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In de kijker: Rita Baeyens
Een nieuwkomer op onze
lijst in 2000.

Rita Baeyens werd 53 jaar
geleden in Zevendonk bij
Turnhout geboren. Met haar

vier broers en zussen bracht ze haar
jeugd door op de boerderij van haar
ouders in Ravels. Op het Heilig-Graf-
instituut in Turnhout schopte ze het
tot lerares. Ze gaf  een jaar les in de
school van Weelde-Statie, maar al
gauw bleek dat haar toekomst niet in
het onderwijs lag. In 1970, een
aantal maanden voor haar huwelijk
met Karel van Aert, die ze drie jaar
daarvoor op een fuif  in Sint-Antonius
had leren kennen, ging ze bij de
Kredietbank aan de slag. Na de ge-
boorte van Sabine in 1973 besliste
ze echter meteen om een punt achter
haar loopbaan te zetten. Ze werd
huismoeder - een fulltime job, zeker
toen Inge in 1974 geboren werd. In
1980 kwam Koen er ook nog bij.
Ondertussen was het hele gezin naar
Ravels verhuisd, nadat Karel daar tot
kantoordirecteur benoemd was. Een
speling van het lot bracht hen in
1987 naar Dessel.  Afgezien van de
nieuwe omgeving veranderde er voor
Rita niet veel. Zij had haar handen vol
met haar gezin, haar voorzitterschap
van het oudercomité van de lagere
school en de sociale verplichtingen
die de job van haar man met zich
meebracht. Het leven kabbelde rustig
verder, tot Karel in 1992 plots stierf.
Er brak een moeilijke tijd aan.
In 1994 vond ze na lang zoeken een
gezellig huis op het Zandvliet waarin
ze na grote verbouwingswerken haar
intrek nam. En nu, acht jaar later, is
ze de trotse grootmoeder van Silke
en Ferre en woont ze met haar vriend
Louis en zoon Koen nog steeds op
het Zandvliet. Samen met Louis is ze
op zonnige dagen vaak in haar tuintje
terug te vinden en bij de vorige
gemeenteraads-
verkiezingen
stelde ze zich voor
de eerste keer
kandidaat op de
VU-ID lijst. Met 212
voorkeursstemmen
behaalde ze een
aardig resultaat.

Pomp is monument.
Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of  dorpsgezicht.
De Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en
buitenlands beleid, besluit:
Art. 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Wegens zijn artistieke en historische waarde als monument: Pomp op het Marktplein,
gelegen te Dessel, Markt.
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden
gemotiveerd:
Artistieke waarde: Pomp ontworpen door Taeymans in 1876. Het gebruik van blauwe
hardsteen waarin decoratieve motieven werden uitgewerkt en het gebruik van een
gecanneleerde zuil met bolvormige bekroning geven aan deze constructie een artistieke
dimensie.
Historische waarde: Pomp opgericht in 1876 naar ontwerp van Taeymans als vervanging
van een oudere pomp uit 1843. De eerste pomp was opgericht als bevoorradingspunt
voor de brandweer. Door haar prominente ligging op het gemeenteplein een getuige van
de vroegere geschiedenis van de gemeente Dessel kort na de Belgische onafhankelijkheid.
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing de beschikkingen van het
besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en
dorpsgezichten (Belgische Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel, 30 april 2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,
Paul Van Grembergen
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

N-VA secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be

openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur

spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak

Mosselfeest.

De N-VA nodigt u allen uit op het
jaarlijks mosselfeest in de
Kristoffelzaal

op de Heide.
Zondag 6 oktober
van 11.30 uur tot
20.00 uur.

Wat met de pastorij?

