in het magazijn onder een 

dikke laag stof liggen, zijn al een hele tijd niet meer 

buitengekomen. Daarom is er een plan om ze nieuw 

leven in te blazen. De kerngroep die ze een make-

over wil geven is op zoek naar vrijwilligers. Lieve 

Cambré en Wilfried Serneels vertellen er graag meer 

over.

Wie maakt deel uit van de 

kerngroep? 

 

Wilfried: De kerngroep zijn 

vrijwilligers die hun sporen al 

hebben verdiend bij vorige grote 

projecten als 'De Heksen van Nijlen', 

'Den Grooten Oorlog' en 'Diamant'. 

Zij willen nu hun schouders zetten 

onder een nieuw evenement, ook 

groot, maar op een andere manier 

dan de vorige. 

 

Kunnen jullie de Nijlense reuzen 

even voorstellen? 

 

Lieve: In 1977 zagen de drie 

Nijlense reuzen het levenslicht. 

Ze vormen het symbool van de 

fusie en weerspiegelen de goede 

samenwerking tussen de drie 

deelgemeenten. Ter gelegenheid 

van de lustrumviering van de 

Nila-feesten in 1978 werden ze 

gedoopt: Here Nilus, Vrouwe 

Kessela en Jonkvrouwe Bevele.

In 1990 werd Hoeberke aan 

Nijlen geschonken door onze 

zustergemeenschap Voeren.

Momenteel liggen ze opgeborgen in 

de gemeentelijke magazijnen, maar 

jullie hebben er een plan mee? 

 

Lieve: We vinden het zonde 

dat dergelijk erfgoed weinig of 

niet in de belangstelling komt. 

Volgens ons moeten zij deel 

uitmaken van zoveel mogelijk 

festiviteiten die plaatsvinden 

in Nijlen, Kessel en Bevel.  

Het plan van de werkgroep is om ze 

volledig na te kijken, te restaureren 

waar nodig en te voorzien van een 

nieuwe outfit en accessoires.  

We willen met de reuzen naar buiten 

komen op een 'Reuze-feestweekend' 

in september 2023. We zien dit als 

een groot evenement met muziek, 

poppen, mime, figurentheater, enz. 

Het initiatief is nog aan het groeien 

en alle ideeën zijn welkom. 

Daarna zouden we ze graag 

overdragen aan de zorgen 

van een, nog op te richten, 

Gilde die zich verder ontfermt 

over het gezelschap.

Om 'Operatie Redding' te 

verwezenlijken zijn jullie op zoek 

naar vrijwilligers. Wie mag zich 

kandidaat stellen? 

 

Wilfried: De kerngroep gaat eerst 

een dossier opmaken over de staat 

waarin de reuzen zich bevinden, 

alvorens te kunnen bepalen 

wat er moet gedaan worden.

We zullen veel volk nodig hebben 

tijdens het feestweekend 

in september 2023. 

En voor daarna zoeken we mensen 

die zich op langere termijn willen 

engageren. Het moeten de 

pleegouders van de reuzen worden: 

een groep enthousiaste personen 

die de reuzen in leven houden, er 

regelmatig mee gaan feesten en 

er mee 'onder de mensen komen'.    
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HELPERS 
GEZOCHT! 

Eerste infovergadering  

 

We plannen een eerste 

infomoment op  

dinsdag 17 mei 2022 om 

20u in de raadzaal van het 

gemeentehuis in Nijlen. 

 

Iedereen welkom!

 
TEKST Kurt Heylen
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25 JAAR  
JEUGDHUIS 
KROENKEL
In september blies jeugdhuis Kroenkel 25 kaarsjes uit. Hoog tijd 

om even terug te blikken op een kwarteeuw ‘jeugdhuiswerking 

groot-Nijlen Kroenkel vzw’, want zo luidt de officiële naam die 

destijds in 1996 in het Belgische Staatsblad verscheen.

