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     Info brochure 
 

 

1. Doelstelling 

 

- klankbord te zijn tussen bewoners en officiële instanties i.v.m. grieven en 

problemen in de wijk voor zover deze een openbaar karakter hebben die eveneens 

andere bewoners aanbelangen. 

- ontvangst en onthaal verzorgen van nieuwe inwoners in de wijk 

- ijveren voor sport-, ontspanning- en socio-culturele activiteiten in de wijk 

- een steun zijn voor de zieken, bejaarden en noodlijdenden 

 

2. Wijk Risschot 

 

 

 
 

 

De wijk "Risschot" wordt begrensd door: 

 

- Den Mostheuvel (Malle) – Het Geleg tussen de Hallebaan en de Mostheuvelstraat - 

ten oosten 

- Antwerpsesteenweg en Handelslei (tot aan Withoevelaan) - ten noorden 

- St. Antoniusbaan (tussen Sporkenlaan en Risschotbeek) - ten westen 

- Risschotbeek - ten zuiden. 

 

Aantal inwoners: ± 1450 

Aantal huisgezinnen: ± 570 
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3.  De geschiedenis van de buurtgroep 

 

  Het prille begin van de Buurtgroep Risschot ligt in feite bij het vellen van de olmen in de 

Olmenlei  ± 1980 naar aanleiding van de toen heersende olmenziekte. 

  Het uitzicht van de Olmenlei werd hierdoor grondig omgevormd van een mooie lange 

‘olmendreef’ naar een brede, kaal ogende kille straat. 

  Tijdens een buren onderonsje, eind de jaren ’83, in de Olmenlei is het idee dan gerijpt om 

een bijeenkomst te organiseren voor de inwoners van het Risschot ten huize van het 

Eikelspark waar mensen werden geronseld om zich actief in te zetten voor de 

leefbaarheid in de wijk ten dienste van de Risschotters.  Want waarschijnlijk zijn er 

buiten de kaalkap van de Olmenlei nog andere grieven in de wijk tegenover het 

gemeentebestuur en andere instanties. 

  De Risschotters die aan de basis lagen van de start van de eerste burenvergadering waren 

destijds Marcel (†) en Josée Zagers, Bert en Anita(†) De Scheemaeker , Jean & Kris 

Dierckx,  Alfons (†) en Mariette Vissers, Ludo en Reinilde Vorsselmans. 

  Met de hulp van nog enkele andere buren werd op 14 januari 1984 de eerste grote 

bijeenkomst voor alle inwoners van het Risschot voorbereid. 

  Hieruit is dus de feitelijke vereniging 'Buurtgroep Risschot' geboren.  

  We zijn intussen 13 februari 1984. 

  Er werden dus heel wat mensen bereid gevonden om zich in te zetten voor de wijk het 

Risschot. 

  Het eerste  bestuur zag er als volgt uit: 

  Voorzitter: Bert de Scheemaeker 

  Secretaris: Reinilde Verbruggen 

  Penningmeester: Eddy De Grande 

  De wijk omvatte destijds, bij de start van de vereniging een 220 tal woningen en een 450 

tal inwoners. 

  De eerste Risschotse Feesten werden reeds in 1984 georganiseerd tijdens het paasverlof.  

De combinatie van de jaarlijkse tentoonstelling gehouden door en bij schilder kunstenaar 

Ludo Vorsselmans en terrascafeetje opgesteld op de oprit van de familie Zagers in de 

Olmenlei had onverwacht veel succes en zette aan om de ieder jaar de risschotse feesten 

opnieuw in te richten. 

  Om reden van aansprakelijkheid van de leden werd de ‘Feitelijke’ vereniging in 1993 

omgevormd naar VZW Buurtgroep Risschot. 

