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IN DEZE EDITIE

Op vrijdag 27 januari kwam provinciegouverneur 
Cathy Berx op werkbezoek in Nijlen. De burge-
meester ontving de gouverneur en de deputatie 
op het gemeentehuis samen met het college en 
het managementteam.

PAUL VERBEECK Burgemeester

Beste lezer,

Wat is er belangrijker dan een dak 

boven je hoofd te hebben en een 

warm, geborgen nest waar je jezelf kan 

zijn of waar je jezelf kan terugvinden 

als het even wat moeilijker gaat? 

Buiten een goede gezondheid is er 

weinig dat een meer cruciale rol speelt 

om gelukkig te zijn of terug te worden. 

 

Het doet me als burgemeester 

daarom enorm veel plezier om in 

deze editie van BEKEND te lezen over 

twee bijzondere gebouwen in onze 

gemeente waar ze zorgen voor opvang 

en veiligheid voor jong en minder 

jong. Het ene is ‘De Picardie’ en is een 

nieuwe aflevering in de reeks ‘achter 

de gevel’, het andere is Vreugdeborg in 

het kasteel ‘De Bist’ in Kessel. 

 

Nog zo’n mooie reeks in deze BEKEND 

gaat over Nijlenaars die in het verre 

buitenland hun steentje bijdragen 

aan een betere wereld. Dat kan je 

letterlijk nemen zoals Min Su uit Nijlen  

die effectief mee bouwt in Senegal 

of virtueel door heel ingewikkelde 

computersimulaties zoals de jonge 

professor Matthias Faes. Samen met 

broer Thomas zorgen ook zij voor een 

zoveelste aflevering, deze keer in de 

reeks 'straffe' Nijlenaars die wereldtop 

zijn in wat ze doen. 

 

Zeer terecht zetten we de spotlights 

ook op de Minder Mobielen Centrale. 

En de affiches van Jaarmarkt en 

Kruiskensmarkt laten er geen twijfel 

over bestaan, de lente is nu echt wel in 

aantocht! Een nieuwe lente, een nieuw 

geluid zeggen ze, maar in Nijlen is dat 

‘een nieuwe lente, een nieuwe smaak’, 

kijk maar op de allerlaatste pagina… 

Ik kijk er samen met u reikhalzend 

naar uit en ik wens u ondertussen veel 

leesplezier met deze BEKEND!
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Hoe kwam je erbij om een 

vrijwilligersreis te maken?

Ik zet me graag in voor anderen en 

hou ervan leuke herinneringen te 

maken met mensen die belangrijk 

voor me zijn. Toen een vriendin me 

vertelde over Bouworde vzw zagen 

we een mooie kans om samen het 

avontuur met hen aan te gaan. De 

organisatie werkt inleefreizen uit 

voor jongeren tussen de 18 en 30 en 

dat zowel in binnen- als buitenland. 

Het concept om niet alleen een 

mooie reis te maken maar tegelijk 

ook iets goeds te doen voor anderen 

beviel me heel erg. Het feit dat 

het praktische gedeelte van de 

reis door Bouworde vzw geregeld 

werd, was mooi meegenomen.

Hoe ben je dan bij dit specifieke 

project terecht gekomen?

Afrika sprak ons altijd al wel aan, maar 

ook het thema van het project moest 

ons nauw aan het hart liggen. Omdat 

het initiatief in Guéreo zich inzet voor 

vrouwen hebben we hiervoor gekozen. 

Mijn zin voor engagement heb ik 

meegekregen tijdens mijn opvoeding. 

In de zomer van 2022 reisde de 19-jarige Min Su Van Dyck uit Nijlen 

samen met zeven andere jongvolwassenen gedurende drie weken 

naar Guéreo in Senegal. Min Su zette zich daar voor Bouworde vzw 

in voor gendergelijkheid en bouwde er mee aan een atelier voor de 

vrouwen uit het dorp. Zij maken er intussen zeep en kleding om 

extra inkomsten te genereren.

Lokale heldenBOUWEN  
VOOR  
VROUWEN

Ik besef heel erg dat we het hier in 

België best goed hebben. Als ik dan 

een bijdrage kan leveren om het voor 

anderen ook wat beter te maken, 

doe ik dat graag. Het valt trouwens 

wel op dat het vooral meisjes zijn 

die meegaan op de inleefreizen 

die zich inzetten voor vrouwen.

Hoort er ook een voorbereiding 

bij zo'n reis?

Jazeker. Tijdens een soort 

vormingsdag maakten we kennis met 

de groep en vertelden ze ons over 

het project zelf. Tegelijkertijd kregen 

we ook meer praktische informatie. 

Zo hoorden we bijvoorbeeld dat we 

ons moesten laten inenten tegen 

gele koorts en hondsdolheid in het 

Tropisch Instituut voor Geneeskunde. 

Verder konden we deelnemen aan een 

aantal workshops. Omdat Senegal 

een islamitisch land is heb ik er één 

gevolgd over de Islam. Het was toch 

wel handig om te weten hoe ze daar 

denken over bepaalde dingen...

Hoe zagen je werkdagen 

er ter plaatse uit?

Op weekdagen bouwden we in de 

voormiddag aan het atelier. We 

maakten zelf bakstenen door zand 

en stenen te malen en dat mengsel 

vervolgens door een machine te 

laten samendrukken. De lokale 

werklieden, die trouwens ongeveer 

even oud waren als ik, deden dan 

het echt technische werk. Eigenlijk 

waren we dus een soort hulpjes. Het 

was fysiek best pittig werk, maar 

het verliep tegelijkertijd wat “The 

African Way”: een beetje trager, 

op het gemak, eens wat lachen 

en dan wat praten. Sowieso haal 

je er zoveel energie uit waardoor 

het allemaal bijna vanzelf gaat. We 

hadden op de werf ook muziekboxen 

mee en zongen en dansten mee 

op de nummers van Stromae! Dat 



 lukte perfect, want Frans is ook 

in Senegal de tweede taal... De 

werklieden waakten er ook over dat 

we onszelf niet zouden forceren en 

geregeld een rustpauze inlasten. 

Ze waren uiteindelijk wel verbaasd 

over hoe hard wij konden werken!

Tijdens de namiddag bouwden 

jullie niet verder?

Nee, dan was het te warm. Na 

de middag gingen we naar het 

plaatselijke schooltje waar we met 

de kinderen van de kleuter- en 

lagere school spelletjes speelden en 

gekke dansjes deden. Erg leuk om 

te zien hoe competitief ze waren! 

Ze gingen er altijd volledig voor. Een 

klas bestaat uit misschien wel vijftig 

kinderen en verschillende leerjaren 

zitten er samen. Dat is ontzettend 

druk! Zo'n activiteit is soms gewoon 

pure chaos. Meestal verdeelden we 

hen in een groep met jongere en 

een groep met oudere kinderen. Bij 

momenten deed het me wat aan een 

jeugdbeweging denken... We hebben 

in dat schooltje ook een klaslokaal 

wat opgefrist door de muren een 

nieuwe laag verf te geven en er een 

regenboog en alfabet op te schilderen.

Hadden jullie ook wat vrije tijd?

Zeker, die brachten we door met 

ons gastgezin of we spraken af met 

de groep. We verbleven allemaal 

in gastgezinnen, dicht bij elkaar in 

Guéreo zelf. Elk weekend gingen we 

op uitstap om het land te ontdekken. 

Eén van die uitstappen was naar een 

voormalig slaveneiland met huizen in 

veel verschillende kleuren. Blijkbaar 

stond vroeger de kleur van het huis 

voor de nationaliteit van de slaaf die 

er mocht slapen. Het was allemaal 

erg mooi en leek idyllisch, maar het 

verhaal erachter zorgt toch een beetje 

voor een wrang gevoel... Wat wel 

positief is, is dat er nu een internaat 

gevestigd is voor Senegalese meisjes 

die goed scoren op school. Misschien 

klinkt het nog wat elitair, maar ik vind 

het toch al een beweging in de goede 

richting dat er intussen meisjes zijn 

die een deftige opleiding krijgen.