1996-1997:  
 
Jeugdhuis Kroenkel draait op volle toeren, stampvolle 
avonden, men moet telkens met vier kernleden achter 
de toog staan om iedereen vlot bediend te krijgen.

1997-1998:  
 
Protest bij jeugdhuis Kroenkel want ze krijgen 
buren: de politie neemt intrek in de voorzijde 
van ’t Gesticht en het jeugdhuis moet zijn 
tuin-terras opofferen – ook een betoging 
tijdens de gemeenteraad biedt geen soelaas 
en sindsdien kent gans Vlaanderen jeugdhuis 
Kroenkel als het jeugdhuis naast de ‘flikken’.

1997-1998:  
 
Zotte feestjes zorgen voor een 
zotte sfeer, de brandweer komt een 
container vullen als zwembad voor een 
beachparty, optredens van verschillende 
muziekgenres, in Nijlen trekken ze 
grote ogen als een metalband met een 
groot kruisbeeld op hun auto aan het 
jeugdhuis komt toegereden, de jeugd 
zakt massaal af naar het jeugdhuis.

“In de schoot van de oprichting van 

de Nijlense jeugdraad in 1993 werden 

er ook werkgroepjes van de jeugdraad 

opgestart. Zo vond in het najaar van 

1993 een werkgroepvergadering 

‘jeugdhuis’ plaats met sprekers van het 

vroegere jeugdhuis Prikkel (in Nijlen) 

en ’t Verschil uit Herenthout. In Nijlen 

moest er ook terug een jeugdhuis 

komen en daarbij konden we op steun 

van de gemeente rekenen.” aldus Peter 

Vetters, één van de mede-stichters, en 

tot op heden nog altijd als vrijwilliger 

actief (namelijk bij de organisatie 

van optredens met This Shittown).

“In 1994 werd zo een eerste Free 

Podium georganiseerd in een 

gemeentelijk gebouw op het 

kerkplein (dat nu ’t Wit Huys is) 

met 30 vrijwilligers. In 1995 werd 

er uitgeweken naar de lokalen van 

Chiro Elckerlyc (die toen nog in de 

Kapellebaan zaten) en in 1996 kwam 

de opening dichtbij. De werkgroep 

kreeg vanuit de gemeente Nijlen een 

locatie in het oude rusthuis (’t Gesticht) 

ter beschikking gesteld, een vzw werd 

opgericht en de inrichting van het lokaal 

kon beginnen. Het laatste weekend van 

september werd de officiële opening 

gepland en tot op heden is het laatste 

weekend van september nog steeds hét 

feestweekend van jeugdhuis Kroenkel!”

1998-2000:  
 
Woelige tijden met periodes van overlast en problemen, 
enkele maanden een tijdelijke sluiting, weinig vrijwilligers 
die over blijven maar jeugdhuis Kroenkel vecht terug 
en rond de millenniumperiode staat een nieuwe ploeg, 
ondersteund door een aantal ervaren rotten, klaar om 
er terug in te vliegen – ook in 1999: tienerwerking De 
Joeng wordt opgestart vanuit jeugdhuis Kroenkel in 
samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst met 
een vrijetijdsaanbod voor tieners van 13 tot 16 jaar.

Terugblik
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2006:  
 
Tien jaar Kroenkel wordt 
gevierd met optredens op 
vrijdag, een gemaskerd 
bal zaterdagavond en 
Kamagurka met een 
comedyshow op zondag.

2008:  
 
een stier in het jeugdhuis: met de 
Speelhappening is dat zeker mogelijk – 
als jeugdwerkinitiatief is het jeugdhuis 
vertegenwoordigd in de jeugdraad, 
springen ze mee op de kar om goede 
doelen en initiatieven te steunen: zo 
werden er in al die jaren wereldcafés 
georganiseerd, werden campagnes 
van 11.11.11 mee in de kijker gezet 
en werd er ook vele jaren mee geld 
ingezameld voor Music for Life.

