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In de kijker:

Nancy Stukken
Nancy zag 45 jaar
geleden het levenslicht in Berchem,
waar ze tot in 2004
ook woonde.
Met echtgenoot Erwin
en zoon Maurijn verhuisde ze dat jaar
naar de Kuilstraat in Dessel.
“Het mooiste dorp van Vlaanderen”,
zoals ze zelf zegt. Nancy engageerde
zich in onze gemeenschap en vanuit
haar grote interesse voor het leefmilieu werd ze lid van de milieuraad.
Maar zoals vaak kruipt het bloed waar
het niet gaan kan. Haar sympathie
voor de Volksunie vroeger, en de N-VA
nu, deed de politieke microbe in haar
de stap zetten naar de partijpolitiek.
Ze werd lid van N-VA Dessel en bij
de interne bestuursverkiezingen van
maart werd Nancy prompt verkozen
tot afdelingsvoorzitter. Het kan soms
snel gaan... “De eerste weken van
mijn functie zijn goed gevuld geweest
met me grondig te informeren over de
gang van zaken in Dessel. We zijn de
grootste partij van Dessel en moeten
ook de sterkste blijven van Dessel,”
sprak ze tijdens de eerste vergadering
die ze voorzat. Om te besluiten met de
woorden: “simul nos sumus fortes,
of te wel samen staan we sterk.”
Een sterke vrouw die alles in zich
heeft om die doelstellingen ook waar
te maken.

www.n-va.be/dessel

Nieuwe bezems
Beste Desselaars,

N

a de vernieuwing van het gemeentebestuur kende ook ons afdelingsbestuur vorige maand een grondige vernieuwing. Dat hoort ook zo,
want ook in Dessel blijft de N-VA groeien en willen steeds nieuwe
mensen mee verantwoordelijkheid nemen. Een bestuur van 32 enthousiaste
mensen! Dat komt niet vanzelf. Het is een wisselwerking van gedrevenheid én
geloofwaardigheid.
Binnen dat ruim bestuur is een kernbestuur aangeduid met volgende verantwoordelijkheden: voorzitter Nancy Stukken, ondervoorzitter Günther Peeters,
secretaris Lieve Melis, penningmeester Chris Minnen, communicatie Jan Luyten,
organisatie Anita Vandendungen, leden Erik Peeters, jongeren Katrien Huysmans
en de fractieleiders van gemeente Koen Huysmans en OCMW Diana Slegers en
ikzelf. Het is onze stellige ambitie om vanuit onze afdeling zowel het beleid in
Dessel aan te sturen als het gedachtegoed van de N-VA te verspreiden en uit te
dragen.
Kris Van Dijck
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger

BETROKKENHEID

233

De vernieuwde Wereldwinkel

E

en drietal jaar geleden zag de eerste Oxfam Wereldwinkel het licht in
Dessel. Het was het eerste N-VA gemeentebestuur dat hiertoe haar
medewerking gaf. De Wereldwinkel, geschraagd door een grote groep
vrijwilligers, kreeg haar optrekje in het scholeke van de Heide waar ook intens
samengewerkt werd met de bewoners van Woonhuis De Hei. Echter de ligging
was er niet ideaal om klanten te werven.
Na de aankoop door de gemeente van
het CM-gebouw tussen De Eendracht
en het gemeentehuis en de verhuis
van de CM naar de Kolkstraat was
het schepen Herman Minnen die met
het idee op de proppen kwam om
de Wereldwinkel naar het centrum
te halen. Een aanbod dat door de
organisatie met beide handen aangenomen werd. Zeker toen het schepencollege besloot om dit kosteloos te laten gebeuren.
De Wereldwinkel werd door onze burgemeester geopend op vrijdag 26 april.
Hij sprak er zijn geloof uit in een eerlijke, duurzame wereldhandel en de rol
die Wereldwinkels daar bij spelen, alsook zijn waardering voor de vrijwilligers
zonder wie dit allemaal niet mogelijk is.
De N-VA wordt door onze tegenstrevers vaak afgeschilderd als hardvochtig
en asociaal. Maar wat betekenen die loze beweringen? Een gulden raad: luister
niet naar andermans woorden, maar kijk naar onze daden!