Wat neem je vooral mee 

van Senegal als land?

De mensen zijn er supervriendelijk 

en erg gastvrij. Ik verbleef samen 

met mijn vriendin in een gastgezin 

waar een moeder woonde met haar 

dochtertje van vier, twee broers, 

een neefje, een zus, diens man en 

kind. De vader verbleef voor zijn werk 

op een Spaanse boot. Het was een 

bont allegaartje en dan logeerden 

wij nog bij het kleinste gezin van het 

dorp. Soms wonen mensen er zelfs 

met 20 in één huis... De vrouwen 

onderling vormen samen een soort 

van community waarbij iedereen 

elkaar steunt. Er zijn bijvoorbeeld 

geen deuren in die huizen waardoor 

iedereen constant bij elkaar binnen 

en buiten loopt. Een ander voorbeeld 

van hun gastvrijheid is het thee 

drinken. Hoe hard de vrouwen er 

ook werkten – er moest en zou 

thee gedronken worden. Elke avond 

wel drie rondjes, maar net zo goed 

overdag tijdens elke pauze! Ze maken 

er echte theeceremonies van. Met 

een heel speciale techniek schenken 

ze superzoete thee in kleine glaasjes. 

In het begin vond ik dat helemaal 

niet lekker, maar intussen heb ik die 

thee hier zelfs al eens zelf proberen 

te maken! Wat ik tot slot absoluut 

meeneem, is dat de Senegalezen 

ontzettend dankbaar zijn. Wanneer ze 

dat tonen, doet dat toch iets met je.

Wat heb je als het grootste 

cultuurverschil ervaren?

Dat mensen er hun afval gewoon op 

de grond gooien en dat pas achteraf 

allemaal opkuisen. Als wij hen 

aanraadden om hun vuilnis meteen 

weg te gooien wilden ze dat advies 

niet aannemen. Op dat vlak zijn ze 

erg standvastig of zelfs koppig in hun 

gedachtegang. Het was vreemd om 

te zien dat ze zoiets “gewoons” niet 

willen invoeren maar bijvoorbeeld 

op vlak van smartphones, instagram 

en internet wel helemaal mee zijn. 

'Hoe hard de vrouwen  
er ook werkten – er moest  

en zou thee gedronken  
worden.'

Misschien komt dat laatste doordat 

ze vroeger gekoloniseerd waren 

door Frankrijk. Toen we bijvoorbeeld 

vanuit Dakar naar Guéreo reden leek 

het soms alsof we door Frankrijk 

zelf reden. Er waren overal nieuwe 

wegen en verkeersborden en op een 

gegeven moment reden we zelfs langs 

een supermodern voetbalstadion 

met allemaal lichtjes en kleurtjes. 

Een kilometer verder zag je dan weer 

alleen nog sloppenwijken. 

 

Waar staat het project nu?

De groep die er voor ons was had 

voornamelijk voor de fundering van 

het gebouw gezorgd, waarna wij de 

muren verder afgewerkt hebben. 

Tegen het einde van de reis waren net 

de steunbalken voor het dak gegoten. 

Intussen is het gebouw in gebruik 

door de vrouwen van het dorp. Ze 

naaien en herstellen er kleren, maar 

maken ook zeep en honing. Na ons is 

er nog een andere groep met onder 

andere een naaister en een imker aan 

de slag gegaan om deze vrouwen 

alles aan te leren. Op die manier wordt 

maximaal ingezet op duurzaamheid.

Ga je in de toekomst nog 

meer inleefreizen maken?

Wel, dit jaar ga ik met een groep 

meisjes voor Bouworde vzw naar 

Marokko! We gaan er in een bergdorpje 

waterputten herstellen zodat de 

vrouwen uit het dorp minder lang 

en minder ver onderweg zijn naar 

een werkende waterput. Op die 

manier is er meer tijd om zichzelf 

op andere vlakken te ontwikkelen 

of zelfs om gewoon eens wat 

leuke dingen te doen, in plaats van 

altijd of alleen maar te werken.

We wensen je alvast een goeie reis.

'Na de middag gingen we naar het 

plaatselijke schooltje waar we met 

de kinderen van de kleuter- en 

lagere school spelletjes speelden 

en gekke dansjes deden.'

Het atelier voor de 

vrouwen uit het dorp.

 
TEKST Cindy Beelen   

FOTO'S Min Su Van Dyck & Hanne Maenhout
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IN DE AUTO 
MET DE 'MINDER  

MOBIELEN  
CENTRALE'

De 'Minder Mobielen Centrale' (MMC) is een 
dienst om mensen met verplaatsingsproblemen 

en een beperkt inkomen toch de nodige 
vervoersmogelijkheden te bieden. Voor ouderen, 

mensen met een beperking of mensen in een 
noodsituatie is het vaak niet makkelijk om te 

geraken waar ze moeten zijn. De Minder Mobielen 
Centrale helpt deze mensen. 14 vrijwillige 

chauffeurs verzorgen het transport en OCMW Nijlen 
coördineert de aanvragen. BEKEND mocht mee in 
de auto met vrijwilliger Franky en passagier Maria, 

die de MMC had gecontacteerd voor een rit naar het 
woonzorgcentrum van Edegem.

888 99

Uit de buurt



 

MARIA EN FRANKY 

 

'Ik ga mijn zuster bezoeken', vertelt 

Maria De Doncker (89) wanneer we 

haar ophalen in het woonzorgcentrum 

in Nijlen. 'Ze verblijft in het rusthuis 

in Edegem. Af en toe breng ik haar 

een bezoekje en doe ik beroep op de 

Minder Mobielen Centrale om me weg 

te brengen en te komen halen.' 

 

Franky Mertens (61) uit Nijlen is de 

vrijwillige chauffeur van dienst. 

'Vroeger was ik vrijwilliger bij het 

Rode Kruis en heb daar veel met 

de ambulance en dienstvoertuigen 

gereden. Toen mijn dochter geboren 

is, ben ik gestopt bij het Rode Kruis 

en zag ik een oproep in de krant voor 

de Minder Mobielen Centrale. Ik heb 

me hiervoor direct ingeschreven 

en ondertussen ben ik al 29 jaar 

vrijwillige chauffeur.' 

 

'Ik rijd graag met de auto en vind het 

helemaal niet erg om langere ritten 

te maken, naar Antwerpen of andere 

drukke plaatsen te rijden.' 

OVER ELEKTRISCHE AUTO'S EN 

LAADPALEN 

 

Het gesprek tussen Franky en Maria 

verloopt vlot. Ze babbelen over 

vroeger, over mensen van Nijlen en er 

passeert al eens een grapje.  

 

'Je hebt toch zo'n hoge auto om in te 

stappen', zegt Maria. Franky vertelt 

dat hij een nieuwe auto heeft besteld 

en dat het nieuwe model niet meer 

zo hoog zal zijn om in te stappen. 'Ah, 

dat is goed nieuws. Je hebt toch geen 

elektrische auto gekocht? Want dat 

moet toch ambetant zijn als je je auto 

moet opladen en er geen laadpaal vrij 

is', merkt Maria op. 

 

DE FAVORIETE RIT 

 

'Op donderdag krijgen we de planning 

voor de volgende week door van Greet 

of Antje van het OCMW. Sinds vorig 

jaar ben ik met pensioen en kan ik ook 

meer ritten aannemen. Deze week 

had ik er vijf. Ik ben al twee keer naar 

het ziekenhuis van Lier gereden en 

had ik een ritje naar het ziekenhuis 

van Mechelen. Op donderdagavond 

heb ik één van mijn favoriete ritten. 