De Desselse pastorij is één van
de fraaiste Desselse monumen-
ten en is ook als dusdanig

geklasseerd. De Pastorijstraat net
voor het gebouw en het overliggende
plein werden de vorige legislatuur
verfraaid. In 2000 werd vervolgens
een architect aangesteld om in
samenspraak met monumenten en
landschappen een renovatiedossier op
te stellen. De pastorij zou daarin het
"sociaal huis" en onderkomen van het
OCMW worden. Het OCMW breidde de
laatste vijf  jaar zo sterk uit dat men
alle personeelsleden nauwelijks weet
te huisvesten in De Plaetse. Zelfs de
vergaderzaal doet reeds dienst als
bureau...
De leeggekomen burelen in De Plaetse
zijn dan de ideale plek voor het loket
van de lokale politie Balen-Dessel-Mol
zodat de ruimte naast de school in de
Lorzestraat door deze laatste kan
ingenomen worden. Het is een hele
carroussel, maar vorige legislatuur op
die wijze vastgelegd!
Anderhalf  jaar later is het opmerkelijk
stil. De pastorij verder laten verkom-
meren kan toch niet de bedoeling zijn,
of  wel soms? Weer maar eens een
voorbeeld van een dossier dat lopen-
de was en boutweg in de koelkast
belandde. Ondertussen vervalt de
pastorij dag na dag, een monument
onwaardig.

Rechtstaand: Johan Smet, Roger Van Campfort, Diana Slegers, Fons Dries, Simonne Minnen,
Kris Bertels, Geert Bourgeois, Marc Claes, Maria Van Dael, Hugo Draulans, Frans Rommens en
Olga Minnen. Gehurkt: Guy Muylaert, Frans Blankert en Kris Van Dijck

Geert Bourgeois in Turnhout.

Op 10 april werd in het bijzijn van Geert Bourgeois in het Paterspand te
Turnhout de nieuwe ploeg van N-VA Kempen (arrondissement Turnhout)
aan pers en publiek voorgesteld waaronder de Desselaars Diana Slegers,

Guy Muylaert en Kris Van Dijck. Tweehonderd toehoorders hoorden de Algemeen
Voorzitter de klemtonen van de Nieuw-Vlaamse Alliantie uiteenzetten, terwijl na
de pauze ruimschoots vragen konden worden gesteld.
Tien dagen later werd op de nationale partijraad Kris Van Dijck verkozen tot
Algemeen Secretaris van de N-VA. Hiermee neemt hij samen met Algemeen
Voorzitter Geert Bourgeois en de twee ondervoorzitters Frieda Brepoels en prof.
Eric Defoort de dagelijkse leiding van de partij in handen. De Algemeen
Secretaris is belast met de politieke werking en het algemeen beheer van de
partij.

11 juli-viering.

Het gemeentebestuur en de
cultuurraad organiseren op
30 juni een grootse 11 juli-

viering aan  De Plaetse.

"Wat wij voor waar houden in
onze gedachten,
zullen we eerstdaags in ons
leven verwachten!"

Dennis Deridder

Wenst Desselse jongeren:
Een inspirerende examenperiode
en heel veel succes.
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"het Krinkeltje"
open voor alle
Desselaars.

Misschien wist u het niet, maar sinds
enkele jaren heeft het OCMW een
eigen tweedehandswinkel:

"het Krinkeltje" in het scholeke van Brasel.
Totnogtoe was de winkel enkel toeganke-
lijk voor cliënten van het OCMW.
Vanaf  1 maart is de winkel open voor een
breder publiek. Iedereen die in Dessel
woont, kan vanaf die datum aankopen
doen in "het Krinkeltje". We hopen dat op
deze manier zowel cliënten als niet-
cliënten de weg naar de kringloopwinkel
vinden. Wat kun je zoal kopen in "het
Krinkeltje"? Kleding, hier hebben we een
ruim aanbod aan dames-, heren- en
kinderkledij, zelfs de kleinste babymaten
kom je er tegen.

Ook kun je in de kringloopwinkel terecht
voor keukengerief, babymateriaal,
verlichting en klein meubilair. Soms vind je
er ook wel eens een fiets of kleine
elektrische huishoudtoestellen. Alle
goederen zijn er te koop aan zeer
voordelige prijzen. Mensen die een
kaartje van het OCMW hebben, genieten
van een extra korting. De producten die
we verkopen zijn allemaal in zeer goede
staat, sommige stukken zijn zelfs hagel-
nieuw. Heb je nog spullen waar je geen
raad mee weet, maar die nog perfect
bruikbaar zijn, dan kun je hiermee terecht
in onze winkel.
Opgelet:
Het krinkeltje heeft geen eigen ophaal-
dienst, alle goederen moet je dus zelf
naar de winkel brengen. Indien je toch
grote meubels wenst te brengen, neem je
best op voorhand even contact op met de
winkel of  het OCMW. Kringloopwinkel "vzw
de Klus" in Geel heeft wel een ophaal-
dienst voor gebruikte meubels.
Hen kun je altijd contacteren op het num-
mer 014-58 26 47.