Zone 30

H

et stuk Meistraat ter hoogte van de school en de kerk zal tijdens de
schooluren extra beveiligd worden. Het betreft nu al wel een zone
30, maar de weggebruiker zal er extra attent opgemaakt worden met
lichtgevende fantoomborden.
Ook het sportpark Brasel wordt een zone 30. Aangezien het sportpark in
grote mate een parking is en er zowel voetgangers als fietsers gebruik van
maken, lijkt ons dit de veiligste oplossing. Aan alle sporters die met de auto
komen: wees snel op het terrein, niet naast het terrein!
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Jong N-VA Dessel
motiveert jongeren
om bloed te geven

O

nder het motto: “samen staan
we sterk” zet Jong N-VA
Dessel jongeren aan om bloed
te doneren. Iedereen kan wel eens
in een situatie belanden waar je een
bloedtransfusie moet ondergaan,
toch doneert er slechts 3% van de
doelgroep bloed. Dit is een probleem
waar we niet blind voor zijn, we hopen
met deze actie ook in onze gemeente
het probleem aan de oppervlakte te
brengen en jongeren bloed te laten
geven. Jong N-VA probeert daarom
zoveel mogelijk Desselse jongeren
warm te maken om bloed te komen
geven en doet dit onder ander via de
sociale media. Op Facebook wordt
reclame gemaakt voor deze actie, zo
komen we beter in contact met de
Desselse jongeren.
Iedereen die ouder is dan 18 jaar
en in goede gezondheid verkeerd, kan
donor zijn en is welkom in de Spinhallen op donderdag 25 juli. We hopen op
een massale opkomst zodat we langs
deze weg de problematiek kunnen
aankaarten en onze solidariteit tonen!

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28 014/37.24.54
kris.vandijck@n-va.be
Toegankelijk van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

Uit het verkiezingsprogramma:
We steunen organisaties die
zich enten op het gegeven van
een eerlijke wereldhandel.

Jong N-VA gooit
zwerfvuil in de vuilbak

Drie keer per jaar bindt Jong N-VA Dessel de strijd aan tegen het zwerfvuil. Gewapend met een fluovestje, handschoenen en een vuilzak wandelen ze langs de Desselse straten om achtergelaten vuil te verzamelen.

T

wee jaar geleden waren we op zoek naar een nieuwe activiteit om
samen met de Desselse leden van Jong N-VA te doen. Toen we
hoorden van de zwerfvuilactie was dadelijk iedereen gewonnen voor
het idee,” zegt actiecoördinator Katrien Huysmans.
Meestal zijn er 6 tot 8 bestuursleden aanwezig op de actie. Ze nemen de
Turnhoutsebaan vanaf de kerk tot het bordje Retie voor hun rekening. “Vooral
op het stuk tussen Retie en de frituur ligt er heel veel vuil. De grachten langs
het fietspad liggen dan echt bezaaid met troep,” vertelt Jolien Wuyts. “We
verzamelen op die 2 km toch telkens zo’n 4 vuilniszakken vol met blikjes,

sigarettenpakjes, achtergebleven
auto-onderdelen, ...”
De jongeren hielden al 7 keer een
zwerfvuilactie. De volgende keer dat
ze hun handschoenen aantrekken,
is ergens begin 2013. Wil je hen
steunen tijdens hun actie, mag je hen
altijd een seintje geven. Vele helpers
maken immers licht werk. “Misschien
kunnen we dan vanaf volgend jaar
een groter gebied proper maken,”
hoopt de jongerenvoorzitter Koen
Huysmans. “Maar zwerfvuil rapen
alleen is niet voldoende. We zouden er
eigenlijk voor moeten kunnen zorgen
dat er zo weinig mogelijk zwerfvuil
ligt. Het is een kleine moeite om
een leeg blikje of sigarettenpakje
even bij te houden tot je thuis bent.
Binnen onze jongerenwerking hebben
we hier veel aandacht voor, maar
we weten ook dat deze rommel
niet alleen van jongeren komt. Wat
we soms vinden in die grachten is
niet door jongerenhanden gegaan.
Sensibiliseren i.v.m. zwerfvuil was
één van onze partijpunten tijdens de
jongste verkiezingen. We zijn dan ook
zeker van plan om hier de volgende 6
jaar hard aan te werken.”