Dan breng ik vier bewoners van Iona 

naar hun wekelijkse les G-dans in 

Heist-op-den-Berg. Ze kijken er een 

hele week naar uit en zijn echt vrolijke 

en dankbare passagiers. Daarom doe 

ik dit vrijwilligerswerk ook zo graag. 

Je krijgt er echt veel van terug.'

WEGENWERKEN

'Mijn 'hoge' auto is al wel eens echt 

goed van pas gekomen. Ik vervoerde 

een klant in rolstoel. Hij ging 

deelnemen aan een schaaktornooi 

in een zaaltje achteraan een café 

in Geel. Om in het zaaltje te komen, 

moesten we langs een zijstraat 

waar ze met rioleringswerken bezig 

waren. We mochten er eigenlijk niet 

in, maar het was de enige manier 

om mijn passagier met zijn rolstoel 

af te zetten. Ik heb mijn auto in 

4x4 gezet en ben door het slijk tot 

aan de deur gereden. Net op dat 

moment passeerde de politie die me 

aansprak over mijn manoevre. Ik heb 

mijn laarzen uit de koffer genomen, 

de rolstoel voor de deur gezet en 

mijn passagier net op tijd voor zijn 

schaaktornooi kunnen binnenrijden. 

De agenten had gelukkig begrip voor 

mijn daden.'  

 

'Als we ergens langer dan een uur 

moeten wachten, mogen we naar huis 

rijden en terugrijden om de klant op te 

halen. Ooit ben ik eens met een koppel 

naar de tandarts gereden en dacht 

dat het niet lang ging duren. Bleek 

dat zij geen afspraak gemaakt hadden 

en we uiteindelijk vier uur moesten 

wachten.' 

 

'Voor mij is rijden voor de Minder 

Mobielen Centrale het ideale 

vrijwilligerswerk. Je maakt van alles 

mee, je leert veel nieuwe mensen 

kennen en het geeft me enorm veel 

voldoening om mensen veilig naar 

hun bestemming te brengen.'

Chauffeurs MMC Nijlen: Willy Lavrijsen, Stef Verhaegen, Paul Van Bael, 

Lucien Van Remoortere, Chris Leysen, Paul Demeersman, Jos Rosschaert, 

Franky Mertens, Johan Goeman. Niet op de foto: Conny Brugelmans, Johan 

Kerckhofs, Nikol Plettinx, Christa Van Duffel, Leo Van Everbroeck.

HOE KAN JE EEN RIT AANVRAGEN? 

 

Voor de aanvraag kan je een afspraak 

maken bij het OCMW Nijlen met Antje 

Bellens of Greet Bellens via  

mmc@nijlen.be of 03 410 02 11  

 

HOEVEEL KOST DIT? 

 

Fifty One Club Diamant Nijlen 

betaalt jaarlijks de lidgelden van 

de gebruikers! Die betalen € 0,41 

per gereden kilometer aan de 

chauffeur. Wanneer de gebruiker een 

erg korte rit aanvraagt, waarbij de 

kilometerbijdrage lager dan € 2,50 

zou liggen, betaalt de gebruiker toch 

€ 2,50. De chauffeur wacht maximaal 

één uur ter plaatse. Wanneer door 

onvoorziene omstandigheden de 

chauffeur toch langer dan één uur 

moet wachten betaalt de gebruiker  

€ 1,50 extra per begonnen uur. 

 

Opgelet! Moet je zittend in een rolstoel 

vervoerd worden? Dan kan de minder 

Mobielen Centrale helaas geen 

vervoer voorzien. Hiervoor verwijzen 

we u door naar Rolkar Rivierenland. 

 

Heb je interesse om als vrijwilliger 

chauffeur te worden bij de Minder 

Mobielen Centrale, neem dan contact 

op via mmc@nijlen.be of 03 410 02 11
 

TEKST/FOTO'S Kurt Heylen
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HET ONSTAAN

In 1932 kocht de familie Symons 

uit Nederland een groot stuk grond 

om er hun eigen zaak te starten. Ze 

namen Nijlens aannemer August 

Van Eester onder de arm en die 

bouwde een hotel met 25 kamers. 

Hotel ‘Picardie’ was geboren.

Al gauw kwamen gasten uit 

Antwerpen, Lier, Herentals… voor 

een verblijf op de Nijlense buiten 

of gewoon een weekendje weg. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 

alles strikt gerantsoeneerd en bleek 

het onmogelijk om het hotel open 

te houden voor vakantiegangers.

De kamers bleven echter niet lang 

leeg. Duitse officieren namen er hun 

intrek voor een tweetal weken.

Tussen oktober 1944 en april 1945 

vonden leden van het Engelse, 

Amerikaanse en Canadese leger 

hun weg naar de Picardie om er 

hun hoofdkwartier van te maken. 

Tijdens die periode werden er 

missen opgedragen en zelfs feestjes 

georganiseerd. 

 

NIEUWE BEWONERS

Na de oorlog, in 1946, hield de 

familie Symons de uitbating 

van het hotel voor bekeken.

Het gebouw werd verkocht aan de 

Paters van de Heilige Geest uit Lier.

De plannen om er een college van te 

maken, werden echter gedwarsboomd 

door de aartsbisschop van Mechelen. 

Er waren immers al scholen in Lier 

en Herentals. Hij besliste daarop 

om er een rust- en vakantiehuis 

voor missionarissen van te maken.

Het klooster fungeerde van toen 

af als propagandacentrum. Het 

missieblad ‘Africa Christo’ (ooit een 

oplage van 21.000 exemplaren!) werd 

er uitgegeven en missiekalenders 

die verspreid werden over heel 

Vlaanderen werden er samengesteld. 

Ook een film en een reizende 

missietentoonstelling vonden hun 

oorsprong in het voormalige hotel.

In 1961 braken er onrusten uit in 

de Afrikaanse missieposten in het 

toenmalige Zaïre met een droef 

dieptepunt op de nieuwjaarsmorgen 

van 1962. Naast een onbekend aantal 

DE PICARDIE
'TOEVLUCHTSOORD 
VOOR TAL VAN 
GASTEN'

Langs de Bouwelsesteenweg is het opvallende gebouw ‘Picardie’ niet 

weg te denken uit het straatbeeld. Wat ooit begon als een hotel voor 

gasten uit de stad, werd later een rustoord voor paters. Neem een duik 

mee in de geschiedenis van een gebouw dat bij vele mensen tot de 

verbeelding spreekt.

 
Hotel Picardie in de jaren '30

Achter de gevel
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’t Kloosterhof in Berlaar en 

wordt het gebouw verkocht aan 

begeleidingscentrum ‘Dennenhof’. 

Onder de naam ‘leefgroep De Speling’ 

bieden ze opvang en ondersteuning 

aan een tiental jongeren met 

autismespectrumstoornis. 

Een nieuw hoofdstuk voor ‘De 

Picardie’ is aangebroken. Al blijft het 

doel al die jaren hetzelfde… onderdak 

bieden aan mensen die het nodig 

hebben. 

 

Binnenkort gaat BEKEND op bezoek in 

begeleidingscentrum Dennenhof. Het 

verslag hiervan lees je in een volgende 

editie. 

 

 

 

 

Bronnen: 

De Poemp – 52 (2006) 

Kerk & Leven - 52 (2021) 

OMD brochure gemeente 

Nijlen - (2008)
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Gezellige markt
in de groene 
omgeving van 
Kruiskensberg

Paasterras

vrijdag

Van 9u tot 13u
Kruiskensbaan Bevel

KRUISKENS
markt

NIJLEN JAAR
markt

TERRAS

Markt & kermis

Dieren-
prijskampen

Kinder- en
randanimatie 

Lekker lokaal
terras

67ste editie

10 APRIL 2023
maandag

Van 9u tot 14u
Dorpskern Nijlen

WIST JE DAT?

