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IN DEZE EDITIE

Burgemeester op bezoek in zustergemeente Güssing. 'In juli hebben 
we met een Nijlense delegatie onze zustergemeente bezocht. De foto 
is gemaakt net na het concert van de Güssingse Stadtkapelle samen 
met de Nijlense harmonie. Links op de foto staat Vinzenz Knorr, de 
burgemeester van Güssing.'

PAUL VERBEECK Burgemeester

Beste lezer,  

 

We trekken in deze BEKEND naar goede 

gewoonte weer een blik verhalen 

open over bijzondere dorpsgenoten 

en bijzondere lokale initiatieven. 

Trouwe lezers van dit magazine weten 

ondertussen al dat die verhalen alle 

kanten opgaan, zowel qua onderwerp 

als qua plaats in de wereld waar onze 

dorpsgenoten het beste van zichzelf 

geven. 

 

We reizen in deze editie bv. naar de 

Wereldspelen in Amerika voor een 

straffe sportieve toer, succesvol 

afgerond mét eremetaal. Een jonge 

muzikant uit Kessel verovert ook de 

wereld. Een platinum album voor een 

jonge kerel uit dé diamantgemeente, 

dat kan geen toeval zijn! 

 

Ook hier in ons eigen dorp zijn er 

mensen actief in sport en cultuur. Wat 

te denken van de drie mannen die hun 

dorp decennialang leerden lopen of 

van een beginnende auteur die uitpakt 

met een jeugdboek over het geheim 

van de Groeshoeve, een vergeten stuk 

Kesselse geschiedenis. 

Daar vlak in de buurt is één van onze 

erfgoedpareltjes, het Fort van Kessel, 

dat zijn polyvalentie toont. Want wist 

u dat daar regelmatig getraind wordt 

met reddingshonden? 

 

Er gaat ook geen BEKEND voorbij 

zonder deugddoende berichten over 

hoe we hier, net als de touwtrekkers 

die brons pakten op de Wereldspelen, 

allemaal een één zeel trekken en 

niemand aan zijn of haar lot overlaten. 

In de Zorgzame Buurt in Bevel rijden 

we samen en in het Buurtpunt in 

Nijlen worden we samen wijs uit al 

die papieren en digitale zaken die 

je tegenwoordig in de gaten moet 

houden. 

 

Het is trouwens ook altijd een goed 

idee om de Kortweg berichten in deze 

uitgave te bekijken, er staat heel wat 

nuttige info in. 

 

Veel leesplezier!
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Hoe ben je erbij gekomen om 

muziek te beginnen maken?

Ik denk enerzijds uit interesse en 

anderzijds uit verveling. Toen ik 

twaalf was, zag ik op YouTube een 

filmpje waarin iemand zijn eigen 

muziek maakte en dat wilde ik ook 

proberen. Ik stopte gewoon mijn 

oortjes in de laptop en ik begon 

beats te maken. In het begin klonk 

het niet zo goed, maar ik ben het 

jaar na jaar blijven doen. Dan kwam 

ik Christian D, een goeie vriend van 

mij, tegen in een broodjeszaak en 

zo zijn we samen gaan werken. Een 

opnamestudio in Antwerpen bood 

mij een stage aan van zes maanden 

en ik heb dat aanbod met open 

armen aangenomen. Sindsdien ben ik 

muziek echt serieus gaan nemen. Drie 

maanden later heb ik met Christian 

‘Le Bled’ gemaakt en dat is dan 

helemaal viraal gegaan op TikTok. 

Is je leven hard veranderd 

sinds je doorbraak?

Ja, dat wel. Heel mijn wereld draait 

nu rond mijn muziek. Er zijn ook 

sommige dingen die ik niet meer 

kan doen. Uitgaan in een club 

bijvoorbeeld, dat gaat niet meer. 

Tenzij ze me zouden boeken in de 

club, maar dan zou ik het feestje zelf 

moeten maken. Voor de rest komen 

er ook heel veel positieve dingen bij. 

Zoals?

De shows, de fans, … en ook wat 

je ermee verdient (lacht). Het is 

ook leuk om te zien dat mensen 

je nummers meezingen. Ik heb 

filmpjes op mijn sociale media 

staan waarop je kan zien dat ze 

gewoon heel de tekst kennen! 

 

Hoe ga je om met die bekendheid?

Ik vind dat wel leuk. Zo zie je dat je 

fans hebt en dat ze naar je muziek 

luisteren. Dat waardeer ik enorm. Als 

mensen mij aanspreken voor een foto, 

dan maak ik altijd even tijd. Ik merk 

dat er ook veel jonge kinderen zijn die 

naar mij opkijken. Dat is leuk langs de 

ene kant, maar langs de andere kant 

maakt dat het wel een beetje moeilijk. 

In mijn songs zing ik af en toe over 

een jointje. Als je dan ziet tijdens een 

show dat kinderen je tekst helemaal 

meezingen, dan schrik je wel even. 

Maar dat is uiteindelijk ieder zijn eigen 

keuze, toch? Ik ben een artiest dus 

als ik over zoiets wil zingen, tja. 

Ga je er rekening mee houden 

bij volgende liedjes?

Nee, absoluut niet. Ik wil nog 

steeds kunnen doen wat ik wil, 

BRYSA,  
AANSTORMEND TALENT 
IN DE MUZIEKWERELD
Sabry (19) scheert momenteel hoge toppen in de muziekwereld. De jonge Kesselaar 

heeft al twee platina platen gescoord met hits als ‘Le Bled’ en ‘Amsterdam’ én 

hij was de eerste Belg in 10 jaar die een nummer-1 hit scoorde in Nederland. Zijn 

artiestennaam Brysa doet bij veel jongeren waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. 

Sabry: ‘Het is leuk om te zien dat mensen jouw nummers meezingen. Zo zie je dat je 

fans hebt en dat ze echt naar je muziek luisteren.’

'Ik wil België  
echt op de  

kaart zetten’

BRYSA

FOTO lowiegraphy

Talent uit Kessel
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maar ik zal nooit te ver gaan. Er zijn 

artiesten die groffe taal gebruiken. 

Daar let ik wel meer op, maar ik 

schrijf nog altijd wat ik wil. 

Je draagt ook altijd een zonnebril, 

is dat met een reden?

Mijn zonnebril is mijn handelsmerk. 

Ik heb hem altijd op om de 

artiestenuitstraling te hebben. Ik merk 

wel dat mensen vaak vooroordelen 

hebben. Ze denken dat ik uit de 

hoogte doe omdat ik een bril op heb, 

maar onder die bril ben ik nog steeds 

dezelfde rustige, vriendelijke jongen. 

Waar zie je jezelf binnen 

een paar jaar?

Dan zou ik graag aan een project 

werken zoals aan een album of een 

elpee. Een eigen concert geven zou 

ook leuk zijn. Ik zou al heel blij zijn 

als ik 500 tickets verkocht krijg. Ik 

wil ook graag verandering brengen. 

Er zijn veel Belgische artiesten 

die eerder in de Nederlandse 

muziekbusiness zitten, maar ik wil 

België echt op de kaart zetten. Ik kijk 

ook erg op naar Stromae. Hij is een 

grote speler in de muziekindustrie 

en iedereen kent hem. Dat is 

iets wat ik ook wil bereiken. 

Droomde je er als kind al van 

om muziek te maken?

Ik was altijd al een entertainer. Vroeger 

speelde ik gitaar, dan wilde ik weer dj 

worden en dan probeerde ik YouTube 

uit. Ik was graag creatief bezig en 

wilde altijd iets anders uitproberen. 

