
G
eachte Mevrouw, Geachte Heer, Beste Leden en Sympathisanten,
Binnenkort is er weer een jaar voorbij… Het afgelopen jaar hebben we allemaal
kunnen vaststellen hoe onze samenleving in continuë verandering is. Steeds

sneller en beter moeten we ons, letterlijk en figuurlijk, (be)wapenen tegen de verhar-
ding en versnelling van alles wat er om ons heen gebeurt. De laatste weken is onze
levenswijze zwaar op de proef  gesteld, ook in onze ‘rustige’ gemeente Dessel merken
we dit op. In tijden als deze hebben we nood aan een bestuur dat rekening houdt met
en inspeelt op die veranderingen. N-VA is de partij die al jaren rekening houdt met
verandering en er ook op inspeelt. Nationaal staat de slogan ‘Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang’ hier symbool voor en ook voor de manier waarop we positief
kunnen omgaan met verandering. Verandering moet immers niet altijd als negatief
beschouwd worden, vanuit verandering kan men vooruitgaan. Onze Ministers in de
Federale en Vlaamse regering brengen dit in moeilijke tijden dagelijks in de praktijk.
Kris Van Dijck, onze burgervader, doet dat zelfs al 20 jaar en werd daarvoor onlangs
terecht in de bloemetjes gezet. Ook in Dessel maken we al langer werk van verande-
ring en vooruitgang. In 2012 gingen we als N-VA Dessel naar de Desselse kiezer met
een verkiezingsprogramma getiteld ‘Doorgaan met verandering, zaaien om straks te
oogsten’. Als kiezer had u toen al in de gaten dat de tijden aan het veranderen waren
en dat een partij als N-VA uw beste keuze was om ons door deze woelige tijden te
loodsen. Tijdens de recente Open Ledenvergadering van N-VA Dessel hebben we
samen met de Desselaar een eerste evaluatie gemaakt en daaruit is gebleken dat we
al 80% van ons verkiezingsprogramma gerealiseerd hebben na 3 jaar besturen.
Met uw steun als kiezer kunnen we dit lokaal en nationaal verder blijven uitvoeren.
Maar in tijden van Kerst en Nieuwjaar is politiek zeker niet het belangrijkste. Bij het
einde van een jaar kijken we altijd even terug op wat we ervaren hebben, welke
gevoelens van blijdschap en verdriet we gekend hebben. De goede en slechte momen-
ten die ieders leven maken tot iets unieks, iets persoonlijks. Dit is ook de tijd van de
goede voornemens en van tijd doorbrengen met familie en vrienden. Het voor elkaar
gezellig maken en genieten van elkaars gezelschap en liefde. Een nest van warmte en
liefde in een moeilijke en steeds veranderende samenleving.
Net dat laatste is kenmerkend voor onze levenswijze en moeten we dus koesteren, dit
maakt ons sterk(er) als eender welke bedreiging. Dit is dan ook mijn voornaamste
wens voor u en uw dierbaren voor het einde van het jaar en voor gans 2016. Leef
vanuit de liefde voor elkaar, koester jezelf  in de liefde die je ontvangt en geef  ze ook.
Help elkaar in moeilijke tijden en ga vanuit verandering steeds weer voor vooruitgang.
Samen met elkaar geraken we hier door!

Ik wens u een Zalig Kerstfeest, een prettige Kerstvakantie en een gelukkig 2016.

Günther Peeters
Voorzitter N-VA Dessel

december 2015
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In de kijker:

Betrokkenheid.

W
e gaan terug naar decem-
ber 2000. Vijftien jaar
geleden! Na verschillende

andere publicaties van de Volks-
unie (de voorloper van de N-VA)
bestemd voor de Desselaar,
verschijnt in die maand de eerste
“Betrokkenheid”.
De N-VA (toen VU&ID geheten)
belandde na een mooie
verkiezingsoverwinning in de
oppositie. Strijdvaardig als we zijn
rijpte toen het idee om de
Desselaar maandelijks te
informeren via een eigen blad.
De “Betrokkenheid” was geboren.
Het was één van de pijlers om als
partij in Dessel te groeien, naast
enkele andere opmerkelijke
initiatieven.
De ambitie die we toen koesterden
om tien maal per jaar in de
brievenbussen te belanden werd
op een paar uitzonderingen na
gerealiseerd. Begin 2013 kozen
we even voor een nieuwe huisstijl,
maar pakten na een proefperiode
terug naar het oude concept, en
dit jaar blijft de teller op acht
edities staan.
Naar onze bescheiden mening is
Betrokkenheid op die manier uniek
in Vlaanderen. Bij ons weten lukt
geen enkele politieke partij er in,
om zo frequent, en over een
tijdspanne van vijftien jaar de
kiezers met een huis-aan-huisblad
te informeren over de lokale en
landelijke politiek.
Wij danken dan
ook al diegenen
die dit mogelijk
maakten. Maar
ook u lezer, die
de Betrokken-
heid al die jaren
in de hand nam.
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N-VA secretariaat
Lorzestraat 7, bus 1.
Tel. 0477 63 24 92 - Diana Slegers
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel - www.krisvandijck.be
Het secretariaat is maandag en vrijdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be

Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Kris van Dijck, 20 jaar Vlaams parlementslid.