2003:  
 
Jeugdhuis Kroenkel noteert het hoogste ledenaantal ooit, 
tieners nemen tijdens schoolvakanties volop deel aan allerlei 
activiteiten van De Joeng en een nieuwe werkgroep ontstaat: 
TST of This Shittown – tot op heden organiseert TST 
maandelijks optredens in het jeugdhuis en programmeert 
daarbij zeer divers: rock, metal, punk, hiphop, indierock, 
hardcore, … zo stonden – toen nog niet zo bekend als nu – onder 
andere Oscar & the Wolf, Compact Disk Dummies, SX, Black 
Lips en Equal Idiots op het podium in de Statiestraat 13.

2015:  
 
“Wat is er aan de hand met het jeugdhuis, dat staat 
over te nemen?” – niets van aan natuurlijk maar het 
was wel een uitgewerkte campagne om dringend 
nieuwe vrijwilligers aan te trekken én te vinden ook: 
een nieuwe kernploeg werd opgeleid en klaargestoomd 
om jeugdhuis Kroenkel de toekomst in te loodsen

2016:  
 
Van januari tot maart sluit het jeugdhuis voor een 
heuse make-over: het interieur van de jaren ’90 
zal definitief plaats ruimen voor een eigentijds 
jeugdhuis – een groep vrijwilligers steekt de 
handen uit de mouwen en begint te breken, terug 
op te bouwen, 
in te richten en 
opent begin april 
terug de deuren.

2021:  
 
25 jaar jeugdhuis 
Kroenkel: al die jaren 
draaide het jeugdhuis 
volop dankzij de 
jeugd: meer dan 150 
vrijwilligers hielpen 
mee tappen, fuiven 
organiseren, bands 
programmeren, dj-
en, kuisen en schuren, tieneractiviteiten 
uitwerken en begeleiden, vergaderen, de 
boekhouding op orde houden en controleren, 
pannenkoeken bakken en chocomelk 
uitdelen met oudjaar, workshops op poten 
zetten, enzovoort – hartelijk dank!

2022:  
 

JEUGDHUIS KROENKEL ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS! 

Interesse om eens een fuif te organiseren? Een keertje mee een praatcafé open houden? Bands 
te zoeken om op te treden in het jeugdhuis? Promo te maken op sociale media? Laat gerust een 
seintje via info@kroenkel.be of spring eens binnen in het jeugdhuis, Statiestraat 13 in Nijlen.

OPENINGSUREN JEUGDHUIS KROENKEL:
elke vrijdag en zaterdag van 21 u tot 2u

elke donderdag tijdens een schoolvakantie van 20u tot 24u

2009:  
 
Met een heus tienerfestival in en rond het 
jeugdhuis trapt tienerwerking De Joeng de zomer 
af en viert zo meteen ook de tiende verjaardag.

2012:  
 
Al jaren een traditie die verder gezet 
wordt: in het najaar trekt de vzw telkens 
op planningsweekend: functies worden 
verdeeld (wie bestelt wekelijks de drank, 
wie zit de vergaderingen voor, wie is 
verantwoordelijk voor de klusjes, …) en 
activiteiten voor het werkjaar worden 
gepland, voor jeugdhuis en tienerwerking.

2013-2014:  
 
Het jeugdhuis professionaliseert verder en zit ook volop 
mee op de digitale weg op vlak van externe communicatie 
maar ook de interne werking – wist je trouwens dat 
het jeugdhuis in 1996 al een computer kocht voor hun 
werking en dat daar toen over gebabbeld werd in Nijlen: 
“als jeugdhuis geld uitgeven aan zo’n luxeproduct, dat kon 
toch niet” – tijdens de Dag van de Jeugdbeweging is het 
jeugdhuis elk jaar een trouwe samenwerkingspartner 
voor de jeugdraad en de jeugddienst.

