
Beste Desselaars,

            Op 11 juli viert Vlaanderen feest. Dit jaar is bovendien een
opmerkelijk jubileumjaar. 700 jaar na de Guldensporenslag heeft de
Vlaamse volksgemeenschap meer dan ooit haar plaats onder de
zon verworven. Al is de weg naar volledige ontvoogding nog niet
helemaal afgelegd, we hebben alle reden tot feesten. N-VA Dessel
laat zich hierbij niet onbetuigd. Wij roepen eenieder op om op 11
juli de leeuwenvlag uit te hangen, op het secretariaat verkrijgbaar
aan slechts 12,50 euro, en bieden u een mooi programma aan op
de feestdag zelf: fietstocht en barbecue.
Aan u om de uitnodiging te aanvaarden.

Met Vlaamse feestgroeten,

juni/juli 2002
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om samen te vieren!
2002

Wij wensen alle Desselaars bovendien een
deugddoende vakantie toe.

 Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel

Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger
Algemeen secretaris N-VA

In de kijker: Johan Smet
Johan was acht jaar voorzitter van
VU-Dessel. Nog steeds kunnen we
op hem rekenen. Daarom; een
terechte in-de-kijker.

Op 23 augustus 1944 zag
Johan het levenslicht in het
gezin van dokter Smet.

Hij studeerde voor laborant
waarna hij aan de slag ging in de
kliniek van dokter Schrijvers in
Arendonk. Na 23 jaar ruilde hij
deze job in voor een betrekking
bij de firma Smet waar hij verant-
woordelijk is voor de planning. Hij
huwde met Lea Cuyvers. Ze zijn
niet alleen de ouders van Hans en
Els, maar ondertussen ook de
fiere grootouders van Rik, Lut,
Han en Emma. Zijn grote passie
en vrijetijdsbesteding gaat uit
naar de sport. Zelf  jaren geten-
nist, is hij reeds meer dan 20 jaar
bestuurslid bij de Desselse
basketbalclub Spinba, waar hij het
secretariaat waarneemt.
Eind jaren tachtig engageerde
Johan zich voor het eerst binnen
de Desselse Volksunie. Hij was
kandidaat bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 1988 en 1994
waarbij hij respectievelijk 118 en
138 voorkeurstemmen aanbracht.
Van 1991 tot 1999 was hij ook
onze voorzitter en hielp mee onze
partij in Dessel uit te bouwen.
Nadien liet Johan het niet afweten,
stond mee borg voor de prachtige
verkiezingsuitslag van 2000 en
staat ons ook nu nog met raad en
daad bij. Wij zijn dan ook fier een
man als Johan in
onze rangen te
hebben.
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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

Proficiat.

Op 1 juni kende Dessel een ware
premiére. De film "Dadels uit
Dessel" werd onder grote belang-

stelling voorgesteld in het scholeke van
Brasel. N-VA Dessel is in meer dan één
opzicht verheugd met dit succes.

Wat voorafging...
Dat de woonwijk van de Turnhoutse
Maatschappij voor de Huisvesting geen
al te goede faam had, is een open deur
intrappen. Zowel ware als even vaak
opgeklopte of  vermeende mistoestanden
zorgden voor deze sfeer. De echte
problemen werden, net zoals elders, ook
daadwerkelijk aangepakt. Zowel politie
als gerecht werden ingeschakeld, maar
vooral door persoonlijke contacten
trachtte het gemeentebestuur de sfeer
om te bouwen. Samen met Diana
Slegers, toenmalig voorzitter van het
OCMW, voerde burgemeester Kris Van
Dijck vele gesprekken met bewoners
van de wijk. Hierdoor groeide een
vertrouwen waaruit een prachtig
initiatief kon ontstaan. Zomer 2000 is
dan ook een belangrijk keerpunt.