Voor inlichtingen kun je contact opnemen
met "het Krinkeltje" (zie openingsuren) op
het nummer  014-37 52 62 of met het
OCMW (maandag tot vrijdag):
014-38 90 40.
Openingsuren: dinsdag en donderdag van
09.00 uur tot 12.00 uur en van
13.00 uur tot 15.30 uur.
Adres: Scholeke van Brasel.
We hopen je binnenkort in onze winkel te
mogen begroeten.

Let wel: de winkel is enkel toegankelijk
voor Desselaars. Er zal gevraagd worden
je identiteitskaart te tonen. Het aantal
aankopen per maand is beperkt.

O C M W  D E S S E L

N-VA Dessel kijkt belangstellend uit.

Na anderhalf  jaar beginnen we een kijk te krijgen op wat het huidig gemeen-
tebestuur belangrijk vindt: de doortocht, een moderne sporthal in Brasel
en fietspaden. Stuk voor stuk belangrijke punten uit ons verkiezings-

programma die door de burgemeester naar voor geschoven worden. Tot op
zekere hoogte verbasend. Want:

- De doortocht, zowel onderhandelingen, voorbereiding als planning werd
vorige legislatuur gedaan door Hugo Draulans, schepen van Openbare
Werken, of  het verhaal van de pluimen en de hoed.

- De nieuwe sporthal, door de CD&V in oktober 2000 nog afgedaan als
luchtkastelen, wordt nu topprioriteit nummer twee.

- De fietspaden, waar men naarstig  aan de vernieuwing van de fietspaden
tussen Witgoor en het centrum werkt, maar anderzijds de uitvoeringsklare
plannen voor de Kastelsedijk reeds anderhalf  jaar in de kast laat liggen.

Toch nog even wachten of  de vooropgestelde projecten ook werkelijk uitgevoerd
worden. Het lot van dit alles ligt in handen van de CD&V, want wat lezen we in de
krant: "Binnen de CD&V leefde de overtuiging dat we méér op het beleid konden
wegen in een tandem CD&V-D'82". Wij verstaan het als volgt: "Wij nemen de
beste plaatsen in en trachten de plannen van de N-VA uit te voeren..."

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma
van 8 oktober 2000:
"De fietsinfrastructuur dient
verder verfijnd:
- vernieuwen fietspaden
  naar Witgoor;
- vernieuwen fietspaden
  naar Heide;
- fietspaden Boeretangsedreef
  en Kastelsedijk;
- fietspaden Eersels".

Een brug te ver?

Waarom duurt het toch zo lang eer
de leuning van de brug op de Diel
hersteld wordt? Moeten er eerst

ongelukken gebeuren? Het is blijkbaar
een verzekeringskwestie... Het draait dus
om de centen, maar daar heeft de burger
geen boodschap aan. De gemeente moet
haar verantwoordelijkheid nemen.
Veiligheid gaat boven de centen!
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En is de N-VA nu een linkse of een
rechtse partij?
BDW: Aan dat soort oude schema’s
storen we ons niet. We nemen
standpunten in voor het belang
van de hele gemeenschap. Voor ons
is het vooral belangrijk om op een
rechtlijnige, eerlijke en deskundige
manier aan politiek te doen. Wie
ons programma leest, weet wat hij
krijgt. Daar komt het op aan.

