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Ben Weyts

O
p vrijdagavond 17 juni hebben we Ben Weyts te gast.
Ben is ondervoorzitter van de N-VA en ondervoorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij was woordvoerder van de

partij en kabinetschef  van minister Geert Bourgeois.
Hij doorzwom vele politieke waters en zal ons onderhouden over de
regeringsonderhandelingen, de problematiek BHV en de Vlaamse Rand.
Ben gaat geen vragen uit de weg.
Plaats van afspraak: Sporthal Brasel
Aanvangsuur: 20.00 uur
Inkom gratis.
Iedereen is dan ook van harte welkom.

In de kijker:

Johan Wils

E
en derde nieuw N-VA be-
stuurslid is Johan Wils. Johan
is geen onbekende in het

Dessels verenigingsleven.
Johan is 52 jaar en groeide op in
de Lorzestraat, in de schaduw van
het voetbalstadion. dat was dan
ook zijn eerste passie: voetbal.
Johan schopte het tot het eerste
elftal van Dessel Sport, en week
nadien uit naar Mol-Wezel.
Nadien werd hij jeugdtrainer te
Dessel om later amateurvoetbal te
spelen bij FC Welkom en Spinpedes.
Als voorzitter was hij mede grond-
legger van de fusieclub FC W Spin.
Ondertussen kende het Jeugd-
centrum Spin voor hem ook geen
geheimen. Jaren zat hij er in het
bestuur en maakte zo de gouden
jaren van het jeugdhuis mee.
Als sporthalverantwoordelijke
stond hij mee aan de oprichting
van vzw SID waar hij nu nog steeds
als bestuurder zetelt.
Dat engagement in het vereni-
gingsleven blijft hem sieren en blijft
hem motiveren. Zo belandde Johan
ook in de Sportraad waar hij nu al
23 jaar deel van uit maakt en
secretaris is. Voor bestuurs-
verantwoordelijkheid deinst hij niet
terug en dat steeds met een groot
hart. Kunstkring Millennium heeft in
hem een gedreven voorzitter en
sinds enkele jaren is Johan ook
voorzitter van het verbroederings-
comité dat de verbroedering met
Hessisch Lichtenau in goede banen
leidt. Johan werkt bij het
gemeentebestuur met als hoofd-
opdracht torenwachter van de
SAS 4 toren. Daar mag ook weinig
plaatsvinden of  Johan is erbij
betrokken en
neemt de leiding
in handen.
Vanuit al die
engagementen
zette Johan de
stap naar de
N-VA.



178

Nieuwe klasseringen.

M
inister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) plaatste onlangs twee
Desselse monumenten op de lijst van te beschermen monumenten.
Het betreft het gemeentehuis op de Markt en de kasseiweg Grensstraat-

Zanddijk naar brug 1. De voorlopige lijst is nu onderwerp van openbaar onderzoek,
waarna de minister definitief  kan klasseren.
Vooral de kasseiweg stemt ons hoopvol. In het beleidsplan 2007-2012 verwoordden
we de ambitie om deze kasseiweg heraan te leggen. Een niet onaardige kostprijs
weerhield ons tot op heden van uitvoering. Als straks deze weg geklasseerd is, komt
de heraanleg in aanmerking voor subsidie. Het aandeel door de gemeente te betalen
zal dan een pak minder zijn. Het gemeentebestuur kiest dan ook bewust voor een
uitstel. Eerst klasseren. Dan dossier opmaken en dan, met steun van Vlaanderen,
uitvoeren.
Het gemeentehuis op de Markt is het tweede monument op de voorlopige lijst.
Het werd ontworpen door bouwmeester Taeymans, net zoals de gemeentehuizen van
Arendonk, Tielen en Poppel. Gedurende meer dan een halve eeuw bepaalde het
geslacht Taeymans in het arrondissement Turnhout een groot deel van het uitzicht van
kerken, pastorieën, gemeentehuizen en scholen. Hun bouwwerken hebben een grote
historische, artistieke en sociaal-culturele erfgoedwaarde. Het Dessels gemeentehuis
werd plechtig geopend in 1934 en de gemeentelijke diensten waren er gehuisvest tot
in 1995. Nu is het de thuisbasis voor vzw STORA, de Kempense antenne van het FANC,
PWA en heemkundige kring ‘De Griffioen’, terwijl de opgeknapte raadzaal nog steeds
dienst doet als trouwzaal. België-Nederland.

D
e Desselse volleybalclub Spinley
wist in het weekend van 14-15
mei hoge ogen te gooien.

