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Nieuw bestuur.

I
n heel Vlaanderen worden in februari en maart door de N-VA
interne bestuursverkiezingen gehouden. Zowel op afdelingsniveau
als arrondissementeel en nationaal worden om de drie jaar de

structuren herkozen waarbij alle leden inspraak hebben.
Tot slot wordt de nationale voorzitter gekozen.
Hiervoor is Bart De Wever de enige kandidaat.
Op donderdag 3 februari werd het bestuur van onze lokale N-VA
afdeling hier in Dessel gekozen. Naast onze elf  gemeente- en vijf
OCMW-raadsleden stelden er zich maar liefst vijftien andere
N-VA-leden kandidaat. Allen werden verkozen, waardoor ons
afdelingsbestuur voor de volgende drie jaar uit eenendertig mensen
bestaat! Deze uitgebreide groep, onder leiding van voorzitter Guy
Muylaert heeft een drieledige opdracht. Ten eerste onze gemeente
goed helpen besturen. Ten tweede de partij verder uitbouwen en dit
met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.
En ten slotte er mee voor zorgen dat onze ideeën en standpunten
bij de Desselaar geraken.
Nog nooit konden we rekenen op zo’n grote groep van enthousiaste
medestanders. Voor wie er nog aan mocht twijfelen: we gaan er
voor!

In de kijker:

Guy Muylaert

G
uy Muylaert werd op de
bestuursverkiezing opnieuw
verkozen met 92 % van de

stemmen  tot voorzitter van onze
Desselse N-VA afdeling.
Geboren in 1957 groeide hij op in
de Merelstraat. Het Vlaams-
nationalisme kreeg hij van vader
Norbert en moeder Lisette met de
paplepel mee. Heel het gezin was
in de jaren zestig en zeventig
actief in de KRB en VVM dat toen
haar gloriejaren kende. De bouw
van het Heem Tijl 4 en de uitbouw
van een heuse drumband waren
hoogtepunten.
Guy studeerde in Gent en werd
licentiaat in de lichamelijke
opvoeding en bijzondere lichame-
lijke opvoeding. Hij gaf  even les,
maar de schaarste op de arbeids-
markt deed hem naar andere
horizonten uitkijken. Hij ging
aan de slag in de medische sector
als productspecialist.
Guy huwde met Diana Slegers, ze
vestigden zich in het Zandvliet en
kregen drie dochters en twee
kleindochters. Met hun sociale
inborst zijn ze daarnaast
uitermate bekommerd voor
kinderen in crisissituaties.
Doorheen de jaren werden ze de
pleegouders voor tientallen
jongeren die bij hen een veilig
onderkomen en een stevige
houvast vonden.
Sinds 1999 is Guy voorzitter, 3
jaar gewisseld met Kris Bertels.
Een mandaat dat hij opnieuw
verlengt ziet.
Met een uitge-
breid en geën-
gageerd bestuur
gaat hij
zeker boeiende
jaren tegemoet.

Dauwtrappen 2011



166

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.

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

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

O C M W  D E S S E L

merkartikelen huisartikelen witte producten

waspoeder 15,99 10,95 4,29
toiletpapier 5,29 1,95 1,59
afwasmiddel 3,69 0,89 0,65
tandpasta 4,29 1,09 0,79
deodorant 3,45 1,39 0,79
koekjes met fruitvulling 2,70 0,78 0,78
chocoladekoekjes 1,91 0,75 1,39
tomatenketchup 2,04 0,72 0,69
rijst 1,69 1,55 0,49
spaghetti 1,17 0,55 0,32
perzik in bokaal 2,58 0,73 0,79
bakboter 1,99 0,52 0,55
cornflakes 3,19 1,00 0,69
bloem 1,05 0,26 0,27
beschuiten 1,30 0,69 0,39
confituur 1,81 0,71 0,72
smeerkaas 2,35 1,39 0,55
boontjes in bokaal 2,19 0,65 0,79
erwten en wortelen in blik 1,68 1,29 0,89
cola 1,5l 1,65 0,89 0,44
sinaasappelsap 1,40 0,54 0,55
bruiswater 0,88 0,28 0,29
halfvolle melk 1,15 0,49 0,49
koffie 4,99 1,67 2,79
totaal aan de kassa 70,43 31,73 21,98

Koop verstandig.