DIERENWEDSTRIJDEN:

Kruiskensmarkt al meer dan 300 
jaar bestaat? Sinds het einde van de 

18de eeuw bezoeken mensen met 
Goede Vrijdag massaal de kapel van 

Kruiskensberg en slaan marktkramers 
daarrond hun tentjes op.
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pluimvee, NIEUW eierenkeuring, kleinvee, 
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anderen, werden 20 missionarissen 

mishandeld en vermoord.

Het gevaar deed vele zendelingen, 

al dan niet tijdelijk, terugkeren 

naar België. Enkelen onder hen 

kwamen in Nijlen terecht.

Twintig jaar na de oprichting van het 

klooster in 1946 kwamen de eerste 

paters op rust toe in “de Picardie”. 

Het aantal oudere bewoners nam 

steeds toe en dus werd een nieuwe 

vleugel bijgebouwd. Gelijkvloers 

telde die 10 kamers, een refter, 

kapel en sanitaire voorzieningen. 

Ook werd er een lift gebouwd naar 

de bibliotheek en recreatiezaal op 

de verdieping. In 1973 verbleven 

er permanent 19 paters op rust.

Met de ouderdom van bewoners stijgt 

natuurlijk ook het aantal overlijdens. 

Vele van hen zijn begraven op het 

kerkhof in Nijlen. In 2005 verbleven 

er nog 10 paters en één broeder in de 

Picardie. 

 

TIJD VOOR VERJONGING

In 2017 verhuizen de nog 

overgebleven ouderlingen naar 

UIT HET GEHEUGEN VAN EEN BUURJONGEN 

 

Met kerstmis 1944 werd de jeugd van de 
Bouwelsesteenweg uitgenodigd door de 
Canadezen die daar toen verbleven, om 
rozijnenbrood en warme chocomelk te 
komen eten en samen kerstmis te vieren 
zodat de soldaten een meer huiselijke sfeer 
op deze feestdag zouden krijgen en de 
heimwee naar huis even achter zich konden 
laten. Gans de eetzaal (nu kapel) was 
versierd en de jeugd deed zich te goed aan 
al dat lekkers.  
Het was jaren geleden dat onze Nijlense 
jeugd nog zo goed had gefeest.

 
TEKST  Véronique Nijs

 
Picardie anno 2006

 
Achtergevel Picardie
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In beeld

 
Een nieuw schoolgebouw voor Goezo! Kessel 
 
Een eerstesteenlegging kunnen we het niet noemen, maar 
eind december startte de aannemer met het plaatsen van 
de funderingspalen. Een indrukwekkende machine boorde 
en betonneerde de funderingspalen tot wel 8 meter diep. 
Ben je benieuwd? Je kan de werf veilig bekijken vanop het 
kijkpunt in de tuin van de Sint-Lambertuskerk. Je volgt 
hiervoor het kasseipad achter de ingang van de kerk.

 
FOTO Kurt Heylen
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Gespot

Jan Vrebos uit Bevel verzamelt 

vlaggen van zo veel mogelijk landen. 

Hoe hij destijds aan zijn verzameling 

begonnen is, weet Jan niet. Hoe hij 

aan al zijn vlaggen geraakt is, weet 

hij als de beste. 'Mijn verzameling 

is samengesteld uit vlaggen die 

familie, vrienden en kennissen voor 

mij hebben meebracht van verre en 

minder verre reizen.' 

 

'Vandaag zou je ze allemaal makkelijk 

via internet kunnen bestellen en 

thuis laten leveren. Het leuke en 

unieke aan mijn collectie is dat ze 

allemaal een verhaal hebben. 

Soms vraag ik of mensen een vlag 

willen meebrengen als ik hoor dat ze 

op reis gaan naar een land waar ik 

nog geen exemplaar van heb. Maar 

dat lijstje is kleiner aan het worden. 

Ik schat dat ik van ongeveer 130 

van alle 195 landen een officiële 

vlag in mijn kast heb liggen. De 

ontbrekende vlaggen zijn dan ook 

van landen die niet zo evident 

zijn om naartoe te reizen of waar 

gewoon geen of weinig toerisme 

is, zoals bv. landen rond Rusland: 

Tadzjikistan of Kirgizië.' 

EEN BRON VAN INFORMATIE 

 

'Vlaggen zijn belangrijk voor een 

land of een staat. Vroeger nog meer 

dan nu. Alhoewel ondertussen ook 

iedereen de vlag van Oekraïne kent. 

Het geel staat voor de uitgestrekte 

graanvelden en het blauw voor de 

hemel. Ik ga ook steeds op zoek 

naar de betekenis van een vlag. 

Daar zit soms zo veel symboliek in 

en door dit allemaal uit te zoeken 

leer ik veel bij over het ontstaan 

en geschiedenis van landen en de 

wereld. Eén van de mooiste vlaggen 

CURIEUZE 
COLLECTIES  

vind ik die van Spanje. Heel boeiend 

om te ontdekken hoe Karel V erop 

vertegenwoordigd wordt zowel als 

keizer en als koning.' 

 

CREATIEVE TANZANIANEN 

 

'Officiële vlaggen zijn niet zo 

makkelijk te vinden als je zou denken. 

Het makkelijkst kan je ze op de 

kop tikken in havensteden door de 

aanwezigheid van de scheepvaart.'  

 

'Vrienden gingen op reis naar Tunesië 

en zouden voor een Tunesische 

vlag zorgen. Die bleek moeilijker 

te vinden dan ze hadden gedacht. 

Ten einde raad vroegen ze aan 

de hoteleigenaar waar ze toch 

nog voor vertrek een vlag konden 

bemachtigen. De vriendelijke man 

had er niet beter op gevonden om 

zelf in zijn vlaggenmast te klimmen 

en hem zijn eigen vlag mee richting 

België te geven.' 

 

'Eén van de mooiste anekdotes 

komt uit Tanzania. Daar was tijdens 

de safari van familie geen vlag 

te vinden. Ze hadden hun vraag 

voorgelegd aan de lokale bevolking. 

Die zagen er geen problemen in en 

zijn met karton en verf zelf aan de 

slag gegaan. Het is meteen de vlag 

met het mooiste verhaal van mijn 

collectie.' 

 

DE VLAG VAN BEVEL

'In mijn verzameling zitten enkel 

vlaggen van landen, maar ook 

één van Bevel. Dit is een vlag die 

ik samen met mijn vrienden heb 

ontworpen. Links zie je het groen 

dat onze landbouw en uitgestrekte 

weides symboliseert, de blauwe 

meander staat voor de Nete, rechts 

in beeld zie je een voorstelling van 

Kruiskensberg.' 

  

Jan is nog op zoek naar een 

Belgische vlag met franjes. Als je 

dit type vlag nog op zolder hebt 

liggen en niet meer nodig hebt, 

kan je contact opnemen met Jan 

via janvrebos@hotmail.com

Een verzameling vlaggen  
vanuit alle uithoeken van de wereld

De vlag van Tanzania was niet te vinden om te kopen. 
De lokale bevolking heeft er zelf één gemaakt.

De vlag van Bevel, ontworpen door Jan en zijn vrienden.

Wordt vervolgd

BEN OF KEN JE EEN 
 VERZAMELAAR MET EEN 

UNIEKE COLLECTIE? 
 

LAAT HET ONS WETEN: 
bekend@nijlen.be 

03 410 02 11

 
TEKST/FOTO'S Kurt Heylen 1918
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OP VRIJDAGAVOND 3 FEBRUARI 

2023 ORGANISEERDE GITHO 

NIJLEN ‘GITHO IN ’T LICHT’! 