  In 2002 kreeg de Buurtgroep Risschot de vraag van bewoners van Den Mostheuvel 

(Malle) of zij mee mochten aansluiten bij de vereniging.  Hierop werd gunstig gereageerd 

en sindsdien is die straat mee opgenomen. 
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4. Het bestuur 

 

 

Jef Heivers 
Voorzitter 

Olmenlei 90 

 

Patrick De Hertogh 
Secretaris 
Doelen 1D 

 
 

Ruf Ronald 
Penningmeester 

Beukenlaan 46 

 

Jeanine d’Hertefelt 
Medewerker 

Withoevelaan 26 

 

Peter De Decker 
Medewerker 

Risschotlei 74A 

 

Mark De Pooter 
Medewerker 

Platanenlaan 35 

 

 
 

Jos Matthyssens 
Medewerker 
Risschotlei 83 

 

Rudy Moermans 
Medewerker 

Populierenlaan 8 

 
 

Christophe Peeters 
Medewerker 

Kriekendreef 17 

 

Ludo Willems 
Medewerker 
Risschotlei 29 

 

Luc Joris 
Medewerker 

Nieuwedreef 15 

 

Cindy Van Paesschen 
Medewerker 

Valerialaan 14 
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Gert Van de Mieroop 
Medewerker 
Risschotlei  

 

Karl Van Duppen 
Medewerker 

Sporkenlaan 59 

5. Werkgroepen 

 

Om het voortbestaan van de vereniging te verzekeren en om de taken voor iedereen 

beter te verdelen is een uitbouw met werkgroepen die de diverse activiteiten helpen 

ondersteunen noodzakelijk. 

Diegene die een steentje willen bijdragen in het bestuur of in een van die werkgroepen 

kunnen hiervoor contact opnemen met de voorzitter. 

 

6. Activiteiten 

 

De buurtgroep organiseert ieder jaar een aantal activiteiten voor de bewoners van de 

wijk. 

- De kerstboomverbranding, meestal de tweede zaterdag van de maand januari 

- Voorafgaand aan de kerstboomverbranding is er voor de kinderen en de familie een 

sprookjeswandeling. 

- In de maand februari of maart ofwel een dropping, ofwel een folkloristische 

wandeling. 

- Eveneens in de maand februari, Valentijnontbijt 

- Begin april, Lentebuurtbabbel een avondje gezellig samen zijn, centraal in de wijk, 

bij een drankje te verkrijgen aan zeer democratische prijzen! 

- Pinksterweekend, de jaarlijkse 3 daagse Risschotse Feesten. 

- Einde juni voorziet het gemeentebestuur van Zoersel pakketjes voor de 80+ in 

Zoersel.  De buurtgroep bezorgt deze pakketjes in de onze wijk. 

- Tijdens de grote vakantie is er i.s.m. het gemeentebestuur de jaarlijkse 

zomerbuurtbabbels, zelfde concept als de lentebuurtbabbel! 

- Tijdens de maanden juli en augustus wordt er een bezoek gebracht aan de 80+ met 

een pakje koekjes gebakken in Monnikenheide door mensen met het syndroom van 

Down. 

- Eind september, herfstbuurtbabbel (= lentebuurtbabbel) 

- Tijdens de maand oktober is er een namiddag georganiseerd voor de 55+, meestal in 

het parochiezaaltje van St Paulus.  Een 60 tal 55+ sers komen dan gezellig keuvelen 

over hun ervaringen, hun laatste reisverhalen, hun kleinkinderen….  . 

- Eveneens in de loop van oktober is er een samen zijn met al die genen die zich 

hebben ingezet voor het welslagen van de Risschotse Feesten. 

- De kerstperiode maakt het gemeentebestuur voor al de 80+sers van Zoersel 

fruitkorven.  De bedeling in onze wijk wordt door de buurtgroep verzorgd. 

 

7. Contact 

 

Bezoek zeker af en toe eens de website van de VZW www.risschot;be 

Verder kan je contact opnemen via email: info@risschot.be of  via de voorzitter. 
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