 
TEKST Gunther Melis
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Bij 'phishing' proberen criminelen 

je via nepmails, sms, social media 

of telefoon op te lichten. Ze 

'hengelen' bij wijze van spreken 

naar jouw persoonlijke informatie 

en doen zich voor als iemand 

anders. Op deze manier stelen 

ze dan gevoelige info. Het is 

vaak moeilijk om een phishing 

tekstbericht, e-mail of telefoon 

te onderscheiden van een echte 

versie. Eens ze de juiste info 

hebben, dan hebben ze vrij spel: 

hij/zij kan zo toegang krijgen tot 

je accounts, je identiteit of je 

bankrekening.  

 

We praten met een rechercheur bij 

Lokale Politie Berlaar-Nijlen. 'We 

zien dat de aangiften voor fraude 

en phishing blijven aanhouden. 

Daarom willen we de inwoners van 

Nijlen en daarbuiten enkele tips 

meegeven.”  

 

Er zijn verschillende manieren om 

aan jouw informatie te geraken. 

Vaak spelen oplichters in op de 

actualiteit zoals de coronacrisis, 

it’sme platform of te ontvangen 

energiepremie. Een aantal vaak 

voorkomende fenomenen zijn: 

•  Emotiefraude: via datingsite wordt 

een vertrouwensband opgebouwd 

en vervolgens naar geld gevraagd

•  What’s app-fraude: zoon 

of dochter heeft zogezegd 

nieuw telefoonnummer en 

vraagt dringend om geld.

•  Helpdeskfraude: oplichters doen 

zich voor als helpdeskmedewerkers 

van een bank of grote bedrijven 

zoals Microsoft of Google. 

HOE BESCHERM 
JE JEZELF TEGEN 
PHISHING? 

VIJF TIPS OM NADEEL 

TE VOORKOMEN:

1. Wees gezond wantrouwig

2. Open niet zomaar een 

link, bijlage of afbeelding 

in een mail of sms

3. Geef nooit geheime code, 

pin of beveiligingscode door

4. Als je twijfelt, informeer 

bij bank, instantie of 

plaatselijke politie

5. Beveilig regelmatig je gsm of 

computer: installeer updates, 

gebruik sterke wachtwoorden 

en betalende virusscanner

HEB JE TOCH DOORGEKLIKT 

OP EEN LINK EN BEN JE 

SLACHTOFFER GEWORDEN VAN 

CYBERCRIME?  

 

1.  Neem direct maatregelen en 

contacteer je bank. Snelheid 

is van cruciaal belang.

2.  Doe een aangifte bij de 

plaatselijke politie (03 466 16 16)

3.  Bel Card Stop en blokkeer 

je bankkaart (078 170 170)

4.  Verzamel bewijzen (gebruikte 

namen en e-mailadressen, 

screenshots, conversaties, …)

BESCHERM JEZELF EN ANDEREN 

BIJ PHISHING 

 

Download de Safeonweb app en 

stuur verdachte berichten altijd 

door naar verdacht@safeonweb.be 

 

Met deze app ontvang je 

updates en meldingen rond 

phishingberichten, nieuwe vormen 

van online oplichting en zo blijf 

je oplichters een stapje voor!

 
 

TEKST: Sue Mutton

WELKE REGELS GELDEN IN EEN 

FIETSSTRAAT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Je mag met de auto een 

fietsstraat inrijden, maar je mag er 

niet sneller rijden dan 30 km/u. 

 

• In een fietsstraat mag je met de 

auto of andere motorvoertuigen 

geen fietsers inhalen.

• Fietsers moeten zich uiteraard 

ook aan de regels houden:  

ze mogen de hele breedte van 

de rijbaan gebruiken voor zover 

deze enkel opengesteld is in hun 

rijrichting en de helft van de breedte 

langs de rechterzijde als de rijbaan is 

opengesteld in beide richtingen. 

 

 

WIST JE DAT CARAVANS EN 

MOBILHOMES VAAK HET 

VOORWERP ZIJN VAN INBRAKEN EN 

DIEFSTALLEN? 