Kan  je dan ten slotte eens een
voorbeeld geven van hoe de N-VA
het aanpakt; wat de partij voor-
stelt inzake het gevoelige thema
migratie?
BDW: We willen eerst en vooral dat
dit thema niet Ianger verlamd
wordt door het opbod tussen het
Vlaams Blok, dat de zaken zo slecht
mogelijk voorstelt, en Agalev dat
doet als of er geen vuiltje aan de
lucht is. Sleutelbegrip bij de N-VA is
inburgering. De regels van onze
samenleving gelden voor iedereen
op dezelfde manier. Dat er in het
privé-leven verschillen zijn tussen
mensen van verschillende origine, is
niet meer dan normaal. Maar op
het publieke niveau kan er maar
één burgerschap zijn: voor nie-
mand kan een uitzondering wor-
den gemaakt op basis van her-
komst. Bijgevolg moeten nieuw-
komers onze taal leren en ook de
oriëntatie van onze maatschappij.
Als er vandaag problemen zijn, is
het precies omdat er nooit enig
beleid is gevoerd in die richting.
Wie de moeite neemt onze
ontwerpteksten te lezen, zal mer-
ken dat we over dit
thema een heel
duidelijke en
menselijke visie
hebben.

Wat wil de N-VA?

De N-VA staat er. AIs antwoord op
de machtspolitiek van paars-
groen wil de N-VA zoeken naar
oplossingen voor de problemen
van 6 miljoen Vlamingen.
Dat de partij daarmee goed bezig
is, heeft de N-VA op 4 en 5 mei
bewezen op haar eerste Ieden-
congres in Leuven. Bart De Wever
uit Berchem leidde het congres in
goede banen, Bart werpt zich op
als een vurig pleitbezorger van
een Nieuw-Vlaams Nationalisme
voor de 21ste eeuw.
Tijd om hem even aan de tand te
voelen.

Het congres was belangrijk voor
de N-VA; wat verwachtte je er zelf
van?
BDW: We wilden ons aanbod aan
de Vlaamse kiezer bekend maken.
Met de hulp van experten hebben
we nagedacht over hoe we het
algemeen Vlaams belang het best
verdedigen. Daar gaan we voor,
zonder gemakkelijk populisme,
maar ook zonder de taboes van de
zogenaamde “politieke correct-
heid”.

Kwamen alle maatschappelijke
thema’s aan bod op het congres?
BDW: Helaas niet. Als nieuwe partij
moeten we eerst een basis Ieggen.
We hebben dat gedaan met stand-
punten over de nood aan een
Vlaamse staat, over de Europese
samenwerking, over de gevolgen
van de globalisering, over migratie,
over de versterking van onze
democratie en over de behoefte
aan immateriële waarden om de
ontrafeling van onze samenleving
tegen te gaan. Op die basis willen
we verder bouwen aan een volledig
programma. Er wordt trouwens al
volop aan gewerkt, we zijn al klaar
met concrete teksten over onder-
wijs, over gezinsbeleid en over een
beter sociaal statuut voor zelfstan-
digen. Binnenkort zullen we onze
leden ook standpunten voorleggen
over economie, mobiliteit, milieu,
sport, enzovoort.

Interview met de congresvoorzitter
Bart De Wever.

N-VA Dessel feest!
U toch ook.

Op donderdag 11 juli zal N-VA
zelf  de leeuw uithangen en deze
feestdag niet onopgemerkt

laten voorbijgaan. Daarom roepen wij
iedereen op om op 11 juli te vlaggen.
Leeuwenvlaggen zijn bij ons verkrijg-
baar op het secretariaat aan 12,50
euro per stuk. Om deze Vlaamse
feestdag te vieren, willen we er met de
fiets op uit trekken. Omdat we willen
dat ook jonge gezinnen met hun
kinderen kunnen deelnemen, hebben
we voor een kindvriendelijke bestem-
ming gekozen. Om 14.00 uur vertrek-
ken we, van de Markt, in groep aan de
veilige fietstocht naar de speeltuin van
het Provinciaal Domein het Zilvermeer.
Terwijl de kinderen naar hartelust
kunnen ravotten, kunnen ouders en
andere deelnemers onder elkaar even
bijpraten onder het genot van een
drankje. Omstreeks 18.00 uur
vertrekken we dan weer in groep
terug richting Dessel.
Alle kinderen, groot of  klein, krijgen
een toepaselijke attentie voor hun
deelname aan de fietstocht. Om de
dag in schoonheid af  te sluiten, wordt
er op de Diel onze jaarlijkse barbecue
verzorgd. Iedereen is van harte
uitgenodigd om hier aan deel te
nemen.
Inschrijven en
inlichtingen op ons
secretariaat.
Tel. 014 - 37 24 54