‘githo in ’t licht’ is een project 

van leerlingen van het 7e jaar 

elektrische installaties van githo 

nijlen. Ze doen dit onder begeleiding 

van oud-leerlingen van QBE. Zij 

zijn wereldwijd heel bekend in 

de entertainmentindustrie. Ze 

werken mee aan Tomorrowland, De 

Grote Schijn, Tour Nick Cave, Tour 

Rammstein en EK voetbal. Samen 

ontwierpen ze een lichtspektakel. 

Een unieke samenwerking 

tussen toptechniekers in 

wording en doorwinterde 

hoogtechnologische krakken. 

Ook de Academie voor Beeldende 

Kunsten van Nijlen stelde op deze 

avond een aantal kunstwerken 

tentoon. Leerlingen, leerkrachten, 

“Toen ons gevraagd werd om een 

bijdrage te leveren aan ‘githo in ’t 

licht’, wilden we dat graag doen. 

Samenwerking met scholen en 

verenigingen is immers iets wat wij 

hoog in het vaandel dragen. Ik denk 

dat het een geslaagd totaalplaatje 

was en dat de bezoekers enorm 

geprikkeld en verrast werden.”

-Ben Peeters, directeur 

academie wnd.-

familie en sympathisanten van githo 

nijlen en Academie Nijlen konden via 

een korte wandeling het resultaat 

bewonderen.  

 

Op drie plaatsen in de school 

werd er telkens een volledige 

andere beleving van licht en audio 

voorgesteld. Het werd een magische 

avond, gevuld met licht en kunst! 

Sam Theunis, klasleerkracht 7e 

jaar elektrische installaties 

 

"Mijn groep leerlingen had er heel 

veel zin in om met dit project aan 

de slag te gaan. Tijdens de opbouw 

konden ze volop vragen stellen aan 

de medewerkers van QBE, wat ze 

niet nalieten. Over de gebruikte 

materialen en technieken, maar 

ook hoe de werkdagen eruitzien en 

wat je in deze sector kan verdienen, 

enorm leerrijk voor mijn leerlingen!"

Jolan Delen, Jesse Van den Bergh 

en Loïc Wouters, leerlingen 7e 

jaar elektrische installaties 

"Wij zijn onder de indruk van wat 

de mensen van QBE al bereikt 

hebben en de projecten die ze al 

hebben gerealiseerd. Ze zijn enorm 

vriendelijk en namen de tijd om 

in te gaan op onze vragen. Het is 

allemaal hoogtechnologisch en toch 

ook wel duur materiaal, het was dan 

ook een uitdaging om hiermee te 

werken. Fascinerend is dat we een 

lichtspektakel gemaakt hebben waar 

de bezoekers heel wat effecten van 

licht en geluid zagen, maar waar wij 

met dit project ook de wereld die 

hierachter zit hebben leren kennen. 

En dat is absoluut de moeite. We 

zijn echt wel fier op het resultaat!"

GITHO IN  
’T LICHT

 
TEKST Jan Verreet FOTO'S Melanie Mertens
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Gespot
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Ik studeerde aan de Nayer in 

Sint-Katelijne-Waver en daarna 

doctoreerde ik aan de KU Leuven 

in ‘onzekerheidsanalyse in eindige 

elementenmodellen’, zo steekt hij 

van wal. Gelukkig verduidelijkt hij 

dat meteen. Als ingenieur testen 

we niet alles ‘in het echt’, we maken 

simulatiemodellen. In de computer 

testen we bv. voor een auto hoe 

dik iets moet zijn en welk materiaal 

we best waar gebruiken. Maar die 

kenmerken, bv. de stijfheid van een 

materiaal, daar zitten heel kleine 

variaties op. Mijn onderzoek gaat over 

hoe je daar mee om moet gaan om het 

niet alleen veilig maar ook zo efficiënt 

mogelijk te maken. Anders verwoord: 

we laten 10.000 keer virtueel een 

auto tegen een muur vlammen om te 

zien hoe het gebruik van materialen 

geoptimaliseerd kan worden. 

Je hebt met je thesis ook een 

Europese prijs gewonnen?

Dat ging over simulatiemodellen in 

het algemeen. Het is ook een domein 

dat in de toekomst alleen maar aan 

belang gaat winnen. Ik werk ook 

effectief met autoconstructeurs 

samen. We ontwikkelen prototypes 

en laten die dan echt tegen een muur 

knallen. Dat kost een miljoen euro! Ik 

had al eens gevraagd of ze dan zo’n 

auto niet eens op mijn oprit konden 

zetten, maar dat kon precies niet 

(lacht). Hoe dan ook, als je thesis 

verkozen wordt tot beste van Europa, 

ja dat opent wel heel wat deuren.

Die deuren hebben je naar 

Duitsland geleid en daar 

werk je nu nog steeds?

Inderdaad, via de ‘Alexander Von 

Humboldt stichting’ zijn er middelen 

vrijgemaakt. In Hannover werkte ik 

twee jaar met één van de autoriteiten 

in het gebied. Daar gingen we een 

stapje verder, daar gingen we uit van 

een situatie waarbij je zelfs geen data 

hebt om van te vertrekken. In volledige 

onzekerheid, bv. over het grotere 

geheel waarin het moet passen later, 

tóch veilige dingen ontwerpen en 

dat virtueel simuleren, daar gaat 

het dan over. Daar heb ik een Junior 

Research Award mee gewonnen.

Waar wil jij je in dat gebied op 

focussen de komende jaren?

Het zijn misschien ‘buzz words’ 

maar machine learning en artificiële 

intelligentie (AI) kan in ons gebied 

voor een volgende stap zorgen. Ik 

MENS EN MACHINE 
KENNEN GEEN 
GEHEIMEN VOOR 
NIJLENSE BROERS
Appels vallen niet ver van de boom, zo zeggen ze. Dat zal wel kloppen maar 

waar die appels daarna naartoe gaan en hoe verschillend ze onderling zijn, dat 

zeggen ze er niet bij. Voor Matthias en Thomas Faes is dat zeker waar. Beiden 

zijn ze toppers in hun vakgebied, maar die zijn zeer verschillend. Matthias 

is in Duitsland een professor met aanzien, Thomas reist met Nederlandse 

beachvolleybalteams als kinesist de hele wereld rond. Wat ze wel met mekaar 

gemeen hebben is dat ze twee toffe, nuchtere Nijlenaars zijn en daarmee is het 

altijd leuk babbelen. We beginnen met Matthias.

THOMAS FAES

'Toen was de trein 
vetrokken of beter het 
vliegtuig want ik ging 

mee naar tornooien 
over de hele wereld'

MATTHIAS FAES

'Ik had altijd wel  
de hoop om op mijn  
30ste professor te  

kunnen zijn'

Bijzondere beroepen

TEKST Hans Selderslaghs FOTO Kurt Heylen



24

wil daar als ingenieur wel voorzichtig 

mee omspringen, want AI is vaak 

een zwarte doos waarin enorme 

hoeveelheden data gestopt worden, 

maar waarvan je niet weet hoe AI 

op basis daarvan tot een resultaat 

komt. En net dat wil je als ingenieur 

toch altijd weten. Maar er komt 

meer en meer technologie en alles 

krijgt ook meer en meer sensoren, 

wat nóg meer data oplevert. In een 

ideaal toekomstbeeld kan je op 

basis van al die gegevens in real 

time voorspellen hoe groot de kans 

is dat en wanneer dit of dat faalt. 

Je werkt nu in Dortmund?

Ja, daar ben ik hoogleraar in 

de nieuwe leerstoel ‘Reliability 

Engineering’. Daar moest ik van nul 

mee starten, ik heb er veel plezier 

aan dat helemaal op te bouwen. Het 

begint te lopen, met een assistent 

en een drietal doctoraatstudenten. 