Mijn opa speelde ook jarenlang in 

de harmonie van Kessel. Hij kon 

verschillende instrumenten spelen, 

waaronder accordeon. Mijn moeder 

en ik waren eens op reis geweest en 

we hadden een rare viool meegepakt 

voor hem. Hij heeft zichzelf dat dan 

aangeleerd en opeens kon hij dat ook 

spelen. Dat was echt gek. Misschien 

dat mijn interesse van daar komt. 

Mijn mama luisterde vroeger in de 

auto ook veel naar muziek. Ik ben 

eigenlijk met muziek opgegroeid.

Hoe is de band met je mama?

Ik ben altijd met mijn mama alleen 

geweest, dus ik heb een heel hechte 

band met haar. Ze heeft heel mijn 

leven voor mij gezorgd. Ik kan niets 

anders zeggen dan dat ze diep in 

mijn hart zit. De band met mijn papa 

is minder. Mijn ouders zijn al voor 

mijn geboorte uit elkaar gegaan. Hij 

woont in Parijs en ik heb hem nooit 

echt gekend. Sinds mijn zestiende 

ben ik contact met hem beginnen 

opnemen. Het is niet zo gemakkelijk 

want hij is Franstalig. Maar het 

gaat beter en beter, ook al is het 

nog altijd niet wat het moet zijn.

Heb je een vader in je leven gemist?

Ja, toch wel. Daarom dat ik het 

contact ook echt wil behouden. Ik wil 

hem beter leren kennen, hij is mijn 

vader uiteindelijk. Ik denk dat iedereen 

met hetzelfde verhaal, mensen die 

hun vader niet gekend hebben, ergens 

op een punt in hun leven komen dat 

ze ook benieuwd worden. Mijn vader 

is van Marokkaanse afkomst en ik 

ben nieuwsgierig naar mijn roots. 

We zitten hier in de wijk 

Tweebunder in Kessel, ben 

je hier ook opgegroeid?

Ja, dat klopt. Ik heb hier heel mijn 

jeugd doorgebracht. Zoals die kindjes 

die daar in de speeltuin aan het 

spelen zijn, zo was ik ook vroeger. Het 

is wel een beetje veranderd, maar 

het is hier echt leuk. Er is zelfs een 

pannaveldje (klein voetbalveld n.v.d.r) 

gekomen. Soms ga ik daar met die 

kindjes mee spelen. Ik had een tijdje 

geleden een TikTok gemaakt toen ik 

mee aan het voetballen was en dat is 

ook helemaal viraal gegaan. Oh daar 

is Nathalie (zwaait naar Nathalie). Zij 

is van de jongerenwerking en vroeger 

deden we hier op het speelpleintje 

altijd activiteiten. Het is hier echt 

een leuke, actieve buurt. Misschien 

kan je dat er ook nog bij vermelden 

dat ik dat heb gezegd? Beetje 

reclame voor de buurt (lacht).

Hoe verliep je schoolcarrière?

Eerst zat ik op de Steinerschool 

en dan heb ik een tijdje in githo 

nijlen gezeten. Toen ik vijftien was, 

had ik een vakantiejob in de Quick. 

Ik vond dat veel leuker dan naar 

school gaan, want dan kon ik al mijn 

eigen geld verdienen. Dat ben ik 

dan deeltijds blijven doen samen 

met de opleiding ‘Keuken’ in Heist 

op den Berg. Uiteindelijk ben ik dan 

overgestapt op de opleiding ‘kelner’. 

Nu heb ik bijna mijn diploma. Volgend 

jaar nog een paar maanden en dan 

rond ik het op mijn eigen tempo af. 

Vanwaar de interesse in kelner?

Mijn vakantiejob in de Quick vond 

ik leuk dus ik wilde wel iets in die 

richting gaan doen. In een paar zaken 

heb ik in de keuken gestaan. Ik heb 

zelfs in de Marnixhoeve gewerkt. 

Maar dat bleek toch niet echt iets 

voor mij dus dan ben ik kelner gaan 

doen. Dat bedienen en met mensen 

een praatje maken, dat beviel mij wel. 

Op school was er niet echt iets wat 

mij interesseerde, dus ik ben blij dat 

ik uiteindelijk kelner heb gekozen. Als 

ik later een horecazaak wil openen, 

dan heb ik al wat ervaring en dan 

weet ik al hoe ik het zou aanpakken. 

Staat dat nog op je bucketlist, 

een eigen horecazaak openen?

Misschien wel. De interesse is er 

alleszins. Ik zeg nooit nooit … 

 

Met dank aan Nette Dedapper voor 

het interview. Nette is student 

journalistiek en juniorreporter voor 

BEKEND.  

 

Wil je ook meewerken aan 

BEKEND? Laat het ons weten 

via bekend@nijlen.be

'Stromae is een grote speler in 
de muziekindustrie en iedereen 
kent hem. Dat is iets wat ik ook 

wil bereiken'

BRYSA

7

FOTO Gerson Ntiti
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BEVEL RIJDT  
SAMEN

'Op naar een leeftijdsvriendelijke 

buurt Bevel'

Begin dit jaar werd ons project ‘Op 

naar een leeftijdsvriendelijke buurt 

Bevel’ goedgekeurd. Dit betekent 

dat we ons twee jaar gaan inzetten 

om Bevel leeftijdsvriendelijker en 

zorgzamer te maken samen met 

onze 10 partners. Na bevragingen 

en rondetafelgesprekken kwam 

al snel naar voor dat er geen 

rechtstreeks openbaar vervoer is 

naar Nijlen. Samen met partners 

Ar-Tur Turnhout, UHasselt en onze 

vaste partners gingen we op zoek 

naar creatieve oplossingen. De 

Bevelse liftplekken is daar één van. 

Hoe werkt de liftplek?

Dat is eigenlijk heel eenvoudig. In 

september hebben we in alle Bevelse 

brievenbussen een opvallende 

winkeltas bezorgd. Dat is een witte tas 

met ons rode 'Bevel rijdt samen'-logo. 

Stel je wil van Bevel naar Nijlen, dan 

kan je op drie plekken in Bevel gaan 

staan met de winkeltas zichtbaar 

om je schouder en geef je aan 

voorbijgangers aan dat je graag wil 

meerijden naar Nijlen. We rekenen dan 

op inwoners van Bevel, Kessel of Nijlen 

om mensen mee te nemen.' 

 

Eens aangekomen in Nijlen, kunnen 

ze gaan winkelen, naar de markt, 

op bezoek, ... Voor de terugrit naar 

Bevel, is er aan het gemeentehuis 

van Nijlen ook een liftplek voorzien. 

Als het markt of kermis is in Nijlen, 

verhuist de liftplek Nijlen naar het 

kruispunt van de Bevelsesteenweg 

met de Spoorweglei, over de 

spoorweg langs kant van Bevel.

Waar zijn de liftplekken in Bevel?

Dat zijn er drie en ze zijn herkenbaar 

aan het ronde bord met logo. Er is 

er één aan de vroegere bibliotheek 

van Bevel (Bevel-Dorp), één 

op de hoek Nijlensesteenweg 

– Kardinaal Cardijnstraat en 

een derde aan Akendoren.

Uit een enquête die we afnamen bij 

enkele Bevelaars bleek dat 92% van de 

inwoners zeker iemand wil meenemen 

voor een ritje naar Nijlen of terug naar 

Bevel. Op de vraag zou je zelf durven 

meerijden, antwoordde 87% ‘ja’. We 

roepen dus alle inwoners van Bevel, 

Kessel of Nijlen op om zoveel mogelijk 

lifters mee te nemen om zo van dit 

project een echt succesverhaal 

te maken. Alvast bedankt aan 

alle bereidwillige chauffeurs!