Arktos.
In samenspraak met het schepencollege

en het OCMW werd Arktos aangespro-
ken. Arktos organiseert projecten met
jongeren in sociale wijken. Met grote
deskundigheid en inleving ging Arktos
twee jaar geleden aan de slag.
De jongeren van de wijk speelden gretig
op het aanbod in en wisten positieve
initiatieven te nemen.
Het één en het ander resulteerde in de
kortfilm: "Dadels uit Dessel", waarin de
jongeren een beeld brengen over hun
wijk, hun problemen en vooral wat

anderen over hen denken en zeggen.
De fundamenten voor een werking zijn
gelegd. Nu is het aan het beleid om al
dan niet te beslissen om het project
verder te zetten. De bewoners zijn
overtuigd van wel. Wij maakten een
positieve evaluatie en blijven dit initiatief
steunen.

De premiére op 1 juni.
De film werd voor het eerst vertoond op
zondagnamiddag 1 juni. Het scholeke in
Brasel was te klein. De bewoners van
de wijk, Desselse politici, de pers en
andere belangstellenden tekenden
present waarbij de eersten, samen met
het personeel van het OCMW, een
receptie verzorgden. Het was er
letterlijk en figuurlijk hartverwarmend.
Samen buurt maken is ook in Dessel
geen ijdel begrip want het volgende
feest in de wijk is al gepland op 29 juni:
een interculturele 11 juli-viering.
Proficiat aan allen.

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.

Waar is de Leeuw?

Wat is dat nu in dit jubileumjaar:
Is de leeuw zoek?
Vergeten?

Je kunt wel samenleven,
niet samen sterven.

Bertrand A.W. Russell

O C M W  D E S S E L
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Gemachtigde
opzichters.

De verkeersveiligheid van onze
kinderen verdient een blijvende
aandacht. In de zomervakantie

verschijnen op menige plaatsen borden
met verwijzingen naar "spelende kinde-
ren", terwijl ook in het begin van het
schooljaar allerlei campagnes de automo-
bilist op zijn plichten en aandacht voor de
zwakke weggebruiker wijzen.
Nu willen we het jonge volkje bij het begin
van de vakantie al niet aan het volgende
schooljaar doen denken, maar onze
gemeentebestuurders mogen we dat
wel...
In vele andere gemeenten zien we voor en
na schooltijd verkeersbrigadiers in een
oranje vestje kinderen begeleiden in het
verkeer.

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Zoeken naar vrijwilligers om
als verkeersbrigadier te
functioneren en op gevaarlijke
plaatsen en aan de school-
poorten kinderen helpen over
te steken"

Graag brengen we ons verkiezings-
programma in herinnering om alzo het
gemeentebestuur op een aantal ideeën te
brengen met het oog op 1 september.

11 juli, geen dag als
een ander.
Bevlaggen.

Op 11 juli hangen we de
leeuwenvlag uit. Vlaggen zijn
bij ons op het secretariaat

verkrijgbaar aan slechts 12,50 euro.

Fietstocht.
Verzamelen op de Markt
om 14.00 uur.
In groep naar Zilvermeer - speeltuin.
Geschenkje voor de kinderen...
18.00 uur: vertrek naar barbecue.

Barbecue.
Vanaf  18.30 uur barbecue in kantine
op de Diel.
Vooraf  inschrijven noodzakelijk

- 6 jaar =  gratis
6 - 14 jaar =  7 euro
+ 14 jaar = 15 euro

Inschrijven en
inlichtingen op ons
secretariaat:
014/37.24.54

Woonerf Heide.

Reeds meerdere malen schreven we
in onze Betrokkenheid over de
opvang van andersvaliden in het

scholeke op de Heide en over de her-
aanleg van de omgeving. In het eerste
komt schot... Het andere blijft steken in
onwil.