Vanuit mijn opleiding vertaal ik 

dat betrouwbaarheidsonderzoek 

vooral naar machines en toestellen 

maar die komen bijna overal bij 

kijken. Biomechanica bv. en hoe 

protheses er moeten uitzien en 

hoe die krachten uitoefenen en 

op het welzijn van de patiënt. 

Jij woont nu dan ook in Duitsland?

Ja, dat had ik ook nooit gedacht 

toen ik hier in de Kerkeblokken 

school liep, maar ik had altijd wel de 

hoop om op mijn 30ste professor te 

kunnen zijn. Dat heb ik gehaald en 

dat is dan in Duitsland geworden. 

Ik ben de wetenschap daar naartoe 

gevolgd. Voor congressen trek 

ik sowieso de wereld rond… 

Dat heeft Matthias gemeen 

met broer Thomas, die trekt 

ook de hele wereld rond, maar 

dan in een heel ander gebied. 

Maar ook voor hem begon het 

allemaal veel dichter bij huis.

Ik volgde exact hetzelfde traject als 

mijn broer, eerst naar de Kerkeblokken 

en later naar het college in Lier. 

Daarna koos ik voor kinesitherapie. 

Net als mijn broer wil ik weten hoe 

alles in mekaar zit maar bij mij eerder 

gericht op het menselijk lichaam.  

Je liep dan stages in ziekenhuizen 

en zo ontdekte je welke richting je 

binnen de kinesitherapie op wilde? 

Ja, in ziekenhuizen krijg je echt 

met het lijden van de mensen te 

maken en dat kon ik maar moeilijk 

van me afzetten. Ik dacht dan aan 

de topsport, waar je mensen helpt 

om grenzen te verleggen. Maar in die 

topsportwereld zijn de plaatsjes heel 

duur. Ik schreef voetbalclubs aan 

maar door de beperkte respons wist 

ik dat ik het anders moest aanpakken. 

Ik ben gewoon de praktijk van de fysio 

van de Antwerp Giants binnengestapt 

met de vraag om daar enkele weken 

stage te lopen en dat mocht! Daar 

heb ik me vol op gesmeten, veel extra 

uren gedaan en ook veel op de spelers 

ingepraat of ze geen goed woordje 

konden doen voor mij (lacht).  

 

Hoe ging je dan van basketbal naar 

beachvolleybal? 

 

Ik werkte toen ook in een praktijk in 

Wilrijk en daar kwam ik in contact met 

het Belgische beachvolleybalteam. 

Die mannen trokken toen de wereld 

al rond en ik had al grappend gezegd 

‘ik ga wel eens mee als je niemand 

vindt', maar die hadden dat serieus 

opgepakt. En zo ging ik een keer mee 

naar een tornooi in Fort Lauderdale in 

Florida. Toen was de trein vetrokken of 

beter het vliegtuig want ik ging mee 

naar tornooien over de hele wereld: 

China, Brazilië, … 

 

Je combineerde dat met werken in 

een ‘gewone’ praktijk. Hoe ging je 

om met dat verschil? 

 

Ik zie daar eigenlijk geen verschil in. Of 

het nu gaat om een topsporter terug 

fit te krijgen of een recreant die hard 

getraind heeft voor bv. de Ten Miles en 

om die dan te helpen om dat mogelijk 

te maken, dat geeft allebei hetzelfde 

fijne gevoel en voldoening. Ik zie de 

resultaten van mijn werk letterlijk 

rondlopen. De dankbaarheid is bij de 

‘gewone’ mensen vaak oprechter en 

groter. 

 

Daarmee zijn we nog niet bij waar je 

nu werkt, daarvoor moeten we naar 

Nederland. 

 

Ja inderdaad, het beachtour 

gebeuren van het volleybal is een 

beetje zoals tennis of formule 1. Je 

reist de hele wereld rond maar altijd 

wel met dezelfde teams en atleten. 

De coach van ons Belgisch team 

is een Nederlander met heel veel 

aanzien in de beachvolleywereld. Die 

vertelde me dat hij een contract had 

getekend bij het Nederlandse team 

en hij vroeg of ik niet met hem wou 

meegaan. Ik had toen een huwelijk 

dat er zat aan te komen en we gingen 

samenwonen, dus dat kwam niet zo 

goed uit. Maar met die faciliteiten en 

omkadering voelde ik me een kind in 

een snoepwinkel. Dat was wereldtop, 

met een wereldtitel en olympische 

medailles!   

 

En toen was het vliegtuig opnieuw 

vertrokken?  

 

Dat kan je wel zeggen en hoe. Die 

tornooien zijn altijd op plaatsen met 

mooi weer en stranden. We spreken 

over Mexico, Brazilië, Qatar enz.. Ik ben 

dit jaar 180 dagen in het buitenland 

geweest. Twee dagen na mijn huwelijk 

vertrok ik alweer naar Parijs en de 

Malediven. Ik vind het razend knap 

van mijn vrouw dat ze me daar blijft 

in steunen! Ik had het niet gedaan 

als zij er niet akkoord mee was.

Het is waanzinnig: in Mexico stonden 

er 600 mensen naar de opwarming te 

kijken omdat ze geen kaartje hadden 

voor de tribune. Ook ik als staf, niet 

eens als speler, kon niet op straat 

komen zonder handtekeningen te 

moeten uitdelen of mee op de foto te 

gaan. Gek tot en met. Maar ik spreek 

nog altijd gewoon Nijlens, je kan de 

Nijlenaar wel uit Nijlen halen, maar 

Nijlen nooit uit de Nijlenaar! 
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Thomas met het Nederlandse  

beachvolleyballteam op de Nations cup in Wenen, 2022

 

Matthias op de universiteit van Dortmund. Foto: Felix Schmale
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‘IK WIL LIEFST  
EEN PLEKJE IN  

EEN WARM  
GEZIN’

Je hoort soms over jongeren die te maken hebben met huiselijk 

geweld of met andere problemen in het gezin. Gelukkig zijn 

er ook veel mensen en organisaties die zich inzetten om het 

leven voor deze jongeren beter te maken. Jeugdhulp Don Bosco 

Antwerpen is zo een organisatie en één van de werkingen genaamd 

‘Vreugdeborg’ is in Kessel gevestigd. Hier verblijven jongeren, 

maar om hen een fijne dagbesteding of af en toe een veilige thuis 

te geven, is hulp welkom. Inwoners van onze gemeente kunnen 

daarbij helpen. We praten er over met hoofdbegeleidster Els De 

Herdt.

27

Jongeren wonen hier en gaan van 

hieruit naar school of naar een 

vrijetijdsbesteding. Soms gaan ze 

ook naar huis, voor een dagbezoek, 

overnachting, of een langere 

periode. Helaas kan dit niet voor 

alle jongeren, voor hen zoeken we 

naar mogelijkheden om er toch eens 

tussenuit te kunnen. 

 

Sommige jongeren hebben 

dus niemand om op terug te 

vallen, wat kunnen de mensen 

uit onze gemeente precies 

voor hen betekenen?

Als kind weg moeten uit je gezin en 

je leefomgeving is heel ingrijpend. 

Het is een soort laatste redmiddel 

wat soms helaas nodig is, maar het 

kan de kinderen niet alles geven wat 

ze nodig hebben.  

 

De uitspraak “It takes a village to 

raise a child” verwijst daarnaar. 

We zoeken dus mensen die deel 

willen uitmaken van deze “village” 

voor de kinderen/jongeren van 

Vreugdeborg. Deze mensen 

zijn complementair aan de 

professionele hulp. Het gaat om 

de echte warmte en gezelligheid 

van een gezin. Of evengoed een 

buddy die samen met onze jongere 

op pad gaat en ook steun blijft 

bieden wanneer de hulpverlening 

afgerond is. Al wie deze jongeren 

Jeugdhulp Don Bosco helpt 

jongeren en gezinnen die 

het moeilijk hebben, wat kan 

dat allemaal betekenen?