JONE VAN TULDEN

Bevelaars die naar Nijlen willen en zelf niet 

over vervoer beschikken, kunnen sinds 

kort op een liftplek gaan staan. Ze rekenen 

dan op passerende inwoners om hen een 

lift te geven. Een kandidaat lifter kan je 

makkelijk herkennen aan de witte winkeltas 

met het rode 'Bevel rijdt samen' logo. 'Het 

is een proefproject dat ontstaan is vanuit 

Zorgzame Buurten', vertelt Jone van Tulden 

van Buurtzorg De Geburen.

9

'Rijd je voorbij aan een liftplek 
en staat er iemand met de 

gekende winkeltas, neem deze 
persoon dan zeker mee.'

Gespot

 
TEKST/FOTO Kurt Heylen
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Hoe vaak kijk je naar je 

medaille? Of neem je ze vast?

In het begin gebeurde dat wel eens 

ja, het is ook een vrij grote medaille 

dus je kan er moeilijk naast kijken 

(Joeri lacht). Nu is dat al wat minder, 

het is meer al wat erbij komt kijken 

dat me trots maakt. We mochten 

bijvoorbeeld een ereronde gaan 

doen op de Memorial Van Damme, 

dat soort erkenning vind ik nu 

belangrijker. Ook dat ik ermee in 

dit magazine kom, vind ik een eer.

Talent uit Nijlen

Zeg niet zomaar ‘touwtrekken’ over de sport 

die Nijlenaar Joeri Janssens beoefent. Het is 

‘tug of war’ en het is een uitgebalanceerde 

symfonie van kracht, techniek, tactiek en 

vooral… samen aan één zeel trekken.  

In Birmingham, in de staat Alabama in de 

VS deden Joeri en zijn mannen dat in juli zó 

goed dat ze een bronzen medaille pakten. 

Dat verdient zeker een plaatsje in deze 

BEKEND. 

11

De Wereldspelen krijgen 

niet zoveel aandacht, 

wat vind je daarvan?

De Wereldspelen zijn bedoeld 

voor sporten die ooit olympisch 

waren of die het willen worden. 

Voor de nieuwere sporten is het 

een soort try-out. Muurklimmen 

bijvoorbeeld was een discipline 

op de Wereldspelen maar wordt 

olympisch. Het is in vergelijking 

met de Olympische Spelen een 

beetje als de tweede klasse in het 

voetbal. Touwtrekken was tot 1920 

trouwens een Olympische sport. 

We vinden het allemaal wel heel 

jammer dat het minder aandacht 

krijgt. In vergelijking met veel andere 

sporten doen we er niet minder 

maar net meer voor, met meer 

trainingen en meer opofferingen. 

Maar we zijn niet alleen in die 

situatie, hoe je het ook draait of 

keert, het sportlandschap in ons 

land wordt voor een heel groot deel 

ingenomen door twee sporten. 

 

Hoe verloopt een wedstrijd 

touwtrekken, hoe gaat 

de puntentelling en 

wat zijn de regels? 

Je moet proberen het touw 

ongeveer 4 meter naar je toe te 

trekken, tot er een merkpunt op het 

touw voorbij het midden komt. De 

teams nemen het touw gestrekt 

vast en wachten tot er NU geroepen 

wordt. Dan begint de wedstrijd of 'de 

trek' zoals wij dat noemen. Er lijkt 

eerst niet veel te gebeuren, maar 

dan is de tactiek en het aftasten 

10

JOERI JANSSENS 
HAALT MEE 

BRONS OP DE 
WERELDSPELEN
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Er zijn drie scheidsrechters die 

dat allemaal in de gaten houden. 

We mogen ook geen schoenen met 

profiel dragen, je steunt op de zijkant 

van je voeten. In twee landen worden 

er specifieke touwtrekschoenen 

gemaakt maar die zijn heel duur, wij 

passen schoenen uit andere sporten 

aan. We zijn ook allemaal mannen 

die graag met de handen werken en 

dingen maken, dus dat zit wel goed. 

Aan één zeel trekken luidt het 

spreekwoord, hoe belangrijk is 

het om op mekaar ingespeeld 

te zijn als touwtrekteam?

Dat is het allerbelangrijkste, het 

individu telt eigenlijk niet. Op zo’n 

tornooi identificeer ik me meer met 

het team dan met mijn eigen naam. 

Je kan alleen maar een sterk team 

worden door altijd weer opnieuw 

volop bezig. Sommige teams 

beginnen fel, wij wachten altijd 

eerst even af en lijken wat terrein 

prijs te geven, maar dat is alleen 

maar schijn. Zo’n trek kan lang 

duren, soms wel tot een kwartier. 

Het is niet de sterkste die wint in 

het touwtrekken, maar de koppigste! 

Als je het merkpunt op het touw 

over de middellijn trekt, dan heb 

je één punt. Vervolgens wisselen 

de teams van kant en als je 

opnieuw wint dan wordt het 3-0, 

anders eindigt de partij op 1-1. 

Eens je het touw vasthebt, mag je 

je grip niet opnieuw doen, je mag 

je dus letterlijk niet ‘herpakken’. 

Je mag ook geen voet achter je 

steunbeen zetten. Er zijn nog 

regels zoals dat het touw niet 

onder je trui mag zitten maar dat 

gaat ons een beetje ver voeren. 

ervaring op te doen met mekaar 

en van posities te wisselen. Dat 

gebeurt ook in functie van de 

verschillende lengtes van de 

spelers. Zelf ben ik de kleinste, 

dat kan een voordeel zijn met een 

laag zwaartepunt, maar lange 

teams zoals Nederland teren op 

het extra hefboomeffect, het heeft 

allebei zijn voor- en nadelen.

Er is ook een coach en die moet 

de rol van rustbrenger invullen, hij 

moet het overzicht behouden.

Hoe train je, is dat vooral in de 

fitness of ook op techniek? 

We trainen vooral heel veel. Op 

de Wereldspelen in de staat 

Alabama was het 40 graden en 

daar hebben we op getraind onder 

een soort van zelfgemaakte serre. 

Zo heet, niet normaal gewoon! 

Techniek is heel belangrijk, want 

gewicht is het belangrijkste 

wapen (hoe meer je hangt hoe 

meer je de kilo’s gebruikt), maar 

dat moet technisch in orde 

zijn, hoe je je voeten zet is een 

kwestie van centimeters. Je 

mag je ploegmaten niet te veel 

overbelasten zodat die meer moeten 

omhoogtrekken bijvoorbeeld. 

Je moet allround in je lichaam 

sterk zijn, hoe raar het ook klinkt: 

de benen winnen de wedstrijd 

bij het touwtrekken! Zelf loop ik 

en doe ik elke dag oefeningen, 

misschien dat ik nog ga fitnessen 

om sterker te worden.

Jullie zijn allemaal afgevallen om 

in een nieuwe gewichtsklasse 

aan te kunnen treden, jullie 

waren dan even tegelijk ook 

een weightwatcher team? 

Het is echt keihard op je eten 

letten. Op de trouw van mijn beste 

maat heb ik niets anders dan 

water gedronken, het is heel veel 

weigeren of laten staan. Ook dat 

is discipline maar het moet! Niet 

iedereen kan evenveel afvallen, 

dus ook hier is het weer het team 

het allerbelangrijkste, alleen 

allemaal samen kan je er geraken.

Hoe belangrijk is het 

mentale aspect?

Stel je je dit even voor: je bent 20 

seconden bezig in een wedstrijd, je 

longen staan in brand, je armspieren 

zijn verkrampt en je benen staan 

helemaal opgespannen en je hebt 

geen enkel idee hoe lang je dat nog 

moet volhouden of erger nog, je 

voelt dat je nóg meer moet geven… 

Je bent kapot, je hebt al drie keer 

een aanval ingezet met je team 

maar nu wint de tegenstander 

terrein… dan moet je mentaal 

ijzersterk staan. Het is altijd weer 

knoppen omdraaien en beseffen dat 

je het opnieuw moet opbrengen, 

binnen een wedstrijd én voor 

de volgende trek. Daar komt die 

koppigheid ook weer bij kijken, die 

maakt je mentaal onverzettelijk.