Zo organiseerde ze de Vlaamse
Jeugdkampioenschappen 2010-2011
voor meisjes en jongens scholieren.
De beste ploegen uit heel Vlaanderen
kwamen tegen elkaar uit. Kers op de
taart, en vrij uniek in de Kempen was
de interland België-Nederland voor
heren. Toppers uit onze competitie,
gedomineerd door Maaseik en
Roeselare, streden er voor de eer van
de Lage Landen. Meer dan 800
toeschouwers zakten af  naar de
Sporthal in Brasel en genoten van een
vijf  setter waarbij onze noorderburen
net aan het langste eind trokken: 2-3.
Er kon onomwonden gesteld worden
dat de organisatie tiptop in orde was.
Een dikke pluim!

Voetpaden.

D
e gemeenteraad keurde voor
2011 voor een bedrag van
202.859 euro de heraanleg en

renovatie van voetpaden, kantstroken
en weggoten goed.
Dit jaar komen Boonhofstraat en Alfons
Smetstraat aan bod. Op deze manier
wordt de ambitie verder gezet om de
slechte staat van vele voetpaden aan
te pakken.
En geef  toe, veel is al gebeurd!
Ook de aanleg van de parking voor
jeugdcentrum Spin is in dat bedrag
mee opgenomen.
Het gemeentebestuur kreeg wel eens
kritiek dat dit lang op zich bleef
wachten.

Zone Kempen.

O
p het terrein zal jij als burger er
weinig van merken, maar op dit
moment is een heuse hervorming

van het brandweerlandschap aan de
orde. Dit om de efficiëntie te verhogen.
Onze gemeente wordt bediend door de
brandweer van Mol. Die samenwerking
verloopt optimaal en naar eenieders
tevredenheid. De bedoeling is evenwel
dat er beter samengewerkt wordt tussen
de verschillende korpsen in een be-
paalde zone.  Heel het arrondissement
Turnhout is opgedeeld in twee
hulpverleningszones. In het noorden is
dat zone Taxandria. Hier bij ons, in het
zuiden, is dat zone Kempen met als
grootste brandweer deze van Geel.
Hulpverleningszone Kempen bundelt de
korpsen van Mol, Geel, Herentals, Balen,
Westerlo, Grobbendonk en Herenthout.

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“De gemeente wil doelgerichte

acties ondernemen om de

brandveiligheid van de

verschillende jeugdlokalen te

verbeteren.”

Jeugdlokalen..

D
e gemeenteraad van mei boog zich
over een nieuw subsidiereglement.
Deze keer is het de bedoeling de

verschillende jeugdverenigingen bij te
staan hun infrastructuur op orde te
houden. We denken dan in hoofdzaak
aan de vier Chiro’s en beide jeugdhuizen.
Het Jeugd Rode Kruis zal sowieso in een
nieuwe optrek terecht kunnen, waarbij
een moderne kampplaats geïntegreerd
wordt.
Het gemeentebestuur zal gedurende drie
jaar telkens 15.000 euro ter beschikking
stellen. Jeugdverenigingen die aanspraak
willen maken op steun moeten daarvoor
een aanvraag indienen.
Klemtoon willen we natuurlijk leggen op
veiligheid.

Het heden wordt

verleden.

O
p 8 mei speelde KFC Dessel Sport
haar laatste wedstrijd in haar
stadion in de Lorzestraat.

Alzo werd een punt gezet achter een
tweeëntachtigjarige traditie waarvan
recentelijk nog tien jaar in tweede
nationale. Ik herinner het me nog als
gisteren, eind jaren zestig, met vader
mee naar het voetbal. Wegens zijn
handicap had hij een vaste stek in de
kantine, aan het raam, pal achter één
van de doelen. Het was in die tijd dat de
ploeg, geschraagd door eigen talent, op
vijf  jaar van tweede provinciale naar
derde nationale doorstootte. Als eerste
provincialer werd de ploeg pas in de
zestiende finale uit de beker van België
gewipt door Standard Luik. Het waren
gouden jaren met een gouden lichting.
Mijn nonkel was speler en, alhoewel vaak
niet in de kern, toch mijn favoriet.
Legendarisch waren vooral de derby’s
tegen dorpsgenoot KFC Witgoor Sport.
De club van over de gracht, die telken-
male net voor Dessel een promotie wist
te versieren en als eerste de poort naar
tweede kon forceren. Zij bereidden als
het ware de weg en als ze tegen elkaar
uitkwamen werd er gespeeld op het
scherp van de snee. Zowel tussen als
naast de lijnen. Er kwamen al eens meer
toeschouwers opdagen dan dat er
mensen in Dessel woonden… Zo
populair was het Dessels voetbal. Ik zag
er nog een jonge Georges Leekens de
revue passeren; overgekomen van
Houthalen, samen met zijn broer René,
die keeper was. Men heeft me altijd
verteld dat men René wou en er Georges
bij moest nemen. Niet getreurd. We zijn
er nog steeds fier op. Enkele jaren later
mocht ik zelf  vaak opdraven. Het was de
tijd dat de kleinsten, en dat waren in die