We begeleiden jongeren in 

verontrustende opvoedingssituaties. 

Het zijn jongeren die (tijdelijk) niet 

thuis kunnen verblijven omdat 

hun ontwikkelingskansen bedreigd 

zijn en/of de integriteit van de 

minderjarige of van de gezinsleden 

bedreigd is. We bekommeren ons 

ook om niet begeleide minderjarige 

asielzoekers. Het zijn stuk voor 

stuk aangrijpende verhalen 

en situaties. Maar tegelijk zijn 

deze jongeren ook zoveel meer 

dan enkel hun problemen. Zo 

veel mogelijk gewoon doen en 

gewoon zijn, daar mikken we op.

Hoe komen jongeren en 

gezinnen bij jullie terecht?

Iedereen komt hier terecht na 

een eerder contact met een 

hulpverlener. Het is niet zo dat 

gezinnen ons rechtstreeks om 

hulp kunnen vragen. Er zijn 

eerder al andere stappen gezet.

Wat doen jullie precies hier in 

Vreugdeborg in Kessel?

Vreugdeborg is een leefgroep voor 

jongeren vanaf 3 jaar tot 18/21 jaar. 

mee een ‘gewone’ omgeving kan 

aanbieden is zeer welkom!

Wat voor mensen of gezinnen en 

welke soorten dagbestedingen 

zoeken jullie precies?

We zoeken personen of gezinnen 

die open staan om een jongere mee 

te nemen in het ‘gewone verloop’ 

van het gezin. Als ze op activiteit 

gaan of iets speciaals gaan doen, 

mag dat. Maar het moet zeker niet 

altijd iets speciaals zijn. Heb je 

een hobby waar je één van onze 

jongeren graag in wil meenemen, 

ook fantastisch. We bekijken 

dan hoe dit kan matchen met de 

vragen of noden van de jongere.

Hoe kunnen mensen zich aanmelden 

en wat gebeurt er na de aanmelding?

Eerst maken we kennis met jou 

en je gezin. Samen verkennen 

we wensen en verwachtingen. 

Heeft iedereen er zin in? Dan 

voorzien we een kennismaking 

met de jongere. Is daarna 

iedereen nog steeds enthousiast, 

dan gaan we samen op pad.

Vreugdeborg is een begeleidingstehuis voor 10 jongeren 

tussen 3 en 18 jaar. Het is gelegen achter Kasteel De Bist, 

omgeven door een prachtige oase van water en groen.
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Voor extra vragen of bij interesse:  

mathias.henkens@jeugdhulpdonbosco.be  

of 03 612 20 00

Uit de buurt
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Kortweg

COMPUTERCURSUS VOOR 

BEGINNERS (WINDOWS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een vierdaagse 

computercursus voor beginners. 

Geen basiskennis vereist, de cursus 

is bedoeld voor mensen die nog 

maar weinig met een computer 

hebben gewerkt. Je maakt kennis 

met de computer op zich en in de 

eerste les wordt ook nagegaan 

wat de verdere verwachtingen zijn 

van de deelnemers omtrent de 

cursus. De lesgever bouwt hier op 

verder voor de volgende lesdagen. 

Toestel om op te werken tijdens 

de lesmomenten is voorzien. 

Inschrijven is vier voormiddagen 

deelnemen. 

 

Inschrijven via de website 

be.ticketgang.eu (zoek nijlen)  

of 03 410 02 11 

11,12,13 & 14 april  

9.00 uur - 12.00 uur 

githo Nijlen 

 

OUDERENBEVRAGING 

 

In april lanceert seniorenraad 

Nijlen een bevraging om een beeld 

te krijgen van de noden in onze 

gemeente. Neem zeker deel!

Heb je hierover vragen? Of wil je 

graag een exemplaar ontvangen 

van de bevraging? Neem contact op 

met: 

 

senioren@nijlen.be  

03 410 02 11

INFOSESSIE VEILIG ONLINE 

AANKOPEN DOEN 

 

Wat zijn de risico’s bij aankopen 

via een webshop en hoe verloopt 

een goede aankoopprocedure? 

Hoe kan ik nagaan of de webshop 

wel betrouwbaar is? Hoe belangrijk 

zijn paswoorden? Is het wel veilig 

om online af te rekenen bij een 

webshop? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij je dit ook al afgevraagd? 

Of heb je nog andere vragen/

bezorgdheden bij het doen 

van online aankopen? Kom dan 

zeker naar deze infosessie! Onze 

digidokter vertelt je er alles over. 

 

Inschrijven via de website 

be.ticketgang.eu (zoek nijlen)  

of 03 410 02 11 

 

Donderdag 16 maart 

18.30 uur - 19.30 uur 

Gemeentehuis Nijlen 

SENIORENUITSTAP OP 

WOENSDAG 19 APRIL

Op woensdag 19 april (8.30 uur 

tot 17.00 uur) kunnen senioren 

mee op uitstap naar Duffel.

We bezoeken het Fort van Duffel 

en maken een rondvaart met de 

milieuboot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs: € 40 - Prijs met een UiTPAS 

met kansentarief: € 8 

Inclusief vervoer vanaf één van 

de opstapplaatsen, rondleiding 

op het Fort, middagmaal (soep + 

hoofdgerecht) en rondvaart.  

Drank op eigen kosten. 

Opstappen mogelijk in 

Kessel, Nijlen of Bevel 

(vooraf door te geven).

Tickets kopen mogelijk vanaf 30 

maart om 14.00 uur online via de 

website be.ticketgang.eu of aan het 

onthaal van het gemeentehuis. 

 

Meer info: 

senioren@nijlen.be  

03/410 02 11

LET OP VOOR PHISHINGMAILS! 

 

Momenteel circuleren er frauduleuze 

berichten over (energie)premies 

van enkele honderden euro’s of over 

de teruggave van belastingen. Met 

een frauduleuze link proberen deze 

mails persoons- en bankgegevens 

van de ontvanger los te krijgen en/

of geld te bemachtigen. Open deze 

mail(s) niet, verwijder ze en betaal 

zeker niets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een officiële instantie zoals 

'de Vlaamse overheid' of 'jouw 

energiehuis' zal je nooit via e-mail, 

sms, of telefoon vragen naar 

je wachtwoord, bankgegevens 

of andere persoonlijke en 

gevoelige gegevens. 

Hoe kan je dergelijke phishingmails 

herkennen? Let op vreemde tekens 

in woorden, het afzenderadres en de 

mate van urgentie van de betaling. 

Blijf dus alert en klik zeker niet op 

links als je deze niet vertrouwt. Meer 

informatie over hoe je phishing 

kan herkennen en rapporteren 

vind je via www.vlaanderen.be/

consumentenbescherming/

phishing 

MIJN VERBOUWLENING VANAF NU 

AAN 2,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeren in energiebesparende 

maatregelen blijft lonen met de 

huidige energieprijzen. Ben je 

op zoek naar extra middelen om 

deze investeringen te doen, dan 

kan je via Mijn VerbouwLening 

tot €60.000 lenen aan 2,25%.

Doordat de wettelijke rente in 2023 

vastgelegd is op 5,25%, wijzigt 

de rente van Mijn VerbouwLening 

automatisch naar 2,25%. In vele 

gevallen is de besparing op 

de energiefactuur nog steeds 

groter dan de maandelijkse 

afbetaling van de lening.

Alle informatie kan je terugvinden 

via www.duurzaamwonen.be

Heb je nog vragen of wil je hulp bij 

het aanvragen van de lening of een 

premie?  