Touwtrekken is vooral in 

de Kempen populair, hoe 

komt dat denk je?

Het is een boerensport, zelf 

ben ik één van de weinige niet-

boerenzonen. Ondanks mijn 

achternaam ben ik trouwens geen 

familie van de bekende familie 

Janssens in het touwtrekken. Dat 

team begon met boerenzonen 

en aangetrouwden, met de 

vader als coach. Zelf werk ik 

in de sector van het groen en 

groenonderhoud, wij hebben nog 

een fitnessinstructeur in het team 

en bij andere landenteams zie je 

brandweermannen, houthakkers, …

Ik heb trouwens een idee om in 

Nijlen een team op te starten, 

zowel voor jeugd als voor 

volwassenen. Geïnteresseerden 

kunnen zich melden! 

Geef eens wat tips en tricks 

voor beginnende touwtrekkers

Je moet vooral een goeie club 

zoeken en dan krijg je zeker een 

goeie begeleiding. Mensen geven 

raad aan mekaar in dit wereldje, 

die wordt gratis gegeven en soms 

zelfs zonder dat je erom vraagt. Niet 

voor alles, sommige kleine dingetjes 

blijven beroepsgeheim en die ga ik 

dus ook hier niet uit de doeken doen.
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Uit de buurt

 
TEKST Hans Selderslaghs FOTO Annelies Nijs

KOFFIE & 
FORMULIEREN

er vaak gegevens online moeten 

worden opgezocht of dat mensen 

zich moeten identificeren, bv. met 

een ‘Itsme’ account. Dat is voor veel 

mensen te lastig en daar kunnen 

we ook bij helpen, uiteraard wel 

binnen de grenzen van de privacy.'

'Ik merk dat deze formule 

geapprecieerd wordt. Het zijn soms 

ook alleenstaande mensen en dan 

is het gezelschap en de babbel 

net zo belangrijk als de hulp met 

de papieren. De mensen krijgen 

een koffietje of soep en iedereen 

mag ook zomaar eens een keertje 

binnenspringen, om te komen kijken. 

Een afspraak maken is niet nodig, 

Paul: 'Ik ben er al sinds het begin 

bij. Ik wilde vrijwilligerswerk doen en 

omdat ik altijd in de administratie 

heb gewerkt, is dit een logisch 

verlengstuk. Ik heb ook altijd met 

mensen gewerkt en dus was het 

voor mij ideaal, ik moest me niet 

inlezen of aanpassen, het is voor 

een deel wat ik altijd gedaan heb in 

mijn professioneel leven.' 

 

'We zien nu veel vragen rond 

energie, maar ook over andere 

onderwerpen begrijpen de mensen 

de brieven of de documenten vaak 

niet die ze thuis aankrijgen. De 

mensen weten niet wat ze er mee 

moeten doen. Daarbij komt dat 

samen met Bart krijgen we het nog 

prima gebolwerkt.' 

 

Gerarda: 'Het is allemaal zo simpel 

niet voor mij. Ik ben heel blij dat ik 

hier, in eigen dorp, met iemand van 

hier kan praten over die brieven en 

documenten die ik allemaal krijg.'

Koffie & Formulieren 

 

Elke 1ste, 3de en 5de maandag 

van de maand van 10u tot 12u30 in 

Buurtpunt Nijlen, Kerkeblokken 3. 

Een afspraak maken is niet nodig. 

Gerarda Van Den Eynde is één van de mensen 

die gebruik maakt van Koffie & Formulieren. 

Paul is één van de vrijwilligers (Bart is 

de andere) van het Nijlense Buurtpunt. 

We spraken met hen over warmte, zowel 

menselijke warmte als die van de koffie.

Uit de buurtNog Nijlens Nieuws

BOEK 
'HET GEHEIM
VAN DE 
GROESHOEVE'

Guy Van den Eede (66) uit Kessel 

ging vorig jaar met pensioen. Uit 

angst voor het zwarte gat, gaf hij 

zichzelf de opdracht een boek te 

schrijven. Iets waar hij al lang van 

droomde maar nooit de tijd voor 

vond. 

 

Guy: Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt 

als procesoperator in de chemische 

sector, maar ik heb altijd een passie 

gehad voor het maken van teksten. 

Nu ik met pensioen ben, heb ik er 

werk van gemaakt om een boek te 

schrijven. Wij wonen vlakbij Kessel 

Fort, ik ga er regelmatig joggen en 

iedere keer intrigeert het gebouw 

en de omgeving me. Toen mijn zoon 

er op schoolbezoek was geweest en 

er vol enthousiasme over vertelde, 

is het idee ontstaan om er een 

jeugdverhaal over te schrijven. Het 

is te zeggen, Kessel Fort speelt 

een belangrijke rol in mijn verhaal. 

Voor het fort er kwam stond er 

op dezelfde locatie een hoeve, de 

Groeshoeve. En daar begint mijn 

verhaal. 

 

Het boek is opgebouwd met twee 

verhaallijnen, één dat zich afspeelt 

begin 1800 en een tweede in het 

nu. Twee beste vrienden van twaalf 

jaar, Arthur en Joen doen tijdens 

een schoolbezoek een mysterieuze 

ontdekking in het fort. Na verloop 

vloeien de verhalen samen en de 

twee vrienden beleven spannende 

avonturen. Zullen ze uiteindelijk 

in hun opdracht slagen?

Ik heb zelf graag dat er tempo in 

een boek zit, en heb zo dit verhaal 

ook proberen te schrijven. Naast 

Kessel komt ook het Begijnhof van 

Lier als belangrijke locatie aan bod. 

Alle historische data zijn correct, 

maar het verhaal is uiteraard fictie.

Het boek is geschreven voor 

jongeren tussen 10 en 15 jaar, maar 

ik ben ervan overtuigd dat ook 

volwassenen die de streek kennen 

er veel leesplezier aan gaan beleven. 

 

 

'Het geheim van de Groeshoeve' is 

te koop via: 

www.boekscout.nl/shop2/ 

(zoek: groeshoeve)  

€20,50, inclusief verzendkosten.

De redactie van BEKEND wordt soms zelf gecontacteerd 

door Nijlenaars die graag iets willen vertellen, meedelen of 

aankondigen. Heb jij zelf ook kort nieuws?  

Laat het ons weten via bekend@nijlen.be.

TEKST & FOTO Kurt Heylen 
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In beeld

 
De Kesselse Heide op haar mooist! 
 
Mocht de natuur haar gang kunnen gaan, dan zou de heide 
binnen een aantal jaar plaats moeten maken voor een bos. 
Verbossing wordt tegen gegaan door jonge bomen en grassen 
te verwijderen zodat de heide plaats heeft om te groeien. 
De schapen eten jonge boompjes en grassen af en zorgen 
er zo voor dat de heide open blijft. Ze bepalen bovendien in 
belangrijke mate het typische uitzicht van de purperen heide. 

 
FOTO Kurt Heylen
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Een zware aardbeving in het buitenland of de cel verdwijningen die op zoek 

gaat naar een vermist persoon? Redders in nood zijn een groep vrijwilligers 

met speurhonden die dan in actie schieten. Maar vooraleer een hond en hun 

baasje hier klaar voor zijn, moet er hard getraind worden. Met zijn ontelbare 

meters gangen en donkere ruimtes is Kessel Fort het ideale decor voor een 

training van de Vlaamse Reddingshonden. Vijf keer per jaar komen ze een 

zaterdagvoormiddag trainen in het fort. BEKEND mocht mee op training en 

sprak met reddingmedewerkers Tony Compeers en Marianne Labeye. 