O
p 2 december kwam het Vlaams Parlement samen voor een huldezitting ter
eren van Geert Bourgeois (N-VA), Marino Keulen (Open VLD) en onze
burgemeester. Het trio heeft er dit jaar immers 20 jaar parlement op zitten.

Kris Van Dijck legde op 13 juni 1995 voor de eerste keer de eed af, in het toen
voor de eerste keer ook rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement.
In zijn toespraak beklemtoonde voorzitter Jan Peumans volgende zaken:
“Beste Kris, u bent parlementslid in hart en nieren en u kent de parlementaire
praktijk zeer goed. U kent het huis als uw broekzak. U bent een man van het
debat: u bent beminnelijk, vlot en gevat en u hebt flair. (…) Bij de bespreking van
het Maxidecreet in 1997 diende u de eerste reflectienota uit de geschiedenis van
het Vlaams Parlement in. (…) En in 2009 probeerde u met het zogenaamde
decreet-Van Dijck het heikele probleem van de onderwijsinspectie in de
faciliteitengemeenten aan te pakken, waarin dit huis u steunde. (…)
Beste Kris, ik heb in deze toespraak tot u al tweemaal de naam Geert Bourgeois
laten vallen. Nochtans staat ú centraal in dit verhaal. Maar de gelijkenis tussen uw
verhaal en dat van de minister-president is erg frappant, ook al is dat van u nooit
bekroond met het ministerschap. (…) U voelt zich namelijk het allerbest tussen
uw dierbare Desselaren: rasechte Kempenaren, no-nonsense Vlamingen op hun
manier. Diezelfde aard typeert u ten voeten uit. U bent loyaal, een harde werker,
een dienaar van de gemeenschap, zo eentje die het Vlaams-nationalisme met de
paplepel meekreeg omdat niet alle burgers in dit land op gelijke voet werden
behandeld.”
Namens de Vlaamse regering sprak viceminister-president Hilde Crevits:
“Kris Van Dijck, de tweede jubilaris, werd slechts enkele weken voor zijn jongere
collega (Mariono Keulen) geboren. Hij komt uit het oosten – het noordoosten
weliswaar –, uit Dessel, beter bekend als de parel van Midden-Brabant. (…)
De tweede wijze is waarschijnlijk de meest levenslustige en zachtmoedige, een
partijman van het eerste uur en ook iemand die in zijn lange carrière op elk
moment trouw bleef  aan zijn Vlaams-nationalistische ideologie. (…)
Kris, je raakte vooral bekend bij het grote publiek als de man die er in 2006 al in
slaagde om met een N-VA-lijst de volstrekte meerderheid te behalen bij de
gemeenteraadsverkiezingen, een – vergeef  me het woord – tour de force die je
in 2012 als enige van je partij wist te herhalen. Het is dan ook begrijpelijk dat je
verantwoordelijk werd voor de lokale verankering van de partij en dat je de man
bent die wordt opgebeld als er ergens in de Kempen een lokaal heidebrandje
moet worden geblust.”
Kris van zijn kant bedankte iedereen en had een opmerkelijke boodschap in petto
over zijn kijk op samenleving en politiek waarbij respect voor alle mensen boven-
aan staat, we vervolgens de samenleving ordenen binnen democratische grenzen
en tenslotte ieder het recht heeft op een eigen mening, ideologie of  geloof.
Een volgorde van belangrijkheid die volgens hem niet omkeerbaar is.

Dessels Kado.

S
inds maandag 7 december is hij
te koop in het gemeentehuis: een
gemeentelijke cadeaubon:

“Dessels Kado”. UNIZO Dessel, de
gemeentelijke raad lokale economie en
het gemeentebestuur met schepen
Willy Broeckx, sloegen de handen in
elkaar voor dit mooi initiatief. Wat moet
je altijd kopen als je iemand een
geschenk wil geven? Wat ziet de
betrokkene graag? En tegelijkertijd de
lokale handel ondersteunen. Het kan
allemaal met het Dessels Kado.
De bons zijn verkrijgbaar in het
gemeentehuis en hebben een waarde
van 5 of  15 euro. Bij dit initiatief  hoort
een website met alle nodige info over
de deelnemende handelaars.
Benieuwd? Surf  naar
www.desselskado.be

https://youtu.be/coVqyGt6uJ8

Een man wordt pas oud
als hij de hele nacht

nodig heeft
voor wat hij vroeger
de hele nacht deed.

www.krisvandijck.be
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

 “We zorgen voor voldoende

ondersteuning opdat onze

bejaarden de mogelijkheid

hebben zo lang mogelijk

zelfstandig te wonen.