 

Vooral voertuigen die klaar staan om 

te vertrekken zijn gegeerd bij dieven. 

We geven jou 7 preventietips om 

het risico op inbraak en diefstal te 

verminderen.  

 

Lees deze na op de website:  

www.politie.be/5361. Wens je gratis 

preventie-advies: bel politie en maak 

een afspraak via 03 466 16 16.

OPENDEURDAG ACADEMIE NIJLEN 

 

Zaterdag 7 mei van 10u tot 17u 

opent de academie van Nijlen 

haar deuren. Leerlingen en 

docenten tonen hun ateliers. 

Je kan komen proeven van de 

verschillende opleidingen die de 

academie van Nijlen aanbiedt.

CAMPUS NIJLEN 

Tibourstraat 10: Keramiek, 

fotografie en digitale 

beeldvorming. 

CAMPUS BEVEL  

Bevel-Dorp 91: Schilderkunst 

en tekenkunst.

CAMPUS KESSEL  

Berlaarsesteenweg 2 : Tekenkunst 

en levend model. 

 

www.acnijlen.be • 03 410 01 20 

 

DIGICAFÉ IN BIB NIJLEN 

 

Vanaf heden gaat het Digicafé zich 

beperken tot één vragenuur in groep. 

Dit betekent dat iedereen die vragen 

heeft welkom is tussen 16u en 17u 

en dit nog steeds op de tweede 

maandag van de maand. Inschrijven 

vooraf is verplicht via  

03 410 02 11 of info@nijlen.be. 

 

APPLEDOKTER EN APPLECAFÉ 

 

Vanaf mei komt er een Appledokter 

en Applecafé in de bib. Dit zijn 

infosessies en een vragenuurtje 

specifiek voor Appletoestellen. Dit 

vindt tweemaandelijks plaats op de 

3e vrijdag van de betreffende maand 

van 14u tot 16u. Deelnemen is gratis, 

vooraf inschrijven is verplicht via  

03 410 02 11 of info@nijlen.be.

KortwegOpgelet!
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KAMPIOENENVIERING 

 

Op 10 juni is het weer zover! Dan 

worden alle sportkampioenen uit 

onze gemeente gehuldigd met een 

kampioenenviering.  

 

Hiervoor zijn we op zoek naar al onze 

topsporters. Iedereen kan sporters 

nomineren via het online formulier via: 

www.nijlen.be/kampioenenhulde.  

Hier vind je ook de regels rond wie er 

gehuldigd kan worden terug.   

 

CREAKAMP TIJDENS DE 

ZOMERVAKANTIE 

 

Tijdens de zomervakantie 

organiseert de jeugddienst 

enkele creakampjes op Speelplein 

Boemerang. Er zijn nog vrije 

plaatsen bij het creakamp voor  

7-9 -jarigen (van 4 t/m 7 juli 

2022) en bij het creakamp voor 

 

 

10-12 -jarigen (van 11 t/m 14 juli 

2022).  

 

Een halve dag knutselplezier 

wordt gecombineerd met het open 

speelaanbod op het speelplein zelf. 

Meer info op www.jeugdnijlen.be.  

 

Je vindt op deze website ook 

alle info over over Speelplein 

Boemerang. 

 

INDRA WINT TEKENWEDSTRIJD 

VAN MOOIMAKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkzame inwoners merkten 

het misschien zelf al op. De bordjes 

van Mooimakers, om iedereen er op 

attent te maken dat zwerfvuil niet 

oké is, kregen een nieuwe tekening.  

 

Het ontwerp werd gemaakt door 

Indra Van Neuten en vorig schooljaar 

door de Nijlense kinderraad 

uitgekozen als winnaar bij een 

tekenwedstrijd rond zwerfvuil.