Gespot

NATTE MAAR 
VOORAL SLIMME 
NEUZEN TRAINEN  
IN KESSEL FORT

Kunnen jullie de werking van 

de Vlaamse Reddingshonden 

v.z.w. even toelichten?

Marianne: De Vlaamse 

Reddingshonden zijn ontstaan in 

1999 na de aardbeving in Turkije. 

Een groep vrienden (uit Nederland 

en België) die elkaar daar leerden 

kennen, besloten om voortaan 

samen te gaan trainen. De Vlaamse 

Reddingshonden beschikken over 

een zeer goed opgeleid team. De 

reddingshondenbegeleider wordt 

opgeleid om met de hond onder 

verschillende omstandigheden te 

werken. Als reddingshondenteam 

hebben ze een rol binnen het volledige 

inzetteam. Ze worden niet alleen 

opgeleid om met hun hond te werken, 

ook de samenwerking onderling en 

het samenwerken met andere teams 

en de hulpdiensten is van groot 

belang. 

 

Hoe ziet jullie wekelijkse 

training eruit?

Marianne: We komen iedere 

zaterdagvoormiddag samen. 

Hiervoor hebben we een netwerk 

van verschillende locaties over heel 

Vlaanderen. Na soms een lange autorit 

laten we de honden even ontspannen 

en vrij bewegen. Zo kunnen ze zonder 

stress aan hun zoekactie beginnen. 

We laten de honden tijdens de training 

op zoek gaan naar slachtoffers. 

Tony: Onze honden zijn erop getraind 

dat vanaf ze het commando 'zoek 

mens' krijgen, meteen in actie 

schieten.  

 

Ik stond met mijn fototoestel vlak 

bij het stand-in slachtoffer Lieselot. 

Hoe komt het dat reddingshond 

Scooter aan mij voorbijliep, en 

enkel begon te blaffen toe hij het 

slachtoffer had gevonden? 

 

Tony: Onze reddingshonden 

verwittigen hun baas enkel als ze 

een persoon vinden die ligt, zit of 

hangt. Personen die rechtstaan, 

daar lopen ze aan voorbij.

In echte situaties maken de honden 

ook gebruik van de adrenalinegeur  

die mensen in paniek uitscheiden. 

Of minder leuk, de geur van een lijk.

Hoe verwittigen de reddingshonden 

hun baasjes als ze een slachtoffer 

gevonden hebben? 

 

Tony: Wij volgen onze honden steeds 

vanop een afstand. Zo kunnen ze 

zonder afleiding hun zoekactie 

afronden. Als ze eenmaal een 

slachtoffer gevonden hebben, dan 

zijn er drie systemen. De meeste 

honden zijn opgeleid volgens de 

'luide verwijzing': de honden blaffen 

als ze iemand gevonden hebben 

totdat het baasje is aangekomen. 

Daarnaast is er nog het leegverwijzen: 

door een bepaald aangeleerd gedrag 

te vertonen, bijvoorbeeld door voor 

de begeleider te gaan zitten, geeft 

de hond aan dat hij iemand heeft 

gevonden. Vervolgens brengt de hond 

de begeleider naar het slachtoffer toe. 

1. Marianne met Qaz 
2. Border terriër Scooter vindt stand-in slachtoffer Lieselot 
3.  Bringsel rond de nek van Qaz
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En dan heb je nog het systeem waar 

onze twee vizla's in zijn opgeleid en 

dat is ‘bringselen’. Als de hond het 

slachtoffer gevonden heeft, neemt hij 

een klein voorwerp (het bringsel), dat 

aan zijn halsband hangt, in zijn bek 

en brengt dat naar zijn begeleider. De 

geleider weet dan dat de hond iemand 

heeft gevonden. De begeleider neemt 

het bringsel aan en dan leidt de hond 

hem naar het slachtoffer. 

 

Marianne: Een zoekactie kan soms 

best intensief zijn, in grotere gebieden 

leggen we soms 15km af. Dat is 

topsport voor de honden, maar ook 

voor ons. Na elke oefening lijnen we de 

honden aan, liefst in de schaduw. We 

laten ze dan echt met rust. Het is heel 

belangrijk dat ze drinken, dat is nodig 

om hun smaakpapillen te spoelen. Zo 

kunnen ze met een frisse blik aan de 

volgende oefening beginnen. 

 

Kunnen alle honden opgeleid 

worden tot reddingshond?

Marianne: Enkel rassen met een 

lange snuit komen in aanmerking. Bv. 

een boxer of een pekinees kunnen 

omwille van hun platte neus minder 

goed speuren. Voor te grote honden 

is het vaak ook moeilijker om door 

dichtbegroeid struikgewas te geraken. 

Verder is het heel belangrijk dat de 

hond wíl werken voor zijn baas.

Wat als er een echte oproep 

binnenkomt? 

 

Tony: Wij starten nooit op eigen 

houtje een zoekactie. Dit gebeurt 

steeds in overleg met de politie 

en de Cel Vermiste Personen en in 

samenwerking met de Belgische 

Organisatie van Reddingshonden 

Groepen (BORG) en de Nederlandse 

Samenwerkende Reddingshonden 

Organisaties (SRO). Onze inzet is 

volledig kosteloos en belangeloos. 

Als we worden opgeroepen, is het 

meestal geen goed nieuws. 99% van 

de zoekacties die we doen, kennen 

een dodelijke afloop. Bij onze laatste 

zoekactie hebben we samen met onze 

honden het lichaam gevonden van 

een demente man die was gaan lopen 

uit een woonzorgcentrum. Hoe minder 

ze ons dus nodig hebben, hoe beter.

Om af te sluiten zou ik de 

Gidsenwerking van het Fort en 

gemeente Nijlen willen bedanken. We 

zijn echt blij met de samenwerking en 

om ons de kans te geven vijf keer per 

jaar op deze prachtige site te mogen 

trainen. 

 

www.vlaamsereddingshonden.eu

2120

'Utah is een Zwitserse  
herder en al vijf jaar  

in training bij de  
Vlaamse  

Reddingshonden.'

 
TEKST/FOTO'S Kurt Heylen

JOHAN HOFKENS

Gids Rudy Van Nunen als stand-in slachtoffer, zeer snel 
gevonden door Tjeppe en begeleider Tony. 
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v.l.n.r.: Jos Vermeulen, Roger Dierckx, Willy Van Beylen 
 

TEKST Hans Selderslaghs 
FOTO Kurt Heylen 

DE MANNEN DIE 
NIJLEN LEERDEN 
LOPEN

Waarom wilden jullie coach 

worden voor wat in het begin 

Start to Run® noemde?

Roger: Ik ben gestart met lopen op 

mijn 45e en ik ondervond vrij snel 

dat sporten een positieve invloed 

had op mijn lichaam. Ik heb het dan 

niet alleen over een betere conditie 

maar ook over sport en bewegen 

als uitlaatklep voor stress, voor een 

betere nachtrust ...  Als coach kan je 

dit mee overbrengen aan de mensen.

Willy: Ik wilde vooral mijn positieve 

ervaringen van de 3 sessies die ik zelf 

als “bleu” gevolgd had, overbrengen 

aan andere mensen. Ik wilde de 

mensen ook laten ervaren dat er 

meer in hun lichaam zat dan ze zelf 

dachten … Heel vaak begon dat met 

“dat ga ik nooit kunnen” en een tijdje 

later klonk het van “het is me toch 

gelukt!” En natuurlijk: bewegen is 

gezond! Bovendien groeide het aantal 

deelnemers van 0 tot 5 km gestaag 

aan, allemaal dingen die maakten 

dat het me veel voldoening gaf.