Privé initiatieven op vlak van

huisvesting en verzorging

moeten aangemoedigd

worden.”

Buurtrestaurant in

Dessel.

W
il je mee  genieten van een
gezonde en lekkere maaltijd
aan een schappelijke prijs?

Dan ben je van harte welkom in het
buurtrestaurant. Het buurtrestaurant,
een samenwerkings- initiatief  van
OCMW Dessel, vzw De Biehal en
woonhuis de Hei, gaat elke tweede en
vierde dinsdag van de maand door in
het zaaltje De Swing van woonhuis de
Hei. Om  12.00 u kan je hier genieten
van een 3-gangen menu (soep,
hoofd-gerecht en dessert) aan 8 euro.
Het buurtrestaurant is echter meer
dan alleen maar tafelen. Na het eten is
er gelegenheid om gezellig na te
praten(eventueel met een handwerkje
erbij),  een gezelschapsspelletje te
spelen of  een kaartje te leggen tot
16.00 u. Ook niet-eters zijn hier
welkom (vanaf  ongeveer 13.15 u).
In 2016 starten we terug op dinsdag
12 januari.
Koop een eetbon en tot de volgende
keer in het buurtrestaurant.

Lekker Makkelijk.

H
et Dessels OCMW bedeelt al vele jaren warme maaltijden aan senioren en
ouderlingen. Deze warme maaltijden werden tijdens de weekdagen warm
rondgebracht. Ze dienden dan ook onmiddellijk geconsumeerd te worden

of  opgewarmd in de microgolf  met kwaliteitsverlies tot gevolg.
Het Dessels-Mols bedrijf  CooKINGS lanceerde een nieuw maaltijdconcept. Het
cateringbedrijf  vond haar heil in een speciaal toestel dat het eten opwarmt,
zonder te moeten inboeten aan kwaliteit. De maaltijden worden gekoeld aan huis
geleverd, voor drie à vier dagen en worden opgewarmd wanneer de gebruiker het
wenst. Ook in de weekends. Ook op andere momenten van de dag. CooKINGS en
het Dessels OCMW pakken uit met deze Vlaamse primeur.
Voor Dessel gaat dit op jaarbasis om 10.000 maaltijden. Mensen die interesse
hebben, contacteer ons OCMW.

G-sport.

T
ijdens de budgetbespreking van de provincie Antwerpen, brak provincie-
raadslid Herman Minnen een lans voor de G-sport. Sport en mensen met
een beperking, zijn voor Herman niet in tegenspraak. Zelf  nam hij vorig jaar

tal van initiatieven bij de Special Olympics 2014.
Onze provincie spant de kroon in Vlaanderen met 300 sportclubs voor mensen
met een beperking, meer dan 13.000 mensen werden G-sportfan en 150
Antwerpenaren waaronder provincieraadsleden en 50 burgemeester werden
G-sportambassadeur. Daarnaast kwam een G-sportfonds tot stand van enkele
100.000 euro’s, vooral dankzij giften van de bedrijfswereld. Vanaf  2017 wordt
G-sport Vlaamse materie. Herman hield een warm pleidooi om de opgedane
kennis en initiatieven niet verloren te laten gaan, maar heel Vlaanderen op juiste
weg te zetten. Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters zal het zeker gehoord
hebben.



Jong N-VA Dessel wenst iedereen,
met in het bijzonder de Desselse jeugd,

een heel fijn 2016!
We hopen dat je het nieuwe jaar goed kan inzetten,

maar denk er wel aan,
drink met mate! (nooit alleen) :)
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Jolien Wuyts  -  0478 63 54 54M
isschien wil je volgend jaar wel deel uitmaken van onze toffe
ploeg  ‘Jong N-VA Dessel’? Neem dan contact op met onze
voorzitter Jolien Wuyts via dessel@jongnva.be of

0478/635454 of  spreek gewoon iemand van onze ploeg aan.
Tot volgend jaar!

Lid worden?

W
ilt u graag deel uitmaken van
onze enthousiaste jongeren-
groep, neem gerust contact op

met onze voorzitter:

Jolien Wuyts
E-mail: jolienwuyts23@hotmail.com
Telefoon: 0478 63 54 54

Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook en
voeg ons toe om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten:
www.facebook.com/pages/
Jong-N-VA-Dessel