Opvang andersvaliden.
In het scholeke wordt hard gewerkt om er
dagopvang van andersvaliden te organi-
seren. Normaal gezien had de gemeente-
raad van mei ook het huurcontract met
De Rusthuif  kunnen vastleggen, ware het
niet dat Hugo Draulans op een aantal
tekortkomingen wees. Zo was er in het
contract sprake van de hele oppervlakte
welke destijds door de gemeente van de
decanale werken gekocht werd, inclusief
weg. Dit zou de heraanleg van de hele
buurt kunnen hypothekeren. De aanpas-
sing komt in juni op de gemeenteraad en
krijgt dan ook de goedkeuring van N-VA.

Heraanleg omgeving.
Vorige legislatuur, op 7 augustus 2000,
werd de opdracht gegeven aan studie-
bureau Carlier om een herinrichtingsplan

te maken voor de omgeving van de kapel
voor zover het de gemeentegronden
betreft: school, kapel, binnengronden,
perceel langs Kapelstraat, parking en
terrein rond Kristoffelzaal.
Het was de bedoeling de omgeving op te
smukken, een viertal bouwplaatsen te
creëren evenals de nodige ruimte open te
houden om later eventueel nachtopvang
voor andersvaliden uit te bouwen.
Op de gemeenteraad van september
2001 werd het wegtracé goedgekeurd.
Eén maand later werden de plannen en de
raming door het studiebureau aan de
gemeente overgemaakt. Sindsien is het
windstil.

Raming heraanleg Heide       (nog in BEF)
voorbereidende werken 239.500
dubbel rioleringsstelsel  3.382.000
(verplichte ontkoppeling van
regenwater en afvalwater)
wegenis, voetpaden, parkings  5.808.130
groenvoorzieningen / aanplantingen

3.031.910
openbare verlichting 1.280.500
meubilair, paaltjes, banken 319.000

Totaal  14.061.040
21% BTW    2.952.818

Totaal 17.013.858
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Dit is niet te pruimen.

Als het van minister Vanderpoorten
en paars-groen afhangt moeten
studenten aan hogescholen en

universiteiten vanaf  het academiejaar
2004-2005 les volgen in het Engels.
Kris Van Dijck ging alvast in de aanval en
voorspelde de minister vuurwerk in en
buiten het parlement...

Nieuws uit het Vlaams
Parlement.

Onder de titel: "Dit is niet te pruimen",
interviewde Luk Van der Kelen Kris Van
Dijck in Het Laatste Nieuws van 24 mei ll.
Hierin somt Kris bondig en duidelijk de
bezwaren van de N-VA op. Hieronder vindt
u de integrale tekst.
"In de Middeleeuwen moesten studenten
Latijn spreken aan de unief, een eeuw
geleden was alles in het Frans en nu
zouden we onze universiteiten moeten
verengelsen. Wij zijn daar radicaal tegen.
Na de strijd tegen de verfransing moeten
we nu vechten tegen de verengelsing",
zegt parlementslid Kris Van Dijck (N-VA).
"Ik huiver ervoor dat Vlaamse professoren
aan Vlaamse studenten les zouden geven
in het Engels, een taal die ze alle twee
maar half  en half  beheersen. Het wordt
een nieuwe barrière voor iedereen die
minder goed vertrouwd is met de
Angelsaksische cultuur, alle kansarmen,
Vlaamse en allochtonen. Het gaat om het
hele hoger onderwijs, van de kappers-
school tot de unief. En wie geen talen-
knobbel heeft, wordt extra benadeeld.
Probeer 'ns burgerlijk ingenieur te
worden, da's nog niet moeilijk genoeg,
zeker."
Van Dijck vindt de beslissing van Vander-

poorten een slag voor de positie van het
Nederlands.
"Een eeuw geleden deed men smalend
over hoger onderwijs in het Nederlands.
De kwaliteit zou erop achteruit gaan. Het
was allemaal kwatch. Onze universiteiten
leveren al 50 jaar afgestudeerden van
hoog niveau af, in het Nederlands."
Met cursussen in het Engels zouden er
meer buitenlandse studenten naar onze
universiteiten kunnen komen.
"Dat is het nieuwste argument. Dat van
het geld. Meer studenten, meer subsidies.
Ik vind het de taak van de Vlaamse
Gemeenschap om in eerste instantie het
onderwijs te financieren voor de studen-
ten die in Vlaanderen wonen. Wij weten
ook dat veel wetenschappelijke literatuur
in het Engels is. Wij zijn niet wereld-
vreemd, hoor. 20 procent Engels in de
licenties zoals nu, laat het maar zo
blijven."