Was het al van bij het begin 

een succes hier in Nijlen?

Roger: De eerste keer was in 

september 2001 met 20 deelnemers. 

Voor de tweede sessie in maart 2002 

hadden we al een verdubbeling en 

de volgende sessies telden we meer 

dan 60 deelnemers. Dit succes is 

vooral te danken aan het feit dat wij 

ook na een sessie 3x per week bleven 

verder lopen, wat niet gebruikelijk is.

Jos: Dat heeft Roger al 

perfect uitgelegd! 

Hebben jullie een idee hoeveel 

mensen bij jullie les hebben 

gevolgd in al die jaren? 

Roger: Dat is moeilijk in te schatten 

omdat er verschillende mensen 

zijn die de cursus meerdere malen 

gevolgd hebben om diversen 

redenen (kwetsuur, zwangerschap, 

enz.). Het aantal ligt zeker boven 

de 500-600!  Wij telden niet alleen 

Nijlenaars maar ook deelnemers 

van omliggende gemeenten 

zoals Grobbendonk, Broechem, 

Berlaar, Itegem, Herenthout.

‘Wat je in groep doet, is meestal veel plezanter dan alleen’, het zou 

de leuze kunnen zijn voor Start & Run®. 20 jaar geleden begon 

het als Start to Run, maar voor veel mensen was het vooral fun. Er 

werd gelopen maar ook veel gekeuveld en vrienden gemaakt. En 

dat is voor een heel groot deel te danken aan Jos, Roger en Willy, de 

mannen die Nijlen leerden lopen! 

23232323

Het groepsportret

Roger Dierckx (72) Ik ben in 2002 samen ge-
start met Jos Vermeulen. Sinds dan maalde 
ik elke week zo’n 150 km af. Dat komt per 
jaar op ongeveer 7000 km.

Willy Van Beylen (64) Ik ben op 46-jarige leeftijd 
beginnen lopen bij Start to Run®. Van 2007 tot 
aan het begin van de coronapandemie was ik 
coach voor de mensen die de stap wilden zetten 
van nul naar vijf km.

Jos Vermeulen (74) Ik ben omstreeks 2002 
begonnen. Zelf was ik vanaf mijn twaalfde 
aangesloten bij een atletiekclub en ik liep 
wekelijks wedstrijden. Ik heb vooral de mensen 
begeleid van 5 km naar 10 km, samen met Polle 
Celis en Eddy Verhaegen. Nu lopen we nog altijd 
drie keer in de week 10 km.



CAFÉ CHANTANT, EEN 
AVOND DIE SWINGT, 
ZINGT, ROCKT EN 
SPRINGT!

Al jarenlang delen leerling-

artiesten van githo nijlen op 

deze avond het podium met een 

bekende Vlaamse performer. En 

ook op donderdag 10 november zal 

dit opnieuw het geval zijn, ditmaal 

met Raf Coppens als gast. githo 

nijlen breidde doorheen de jaren 

haar studiemogelijkheden uit tot 

een zeer breed aanbod gericht 

op wetenschappen, technologie, 

moderne talen en ondernemen. 

Ook het leerlingenpubliek, met 

steeds meer meisjes op school, 

én Café Chantant evolueerden 

mee. Waar de leerlingen vroeger 

voornamelijk muziek speelden, 

wordt er nu ook gezongen, 

gedanst en geacteerd. Wij 

spraken Annabel, Lowie en 

Rozanne, drie githo-leerlingen 

die het beste van zichzelf zullen 

geven op Café Chantant.

Lowie, mogen we stellen dat jij een 

van de anciens van de groep bent?

Lowie Bruyndonckx (6 Industriële 

Wetenschappen) - Ja, dat klopt 

wel. Ik heb mijn hele secundaire 

schoolcarrière in deze school 

doorgebracht en elke editie van 

Café Chantant opgetreden. Ik speel 

piano, voornamelijk jazz. Ik heb 

het altijd leuk gevonden om met 

andere leerlingen toffe dingen te 

kunnen spelen. Waar ik het in het 

begin nog wel moeilijk vond om 

met stress om te gaan voor een 

optreden, is dat gevoel intussen 

voorbij. Mijn voorbereiding bestaat 

dus voornamelijk uit het instuderen 

van mijn muziekstukken.

Annabel en Rozanne, zijn jullie 

al gestart met oefenen?

Annabel Derboven (2 Moderne 

Talen – Wetenschappen) – Absoluut! 

Net als vorig jaar zal ik samen met 

Rozanne en een andere goede 

vriendin Kato zingen. Ik oefen 

door de tekst van het liedje af te 

printen en het liedje duizend keer 

af te spelen. Het leuke aan Café 

Chantant is dat we tweemaal per 

week ’s middags oefenen. Na de 

voorstelling blijft dit voor diegenen 

die volgend jaar opnieuw willen 

meedoen 1 keer per week. Een leuk 

alternatief op de andere sport- en 

dansactiviteiten die in onze school 

mogelijk zijn tijdens de pauzes.

Rozanne Van Ostaeyen (2 Moderne 

Talen – Wetenschappen) – Daar 

ben ik het helemaal mee eens. Het 

zijn steeds gezellige momenten 

met altijd wel een leuk deuntje 

erbij. Naast de vrienden die ik al 

kende zijn er ook een aantal andere 

deelnemers waarmee ik hierdoor al 

aan de praat ben geraakt. Heel tof!

Jullie zijn er duidelijk helemaal 

klaar voor! Veel succes en 

plezier meisjes en jongens.

v.l.n.r.: Kobe Gui, Lowie Bruyndonckx en Ferre De Cordt 2016 en 2022

TEKST Jan Verreet  FOTO'S Diether Verheyen

Anabel en Rozanne

2016 2022
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Wat maakt Nijlen een ideale 

gemeente om te (leren) lopen?

Roger: Zeker en vast, met 

zoveel rustige en landelijke 

wegen langs groen en velden, de 

uitgestrekte Kesselse Heide en 

de kilometerslange Netedijken.

Roger: Daarbij komt dat we ook over 

een geschikte “infrastructuur“ voor 

beginnelingen beschikken. Vooraleer 

we de “baan” opgingen, konden we 

hier eerst enkele weken oefenen. 

In het Hofke was dit iets minder 

het geval, maar in het Beekpark 

bleven we de eerste 5 weken (van 

een sessie van 11 weken) rondjes 

lopen. Zo kregen de deelnemers de 

kans om zich aan te passen aan het 

tempo van de groep. Zo konden we 

voorkomen dat er iemand achterbleef 

zodra we op de weg gingen.

Jos: Door het onregelmatige 

landschap konden we 

intervaltrainingen doen 

op het Molenbos wat nog 

onbekend was bij de lopers.

Ze zeggen dat je goed bezig bent 

als je nog kan praten tijdens 

het lopen en dat praten met 

mekaar, dat maakt mee het 

succes uit van de formule?

Jos: Natuurlijk! Praten helpt en 

verlicht de inspanning, het is een 

teken dat je voldoende zuurstof 

opneemt en je jezelf niet forceert. Wat 

je vertelt, dat speelt geen rol als het 

maar plezant is! Het is juist dit wat het 

lopen in groep zo aangenaam maakt.

Willy: Ik ben het volledig eens met 

Roger. Voor een coach was het 

eigenlijk gemakkelijk: als de groep 

luidruchtig was en onderweg werd 

er volop gekookt, tv gekeken, op reis 

gegaan, ... dan betekende dit dat 

het tempo goed zat. Als het echter 

stilletjes werd in de groep, dan moest 

het tempo zakken, waar we als coach 

dan ook meteen voor zorgden.