Jong N-VA quizt!

N

aar jaarlijkse traditie organiseert Jong N-VA Dessel ‘De Slimste
Leeuw’. Zaterdag 20 april verzamelden maar liefst 11 quizploegen in
de Kristoffelzaal. Deze ploegen streden om als slimste ploeg naar huis
te kunnen gaan, of ze streden op een andere manier om met de bierprijs naar
huis te kunnen gaan! Na meer dan
150 vragen was het verdict gevallen
en gingen de ‘De Septische Putten’
met de hoofdprijs aan de haal. De
verdienstelijke ereplaatsen waren voor
de jeugdigheid van ‘Jong N-VA Mol’
en de ervaring van ‘Gemiddeld 46’.
Achteraf werd er met een hapje en
een drankje nog gezellig nagepraat en
zo werd een geslaagde avond afgesloten, klaar voor de volgende editie!

www.n-va.be/dessel

Contactpersoon: Koen Huysmans
koenhuysmans@hotmail.com
0496/75.90.60
Meer informatie en acties van
Jong N-VA Dessel kan je vinden op
hun Facebook-pagina en website:
WWW.FACEBOOK.COM/
JONGNVADESSEL

WWW.JONGNVA.BE/DESSEL/
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Geen Big Bang in het
secundair onderwijs!
“Ons secundair onderwijs is een bedrijf met moeilijkheden, geen bedrijf
in moeilijkheden”, met dat gegeven in zijn achterhoofd behandelt Kris Van
Dijck het onderwijsdossier.

G

econfronteerd met de stelling dat de N-VA elke maatregel tot verbetering
blokkeert, werd dit door Kris formeel ontkent. Maar zijn woorden, die
eerder door de minister-president, als ook door de minister van Onderwijs uitgesproken werden, dat er geen Big Bang zou komen, waren op zich een
big bang. Heel het Vlaams Parlement, inclusief een deel van de pers, stond op
z’n achterste poten. Iedereen mag dat zeggen, maar niet de N-VA.
En zo dreigt een discussie over inhoud zich te versmallen tot een debat of
een hervorming dan wel heel klein, klein, groot of heel groot dient te zijn. En wat
is klein? En wat is groot?
Waar het in essentie om gaat is:
1. Dat alle jongeren optimale kansen krijgen.
2. Dat alle jongeren hun talenten weten te ontwikkelen.
3. Dat onze jongeren kunnen functioneren in onze samenleving.
4. Dat zij na hun secundair onderwijs aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt
of voldoende vaardigheden hebben om verder te studeren.
En daar zullen wij voor blijven ijveren, door de problemen gericht aan te pakken.
Wij zijn dus zeker niet tegen hervormingen, maar ze moeten gericht én gedragen
zijn. Iedereen roept dat alle hervormingen, groot of klein, moeten gedragen
worden door het onderwijsveld. De vele reacties die we vanuit de onderwijswereld krijgen tonen aan dat dit draagvlak er (nog) niet is.

Op donderdag 11 juli feesten we!

V

anaf 14 uur kan ieder op eigen tempo de uitgestippelde fotozoektocht
rijden. Vertrekkend in Den Export leidt de tocht ons langs de mooiste
plekjes. Om 18 uur hebben we onze prima verzorgde barbecue in het
Jef Luytenstadion aan de Hameldijk.
Vooraf inschrijven voor de barbecue is noodzakelijk door overschrijving op
rekeningnummer BE41 9793 5387 5910 voor 5 juli. Gelieve duidelijk te vermelden:
naam, aantal volwassenen (18 euro), aantal jongeren middelbare school (10 euro)
en kinderen (5 euro).
Inlichtingen tijdens de openingsuren op het secretariaat:
Biezenstraat 28, 014/37.24.54, kris.vandijck@n-va.be
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