tijd de pre-miniemen, de voormatch
speelde. De A-ploeg warmde zich op, op
het aanpalend oefenterrein dat eind de
zeventiger jaren plaats moest maken om
verkaveld te worden. We waren met
zoveel dat de meesten onder ons maar
één helft mochten meedoen. Ik, als ik
kon, koos voor de tweede helft. Dan
waren er al meer toeschouwers… En dat
vond ik echt wel leuk. Niet dat ik een
groot talent was, maar ik kon genieten
van de aanmoedigingen.
KFC Dessel Sport ontstond in 1926 en
sloot op driekoningendag onder stam-
nummer 606 aan bij de KBVB. Het was
een fusie ‘avant la lettre’ van twee
vriendenclubs, genaamd Alberta en
Flandria. De eerste was al actief  tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Van Flandria
daarentegen is niks meer geweten.
Op kermiszondag 25 augustus 1929
werd het terrein aan de Lorzestraat
ingespeeld. Een internationale wedstrijd
tegen een ploeg uit Eindhoven. De
voorloper van wat nu PSV is? Wie weet…
De juiste geschiedenis ken ik niet maar
de club lukte er nadien wel in om dit
terrein ook zelf  te verwerven. Een zet die
hen nu geen windeieren legde.
Het was de droom van de vorig jaar
overleden voorzitter, Armand Melis, om
aan de jeugdterreinen, op gemeente-
grond, een nieuw stadion te bouwen. De
verkaveling van het legendarisch terrein
aan de Lorzestraat en een beperkte
gemeentelijke subsidie moest het
financieel mogelijk maken. Armand
brouwde de plannen, maar het eindresul-
taat kan hij spijtig genoeg niet aanschou-
wen. Daarom ook dat ik fier ben een
beetje mee te kunnen helpen aan het
realiseren van die droom. De grond voor
de bouw van een nieuw stadion werd in
erfpacht gegeven. De verkaveling werd
goedgekeurd en in oktober vorig jaar
konden eenentwintig jonge Desselaars
aan een schappelijke prijs een bouw-

Dit reglement komt bovenop het
bestaande reglement waarbij
jeugdwerking gesubsidieerd wordt.

grond verwerven.  Niet in het minst
omdat de gemeente ook daarvoor een
financiële tussenkomst deed. Ook het
recentelijk op de gemeenteraad goedge-
keurd dossier om de toegangsweg tot
het nieuwe stadion en de parking aan te
leggen, passen daarin. Maar waar ik nog
veel fierder op ben, is te zien hoe
tientallen mensen zich dagelijks inzetten
om het nieuwe stadion gestalte te geven.
Samen maken ze er iets van om trots op
te zijn.
Op zondag 8 mei werd in de Lorzestraat
een punt gezet achter een uitermate
boeiende geschiedenis. Met heimwee
werd een blad omgeslagen. Wat zo
vertrouwd was, is plots verleden tijd.
Maar niet getreurd, want in augustus
start een nieuw verhaal. Dan wordt in
Brasel een nieuw hoofdstuk geschreven.
En wie weet, opnieuw voor ruim driekwart
eeuw. Ik wens het de club en de toe-
komende generaties alvast zeer oprecht
toe.

Kris Van Dijck, Burgemeester

*Het merendeel van de geschiedkundige
informatie komt uit het boek Dessel zoals
het was van Heemkundige Kring
De Griffioen.
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Lid worden?

W
ilt u graag deel uitmaken
van onze enthousiaste
jongerengroep, neem gerust

contact op met onze voorzitter:

Koen Huysmans
E-mail: koenhuysmans@hotmail.com
Telefoon: 0496 75 90 60

Drempelverlagende

lidkaart

W
il je lid worden, maar vind je
het moeilijk om zelf contact te
zoeken of  de eerste stap te

zetten? Twijfel dan niet om onder-
staande lidkaart in te vullen - uit te
knippen - te posten. Deze kaart kan je
op volgende adressen in de bus
stoppen:

Hoogveldestraat 21, 2480 Dessel
Hoeksken 10, 2480 Dessel
Kattenbos 11, 2480 Dessel

Als wij deze kaart ontvangen hebben,
nemen wij contact met u op.
Dit om eventuele misverstanden te
voorkomen.

Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook en
voeg ons toe om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten:
www.facebook.com/jongnvadessel

Drempelverlagende lidkaart Jong N-VA Dessel

Naam: ..................................................................................................... Eventuele opmerkingen:

Adres: ..................................................................................................... .................................................................

Telefoonnummer: ..................................................................................................... .................................................................

E-mailadres: ..................................................................................................... .................................................................

Geboortedatum: ..................................................................................................... .................................................................

Ik wil actief  lid worden

Ik wil passief  lid worden

Mijn mailadres mag opgenomen worden in de Jong N-VA contactlijst