Mensen leren lopen en zien 

dat er tijdens de lessen 

vriendschappen ontstaan, welk 

is het mooiste van de twee?

Roger: Beiden, zowel het lopen 

op zich als de vriendschappen.

Willy: Zoals Roger zegt: het is beiden 

even mooi. Enerzijds hebben alle 

mensen die de eindtest afgelegd 

hebben, de 5 km kunnen volmaken, 

zonder uitzondering. Anderzijds 

zijn er de vele vriendschappen 

die ontstonden en de goede 

band in de groep die er telkens 

groeide. Dat maakte het “leren” 

lopen zo veel gemakkelijker! 

Jos: Ik heb dezelfde ervaring als 

Roger en Willy. Alleen ben ik altijd 

met dezelfde groep blijven lopen. Ze 

zeggen zelf dat ze het nog moeilijk 

kunnen missen, omdat ze een 

goede conditie blijven behouden 

en ook de vriendschappen binnen 

de groep willen onderhouden.

Krijgen jullie zelf nog vaak 

berichten van mensen die bij 

jullie les hebben gevolgd?

Roger: Sporadisch komen mensen 

wel vertellen dat zij dankzij ons 

kunnen deelnemen aan de 10 Miles.

Willy: Inderdaad heel sporadisch. 

Het gebeurt wel meer dat we 

mensen tegenkomen die ons 

aanspreken van “Weet je het nog 

dat ik bij jou leren lopen heb …”

Wat is het bijzonderste dat er 

ooit gebeurd is of het meest 

speciale wat jullie ooit gezien 

hebben tijdens de lessen?

Roger: Een deelneemster (Annemie) 

had zich van uur vergist voor het 

afleggen van de test. De test ging 

door op zaterdag om 14 uur, maar de 

dame dacht het om 16 u was. Omdat 

er niemand aanwezig was maar er 

toch nadarhekken stonden, belde 

ze bij mij aan om te vragen wat er 

aan de hand was. Haar kinderen en 

man hadden zich al opgesteld met 

spandoek langs het parcours! Ik kon 

de man en de kinderen toch niet 

ontgoochelen en heb dan maar samen 

met haar de 5 km gelopen en haar 

diploma uitgereikt tot ieders jolijt.

Willy: Eén van de deelneemsters 

(een jong meisje) moest dringend 

plassen tijdens een loopsessie. We 

hielden halt met de groep zodat het 

meisje achter een boom of struik 

haar behoefte kon doen. Toen ze 

terug tevoorschijn kwam, zag ze er 

allesbehalve gelukkig uit: omdat het 

zo dringend was, was ze pardoes met 

haar billen in de netels gaan zitten …

 
 

TEKST Hans Selderslaghs 
FOTO'S Kurt Heylen
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Uit de krant  
van vroeger

Zondagskrant 1950

 
 

MET DANK AAN Kris Van Brandt

Kortweg

GRATIS INFOSESSIE 'VERPLICHT 

CONFORMITEITSATTEST BIJ 

VERHUUR VANAF 1 JANUARI 2023' 

 

 

De gemeenteraad van Nijlen heeft 

een reglement goedgekeurd dat het 

conformiteitsattest verplicht vanaf  

1 januari 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een conformiteitsattest is een 

officieel document dat bevestigt 

dat de woning voldoet aan de 

Vlaamse minimale veiligheids- en 

kwaliteitsnormen.  

Het verplicht conformiteitsattest 

wordt stapsgewijs ingevoerd 

en in eerste instantie voor 

woningen met bouwjaar van 

vóór 1945 waarvoor een nieuw 

huurcontract wordt afgesloten.

Om de inwoners van Nijlen 

hierover uitgebreid te informeren 

organiseert de gemeente Nijlen 

een infosessie in samenwerking 

met de Verenigde Eigenaars 

en Kempens Woonplatform.

Een juriste van de Verenigde 

Eigenaars zal in eerste instantie 

de krachtlijnen van het Vlaams 

Woninghuurdecreet uit de 

doeken doen. Vervolgens zal 

een medewerker van Kempens 

Woonplatform een uiteenzetting 

geven over de belangrijkste normen 

waaraan een huurwoning moet 

voldoen. Uiteraard is er voldoende 

mogelijkheid om vragen te stellen.

• Donderdag 20 oktober om 19u30 

•  Raadzaal gemeentehuis Nijlen, 

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

• Inkom is gratis 

•  Inschrijven via wonen@

nijlen.be of 03 411 02 11
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Kortweg

ZET DE SENIORENWEEK 

ALVAST IN JE AGENDA!

MAANDAG 21/11  

De seniorenweek komt naar je toe! 

Wafelkraam 13u tot 15u30 aan 

parochiezaal Den Heerd in Bevel.

DINSDAG 22/11  

Wandeling te Kessel, vertrek taverne 

aan het Fort in Kessel om 13u

WOENSDAG 23/11  

De seniorenweek komt naar 

je toe! Wafelkraam 10u tot 

12u aan Woonzorgcentrum 

Sint-Jozef in Kessel.

DONDERDAG 24/11  

Lezing i.s.m. NEOS (namiddag):  

De wereld gaat aan ernst  

ten onder – M. Adriaens 

in Gildenzaal Nijlen.

VRIJDAG 25/11  

De seniorenweek komt naar je toe! 

Wafelkraam 13u tot 15u30 aan 

Woonzorgcentrum Heilig Hart in 

Nijlen. 

 

INSCHRIJVINGEN EN INFO:  

03 410 02 11 of  

senioren@nijlen.be

Deelnemen is gratis behalve 

voor de lezing op donderdag.

Voor de lezing inschrijven bij NEOS  

0475 44 30 71 of nijlen@neosclub.be 

 

HAAL MEER UIT JE 

(ANDROID) TABLET

Schrijf je in voor een vierdaagse 

lessenreeks op maandag-, dinsdag-, 

donderdag-, en vrijdagvoormiddag 

in de week van 14 november 2022.

Wil je meer weten over apps, 

instellingen op je tablet, hoe je 

nieuwe apps installeert,…?  

Dan is deze cursus zeker iets voor 

jou. Het niveau is gemiddeld, dit 

betekent dat je geen beginner 

meer bent en al wel iets kent over 

de werking van een tablet, maar 

dat je graag nog meer wilt weten.

Tablets worden voorzien. Je werkt 

dus niet op je eigen tablet, maar 

mag deze wel meenemen om deze 

uit te proberen en vragen te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van maandag 14 november tot 

en met donderdag 18 november, 

telkens in de voormiddag tussen 

9u en 12u in het gemeentehuis, 

Kerkstraat 4, Nijlen.  

 

Inschrijven of info via 03 410 02 11 

of senioren@nijlen.be 

(Als je inschrijft, is dit meteen 

voor de ganse lessenreeks.)
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SPELLETJES LENEN UIT DE 

SPELOTHEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leven wordt alleen maar duurder, 

tot die conclusie komen steeds meer 

mensen. Ook spelletjes kosten best 

wel wat geld en kinderen houden 

natuurlijk van afwisseling. Daar is in 

Nijlen een simpele oplossing voor: 

in de spelotheek in het Buurtpunt in 

Kerkeblokken kan je elke donderdag 

tal van spelletjes uitlenen. Samen 

een spel spelen is niet alleen 

gezellig, het helpt kinderen ook bij 

de ontwikkeling van hun sociale 

vaardigheden. Je kan bij elk bezoek 

aan de spelotheek trouwens 

ook een UiTPASpunt sparen.

Voor wie en hoe werkt het?