B
ij ons OCMW liep eind vorig jaar een
hoogst interessant project. In de
inkomhal van het sociaal huis stonden gedurende één maand drie gevulde

winkelkarretjes. Mensen mochten de kostprijs van de drie karretjes raden. In het
eerste karretje zaten enkel de echte merkartikelen, in het tweede de huisartikelen van
de ketens Delhaize of  GB en in het derde karretje producten van de zogenaamde
budgetwinkels Aldi en Lidl.
De bedoeling van deze actie was de mensen bewust maken van de grote verschillen in
kostprijs en hen alzo aan te zetten tot verstandig kopen.
De inhoud van de drie karretjes werd als prijs verdeeld tussen die drie mensen die de
kostprijs het dichtst geraden hadden. Niet eenvoudig, maar zeker leerrijk!
Hieronder vind je een beperkte greep uit wat er zoal in de karretjes zat en de
prijsverschillen. Verschiet niet, maar geef  toe dat door bewust kiezen en kopen je
enorm kan besparen; tot 69%!
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“Tegen zwerfvuil en illegaal

storten wordt streng

opgetreden met een

gemeentelijke administratieve

sanctie.

Minstens eenmaal per jaar

organiseert de gemeente een

zwerfvuil actie.”

Zwerfvuil.

Z
olang mensen hun blikjes en zakjes links en rechts blijven weggooien, en we
de daders niet kunnen vatten, moeten we gemeenschapsgeld en middelen
blijven inzetten om dit zwerfvuil op te ruimen. De gemeenteraad keurde twee

jaar terug een subsidiereglement goed voor het opruimen van zwerfvuil door
verenigingen en scholen.
Dit reglement houdt in dat een Desselse vereniging of  school een toelage kan
bekomen voor het opruimen van zwerfvuil, langs wegen, wandelpaden, fietspaden
en in bossen. De toelage bedraagt 50 euro per kilometer weg of  50 euro per
hectare bos, met een maximum van jaarlijks 1700 euro per vereniging. Om de
toelage te bekomen wordt de vereniging of  school geacht driemaal per jaar het
vooraf  bepaalde traject op te ruimen. De resultaten mogen gezien worden, want
Dessel is er wel degelijk netter op geworden.
Het is een schone bijverdienste voor clubs of  scholen, en dit voor een schoon
milieu. Interesse? Het volledige reglement en de aanvraagformulieren zijn te
verkrijgen bij de milieudienst of  te downloaden via www.dessel.be.

N-VA steunt globaal sociaal akkoord IPA.

V
oor een paar weken werd het tot stand komen van het interprofessioneel
akkoord tussen werkgevers en vakbonden (het IPA) nog met applaus
onthaald. Zij bewezen wat de politiek niet kan, zo luidde het nogal euforisch.

Het akkoord bleek een subtiel evenwicht in zich te houden. Een labiel compromis.
Een paar weken later werd door de liberale en socialistische vakbonden een
serieuze deuk getrapt in dat broos akkoord. De achterban van beide vakorgani-
saties verwierp het. De gelijkschakeling tussen bedienden en arbeiders was er
voor hen blijkbaar te veel aan.
Daardoor belandt het hele dossier nu op de tafel van de federale regering.
De N-VA biedt de regering van lopende zaken haar parlementaire steun aan om
de maatregelen van het interprofessioneel akkoord tussen werkgevers en
vakbonden (IPA) integraal uit te voeren. “Maar voor alle duidelijkheid: het moet
dan wel om de totaliteit van het akkoord gaan”, benadrukt Kamerlid Ben Weyts.
In hoeverre de federale regering er voor wil gaan is bij het ter perse gaan van
deze Betrokkenheid nog niet geweten. We zijn benieuwd. Aan de N-VA zal het niet
liggen. Het is in ieder geval een test om na te gaan of  naast communautaire
akkoorden er nog sociaaleconomische
kunnen gesloten worden in dit land.
Als ook dat al niet meer kan…
Ondertussen tikt de klok…
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Vormingsavond

O
p 19 maart komt Bruno Peeters in Dessel een praatje slagen. Voor
de jongeren die naar het KHK te Vorselaar naar school gaan is het
misschien geen onbekende, aangezien hij hier werkt als bibliothecaris.

Voor de anderen is hij waarschijnlijk ook geen onbekend gezicht, aangezien hij
arrondissimenteel voorzitter is van N-VA Kempen.

Jaak Peeters komt zijn stem ook laten horen. Wie is Jaak Peeters? Hij is ex-
arrondissementeel voorzitter voor het arrondissement Turnhout van N-VA.
Hij was ook voorzitter van de inburgeringscommissie van de N-VA en hield
de pen vast van enkele regionale nota's.

Samen komen zij iets vertellen over de politieke geschiedenis van de Vlaamse
beweging. Mochten ze voor u onbekenden zijn, dan is dit een reden te meer om
naar onze spreekavond te komen!

Bij deze nodigen wij jong en oud uit om deze vormingsavond samen met ons door
te brengen.

Waar: Den Export, Dessel
Wanneer: 19 maart 19.00 uur

“jong betrokken”

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

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