IJzerbedevaart.

Op zondag 25 augustus is het
verzamelen geblazen aan de
voet van de IJzertoren voor de

75ste IJzerbedevaart. Er wordt op die
dag vanuit Dessel een bus ingelegd.
Vertrek zondagmorgen om 06.30 uur
aan De Plaetse.
Inschrijven en
inlichtingen
op ons
secretariaat.

Reis naar de
Balkan......

In onze gemeente hebben wij reeds
jaren een groep van mensen die zich
inzetten voor de Balkan. Zij evolueer-

den mee met de oorlog in ex-Joegoslavië,
SOS-Kroatië,  Balkanactie Dessel en dat
resulteerde nu in een intensieve samen-
werking met het Kosova-comité.
U herinnert zich allemaal de inzamelacties
voor Kroatië en Bosnië of  de opvang van
de Bosnische vluchtelingen in onze
gemeente. Nu de oorlog in ex-Joegoslavië
voorbij is, wordt de noodhulp stilaan
omgezet tot opbouwwerk.
In dit kader tekende ook onze gemeente,
samen met Retie, Oud-Turnhout, Balen en
Mol een "stedenband" met Peja: een
samenwerking tussen deze beide regio's.
Het is de bedoeling dat we wederzijds van
elkaar dingen leren door uitwisseling.
Enkele maanden geleden bracht Diana
Slegers met het Kosova-comité een
bezoek aan Peja, samen met de schepen
van Retie, parlementairen van al de
partijen, een afgevaardigde van VVSG en
Stebo. De "stedenband" werd toen
ondertekend in het bijzijn van president
Rugova. De president opende samen met
ons "een Vlaams Huis" in deze stad.
Vorige maand was een delegatie van Peja,
waaronder de burgemeester, op bezoek in
onze regio. Ondertussen werden reeds
verschillende projecten onderzocht en
uitgewerkt. Heel belangrijk was de start

voor de oprichting van een weeshuis.
De gemeente Peja stelt grond ter beschik-
king. Hierop kunnen wij, door de gift van
een gulle sponsor, een weeshuis laten
bouwen. Hier zullen vooral kinderen
opgevangen worden van verkrachte
vrouwen. Zij worden vanuit deze opvang
zo vlug mogelijk in pleeggezinnen ter
plaatse ondergebracht.
In mei ging Guy Muylaert met een
delegatie naar Peja. Zij ontvingen daar
Minister Van Grembergen, die steun
beloofde aan de activiteiten. Bij terugkeer
zijn er direct contacten gelegd om artsen
van Peja stage te laten lopen in een
ziekenhuis hier in de buurt. Zij hebben
een enorme achterstand opgelopen
omwille van de jaren aanslepende oorlog.
De verantwoordelijke van een centrum
voor gehandicapten komt in de loop van
de volgende weken naar Vlaanderen om
haar prachtige werking te vergelijken met
de onze. Gehandicapten worden in
Kosova nog ver weg gestoken, zij nemen
niet deel aan het maatschappelijk leven,
krijgen geen onderwijs of  aangepaste
therapie. Heel veel kinderen worden
geboren met een hersenbeschadiging.
Belangrijkste oorzaak is de beperkte
begeleiding bij zwangerschap en beval-
ling. Eind augustus begeleidden we een
groep jongeren vanuit de Kempen naar
Peja. Zij gaan kennismaken met de
jongeren daar en een uitwisseling
uitwerken. Indien u wenst mee te werken
of  graag meer informatie hebt, neem
contact op met ons secretariaat.