In de spelotheek ontleen je gratis 

(gezelschaps)spellen voor kinderen 

van nul tot twaalf jaar. Bij je eerste 

bezoek betaal je het éénmalige 

lidmaatschap van €10. Op vertoon 

van je UiTPAS met kansentarief 

betaal je slechts €2. Uitlenen 

kan vanaf je volgende bezoek.

Waar & wanneer?

Elke donderdag tussen 16 uur 

en 18.30 uur openen we de 

superleuke speelgoedkast in 

Buurtpunt Nijlen (Kerkeblokken 3).

REGENBOOGZEBRAPADEN IN 

SCHOOLOMGEVINGEN 

 

Verkeersveiligheid is een 

maatschappelijk thema en dat 

wordt letterlijk in de verf gezet

Veiligheid bestaat net als gemeente 

Nijlen uit heel veel facetten. Er is 

veiligheid in strikte, lichamelijke 

zin en veiligheid in een bredere, 

mentale en maatschappelijke 

betekenis. Verkeersveiligheid is 

waar die aspecten samen komen. 

Op straat dragen we allemaal samen 

verantwoordelijkheid voor mekaar 

en iedereen moet er ook kunnen 

zijn zoals hij, zij of hen het wil. 

Lokaal bestuur Nijlen staat helemaal 

achter dit idee en zet dat in de 

verf met regenboogzebrapaden.

De regenboogkleuren laten de 

zebrapaden opvallen, brengen kleur 

op grijze dagen en dragen vooral de 

boodschap uit dat iedereen zichzelf 

moet kunnen zijn, ook op straat en 

in de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De veelkleurige zebrapaden liggen 

niet toevallig in schoolomgevingen: 

we geven aan kinderen, leerkrachten 

en ouders mee dat iedereen zich 

niet alleen lichamelijk maar ook 

mentaal en psychisch veilig mag 

voelen in onze gemeente. En ze zijn 

daarnaast ook nog eens gewoon 

mooi. 

 

 

 

 

STICKER GEEFT AAN WAAR 

ZORGVERSTREKKERS VRIJ 

KUNNEN PARKEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet altijd eenvoudig 

voor zorgverstrekkers (dokters, 

thuisverpleging, …) om snel en legaal 

te parkeren op hun ronde langs vaak 

veel mensen die op de verzorging 

zitten te wachten. Lokaal bestuur 

Nijlen wil hier mee een oplossing 

bieden, samen met inwoners die op 

vrijwillige basis hun steentje willen 

bijdragen. Het werkt met stickers. 

Waar mensen zo’n sticker hangen, 

daar zijn zorgverstrekkers welkom 

om even te parkeren. 

 

Hoe kan je meedoen?

Zowel de zorgverstrekker die 

hier gebruik van wil maken als de 

inwoner die een parkeermogelijkheid 

wil aanbieden, die moet zich 

aanmelden op  

www.nijlen.be/zorgparkeren 

of via 03 410 02 11.
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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,  
Uitgezonderd zon- en feestdagen 
 

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
E  info@ocmwnijlen.be
Telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag tussen 9u en 17u.  
Maak je afspraak via 03 410 02 11 of  
info@ocmwnijlen.be 
Vrije inloop op ma 9u-11u30 en woe 
13u30-16u 
 

DOKTERS / 
APOTHEKERS VAN WACHT 
Centraal oproepnummer wachtdiensten 
Huisartsenwachtpost:  
1733  

Apotheker van wacht:  
0903 99 000 

Tandarts van wacht:  
0903 99 915 
 

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

Contact
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LAAT GRATIS JE FIETS GRAVEREN 

 

Wil je vermijden dat je fiets in de 

torenhoge fietsdiefstal statistieken 

verdwijnt? Ga dan preventief te 

werk en laat je fiets gratis markeren 

vóór dieven iets proberen! Er zijn 

2 manieren om je fiets te voorzien 

van het rijksregisternummer:

1° graveren (= het rijksregister 

effectief in het kader ‘krassen’) 

2° labelen. (= het 

rijksregisternummer met behulp 

van een sticker op het frame 

aanbrengen) Een gegraveerde fiets 

is immers een herkenbare fiets. 

Fietsdieven houden niet van zo een 

visuele herkenbaarheid, omdat de 

fiets dan moeilijker te verkopen is.  

 

Maandag 17 oktober 2022 

Van 8u tot 20u  

Commissariaat Nijlen 

Statiestraat 11 

2560 Nijlen 

Maak snel een afspraak via  

03 466 16 16 (Gitte Vermeer) 

 

INBRAAKPREVENTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wens je gratis advies om inbraken bij 

je thuis te voorkomen?  

 

Contacteer Politiezone Berlaar/

Nijlen via 03 466 16 16 of 

PZ.BerlaarNijlen@police.belgium.

eu en maak een afspraak met de 

diefstalpreventieadviseur.  

 

Hij komt gratis naar je toe om de 

zwakke punten in de beveiliging van 

je woning te analyseren en geeft 

tips om de risico's te beperken.

HONDENPOEPZAKJES HOREN NIET 

THUIS IN DE NATUUR 

 

Hondenpoepzakjes horen dus 

niet thuis in de natuur, maar bij 

het restafval, gooi ze dus in de 

vuilnisbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zijn ook niet toegelaten in 

het GFT-afval. Dus de volgende 

keer als je gaat wandelen 

met je trouwe vriend: kakje, 

zakje en dan in het bakje! 

Kies liefst voor een milieuvriendelijk 

hondenpoepzakje,

Wist je dat je een GAS boete kan 

krijgen voor niet opruimen van 

hondenpoep? Ruim dus snel 

eventjes op. 

 

 

 

OPROEP: HET REUZEN-

GEZELSCHAP IS OP ZOEK NAAR 

LOKALE TALENTEN DIE ERVARING 

HEBBEN MET POPPENTHEATER 

In september 2023 organiseert 

het reuzengezelschap een 

lanceringsweekend om de Nijlense 

reuzen terug naar buiten brengen. 

Een onderdeel hiervan zal het 

werken met poppentheater zijn. 

In samenwerking met OPENDOEK 

wordt hieraan achter de schermen 

reeds hard gewerkt.  

 

Heb jij interesse en/of ervaring? 

Bezorg ons je gegevens 

via cultuur@nijlen.be

Kortweg
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BEKEND 
ZOMER 
FOTO 
WEDSTRIJD 
2022

 

ONTDEK HIER DE 7 WINNAARS VAN DE  
BEKEND ZOMERFOTOWEDSTRIJD 2022  
Ze ontvangen elk een bon  

t.w.v. €30 van een lokale  

ijsjeszaak. Proficiat en dank  

aan alle deelnemers!

Jacqueline van Doninck en co

Joyce Van Wezemael

Wannes Cuyves en vrienden

31

Benny Kempeneers

Familie Boxstaens

Karen Verelst

Tom Jacobs en co



MET DANK AAN:

Brysa, Nette Dedapper, Jone Van Tulden, Joeri Janssens, Guy Van den Eede, Tony Compeers, Marianne Labeye,  
Willy Van Beylen, Jos Vermeulen, Roger Dierckx, Gerarda Van Den Eynde, Paul S'Jongers, Lowie Bruyndonckx,  

Annabel Derboven, Rozanne Van Ostaeyen, Jan Verreet, Kris Van Brandt en 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/

BELEEF
NIJLEN

ACTIVITEITENKALENDER

JUNI 2022

BELEEF
NIJLEN

ACTIVITEITENKALENDER

JULI+AUG  2022

Tibourfeesten 2021

BELEEF
NIJLEN

ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER 2022

© Lennert Vercammen - Jour Tibour - 7 augustus 2022

BELEEF
NIJLEN

ACTIVITEITENKALENDER

OKTOBER 2022

Plantjesweek Kom Op Tegen Kanker- 13 september 2022