 

Maak een afspraak bij het  

Woon- en Energieloket via: 

wonen@nijlen.be of 03 410 02 11

Kortweg

PUBLIEKE DEELWAGEN IN KESSEL 

 

Op zoek naar een flexibele 

en duurzame manier om je te 

verplaatsen in Kessel en omgeving? 

Maak dan kennis met de deelwagen 

van Stapp.in! De deelwagen biedt 

een handige oplossing voor wie 

geen eigen auto heeft of af en toe 

een extra wagen nodig heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de auto te reserveren, moet 

je eerst een account aanmaken 

bij Stapp.in, en daarna de mobiele 

app van Stapp.in installeren.

• Surf naar www.stappin.be/account 

en maak een account aan. 

• Download de app op je 

smartphone. 

• Reserveer de auto via de app. 

Op het uur van je reservatie kan 

je de auto ter plekke met de app 

ontgrendelen. Stel je schade vast 

aan de auto? Dan kan je dat vóór je 

rit via de app doorgeven. 

• Na je rit zet je de auto terug op 

dezelfde parkeerplaats.  

 

De auto staat op een speciaal 

daarvoor voorziene parkeerplaats 

in de Stationssteenweg, ter hoogte 

van huisnummer 26 - 30, Kessel.

JOUW  
MENING 

TELT!
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NIJLEN HAALT ALS EERSTE 

LOKAAL BESTUUR IN VLAANDEREN 

HET GREAT PLACE TO WORK LABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als allereerste lokaal bestuur in 

Vlaanderen mag Nijlen zich een 

Great Place to Work noemen. Dit is 

gebaseerd op een wetenschappelijke 

manier om te peilen naar de mate 

van vertrouwen, trots en plezier bij 

werknemers van een organisatie. 

Dat zit duidelijk snor bij lokaal 

bestuur Nijlen en daarom mogen 

we ons een Great Place to Work 

noemen. De gemeente voegt zich 

zo bij een lijstje van grote spelers 

als bv. Cofidis, Roche of Dela.

Zo divers als het takenpakket is van 

een lokaal bestuur, zo verschillend 

zijn ook de functies en de honderden 

mensen die voor ‘de gemeente en 

VERBROEDERINGSMOMENT 

VOEREN 

 

Op 14 mei 2023 vindt opnieuw 

een verbroederingsmoment met 

zustergemeente Voeren plaats.  

 

Zij organiseren op dat moment 

hun vijfjaarlijks schuttersfeest. 

Nijlenaars worden uitgenodigd om 

dit evenement mee te beleven. 

Momenteel zijn we nog volop 

bezig met het uitwerken van het 

programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerde burgers en 

verenigingen die meer info wensen 

over en/of eventueel interesse 

hebben om mee te gaan kunnen zich 

alvast melden bij cultuur@nijlen.be 

het OCMW’ werken. In de bevraging 

die door een externe organisatie 

op onafhankelijke en anonieme 

manier gebeurde, gaven 84% van de 

personeelsleden aan dat het lokaal 

bestuur een heel goede organisatie 

is om voor te werken. Ze krijgen en 

geven er respect, vertrouwen en 

waardering en ze zijn trots om dag 

in dag uit het beste van zichzelf te 

geven voor de inwoners van Nijlen. 

 

Vacatures 

 

Heb je interesse om te werken bij 

lokaal bestuur Nijlen, hou dan zeker 

onze vacatures in de gaten. 

Een actueel overzicht vind je steeds 

op www.nijlen.be/vacature
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GEMEENTEHUIS 
Maandag, dinsdag en vrijdag 9u-12u, 
woensdag 9u-12u & 13u-17u, donderdag 
9u-12 & 17u-20u. Op zaterdag, zondag 
en feestdagen gesloten.  
Voor burgerzaken, maak je afspraak via  
www.nijlen.be (klik op foto 'maak een 
afspraak') of 03 410 02 11 
 

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, Véronique Nijs,  
Griet Van Olmen.  
Bekend@nijlen.be • 03 410 02 11

Contact
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Kortweg COLLECTIEDAGEN MET VLAG EN 

WIMPEL 

 

Kempens Karakter gaat voor het 

project Met Vlag en Wimpel aan de 

slag met de vlaggen en vaandels van 

verenigingen en organisaties van de 

12 gemeenten uit onze regio.  Deze 

kleurrijke objecten vol symboliek 

vertellen een boeiend verhaal. 

Daarom willen we ze opsporen, 

inventariseren, fotograferen en via 

leuke publieksactiviteiten in de kijker 

zetten. In het voorjaar van 2023 

organiseren we 3 inzamelmomenten 

om het vlaggenerfgoed uit de 

regio te fotograferen en in kaart te 

brengen. Kom dus zeker langs met 

je vlag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer?

10 en 11 maart van 14.00 uur 

tot 17.00 uur in kasteel Le Paige 

(Nederrij 135, Herentals) 

5 en 6 mei van 14.00 uur tot 17.00 

uur in Den Bloeienden Wijngaert 

(Stadskantoor, Paradeplein 2, Lier) 

9 en 10 juni van 14.00 uur tot 

17.00 uur in De Sporthal (Lostraat 

48A, Heist-op-den-Berg)

Heb je een vlag maar geen tijd om 

naar een van onze collectiedagen te 

komen? Neem dan contact op met 

jeroen@kempenskarakter.be. 

BRANDWEERZONE 

RIVIERENLAND ZKT VRIJWILLIGE 

BRANDWEERMANNEN (M/V/X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandweervrijwilliger? Dat is zoveel 

meer dan branden blussen.

Je bevrijdt ook mensen uit 

verkeersongevallen (of liften). Je 

helpt mensen in jouw buurt na 

een serieuze storm. Ben je een 

dierenliefhebber? Ook een kat 

van het dak halen of een paard 

uit de beek redden kan één van je 

opdrachten zijn. Brandweer, dat 

is een familie, dat is teamgeest en 

vriendschappen voor het leven! 

Bovendien blijf je tijdens oefeningen 

en opleidingen voortdurend 

nieuwe technieken bijleren.

Brandweerzone Rivierenland zkt 

vrijwillige brandweermannen 

(m/v/x). In maart hebben ze 

infomomenten gepland.

15 maart: Een online infomoment 

20 maart: Hier word je pompier - 

avond in de kazerne van Brandweer 

Nijlen - Kerstraat 4, Nijlen 

19.30 uur 

25 maart: Een zonale 

oefendag FGA in Mechelen

Interesse? Alle info en inschrijven: 

https://rivierenland.

brandweerzone.be/

 



BEKEND01 - MET DANK AAN:

Min Su Van Dyck, Cindy Beelen, Hanne Maenhout, Maria De Doncker, Franky Mertens,  
Geert Rynders, Frans Busshots, Jan Vrebos, Jan Verreet, Thomas Faes, Matthias Faes,  

Els De Herdt, Nancy Fierens, Nadine Van Looy

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

u
it

g
ev

er
: G

ri
et

 V
an

 O
lm

en
 -

 K
er

ks
tr

aa
t 

4
 -

 2
5

6
0

 N
ijl

en

NIJLENSE 
SCHIJFJES

BINNENKORT VERKRIJGBAAR 
DE VERNIEUWDE

‘T STEENTJE 

‘T SCHIJFJE

LOKAAL EN AMBACHTELIJK 
GEMAAKTE PRALINES 
ALS EERBETOON AAN 
HET NIJLENSE DIAMANT 
VERLEDEN

Diamant met een hart  
van ganache op basis 

van lokale advocaat.

1001 FACETTEN

Ode aan het Oostenrijkse 
zusterdorp Güssing, gevuld  

met de lokale Uhudler  
likeur en marsepein.

Diamant zit in het 
Nijlens DNA. Praliné 
omhuld door witte 
chocolade.

AMBACHTELIJK 
 STREEKPRODUCT MET  

BELGISCHE CHOCOLADE