Uit de krant  
van vroeger

8 december 1918 
De Standaard
 
 
MET DANK AAN Kris Van Brandt
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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  pz.berlaarnijlen@police.belgium.eu  
W www.politie.be/5361 
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  
18u tot 19u30 
 

DOKTERS / 
APOTHEKERS VAN WACHT 
Centraal oproepnummer wachtdiensten 
Huisartsenwachtpost:  
1733  

Apotheker van wacht:  
0903 99 000 

Tandarts van wacht:  
0903 99 915 
 

REDACTIETEAM BEKEND: 

Eve Heremans, Kurt Heylen, Maarten 
Horemans, Gunther Melis, Melanie 
Mertens, Hans Selderslaghs, Griet Van 
Olmen, Gino Van Looy 
 
bekend@nijlen.be • 03 410 02 11

Contact
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE  

 

'Iedereen verdient vakantie' 

werkt samen met verschillende 

toeristische partners. Ze bieden 

vakanties aan en zorgen voor 

daguitstappen aan sociaal tarief 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN: 

• Laag inkomen (inkomstengrens 

afhankelijk van gezinssamenstelling) 

• Schuldbemiddeling 

• Verhoogde tegemoetkoming bij de 

mutualiteit 

• Kansentarief met de UiTPAS  

• Sociaal-financieel 

onderzoek door OCMW 

Voor meer informatie kan je contact 

opnemen met team hulpverlening. 

Ben je nog nooit langs geweest bij 

het OCMW, maak dan een afspraak 

voor intake (03 410 02 11 of  

info.ocmw@nijlen.be). Ben je al eerder 

langs geweest, neem dan contact op 

met jouw maatschappelijk werkster. 

 

VERLOOP: 

1. Kies jouw daguitstap of vakantie via 

de website  

www.iedereenverdientvakantie.be of 

in de uitleen-brochures (te verkrijgen 

bij het OCMW): 

2. Geef jouw keuze door aan het 

OCMW, zij zullen online de reservatie 

ingeven. Voor daguitstappen: minimum 

3 dagen op voorhand reserveren; 

3. Je ontvangt een reservatiebewijs 

dat je moet meenemen op de dag van 

jouw bezoek. Geef dit af bij aankomst 

(zonder reservatiebewijs kan je niet 

genieten van het sociaal tarief); 

4. Voor een daguitstap betaal 

je ter plaatse aan de kassa.

Het aantal daguitstappen dat je per 

jaar kan doen, is onbeperkt.  

 

Wat betreft de vakanties, heb je recht 

op 14 dagen per jaar. 

STEEK JE HANDEN UIT DE 

MOUWEN EN ZET NIJLEN, KESSEL 

EN BEVEL IN DE BLOEMETJES! 

 

Binnenkort is het weer zover! Van 

13 t.e.m. 18 september fleuren we 

onze gemeente op ten voordele van 

de plantjesweek van Kom Op Tegen 

Kanker.  

 

Heb je enkele uren vrij of wil je graag 

meewerken aan de voorbereiding 

en zo het verschil maken in de 

strijd tegen kanker, dan horen wij 

dit graag! Wij zoeken nog mensen 

van Nijlen, Kessel als Bevel om onze 

posten te bemannen en centen in 

te zamelen voor het goede doel!

Laat jij mee onze gemeente stralen 

met bloemen?  

 

Laat dan van je horen!

Kristoff Peeters 

0472 68 86 54 

info@kotknijlen.be



MET DANK AAN:

Kim Huybrechts, Jo Sels, Inne Voet, Hilda Lemmens, Lieve Verels, Dirk Lenaerts, Frans Vercammen, Geert Van den Bosch,  
Lieve Cambre, Wilfried Serneels, Andries Gouweloose, Peter Vetters, Sue Mutton, Cindy Beelen, Nancy Fierens  
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BENIEUWD NAAR 
ACTIVITEITEN IN BEVEL, 

KESSEL OF NIJLEN?

BELEEF 

Elke maand via meer dan 
50 verdeelpunten  

Info en activiteiten ingeven: 
www.bekendinnijlen.be/beleef/
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