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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
Het zijn moeilijke tijden. Het klinkt
clichématig, maar het is wel zo. We weten
dat we ons moeten houden aan de regels om
deze coronapandemie het hoofd te bieden.
Daar voor moeten we rekenen op iedereen.
Allemaal samen!
En het is soms hard. Het leuke voor
sommigen van ‘joepie-niet-naar-school’
of ‘even-wat-extra-verlof ’ keert snel
wanneer we onze vrijheden aan banden
gelegd zien worden. “Mag ik dit nog? Of
is dat toegelaten?” Vragen waar ook wij
als lokaal bestuur met overstelpt worden,
maar vragen waarop ook niet altijd hapklare
antwoorden voorhanden zijn. Wat heeft de
regering juist beslist? Wat staat er juist in de
ministeriële besluiten? En hoe moeten wij
dat interpreteren? Niet altijd eenvoudig.
Het is hard en moeilijk voor de mensen
die ziek worden én voor hen die voor hen
zorgen, de vele hulpverleners in instellingen,
in ziekenhuizen, in woonzorgcentra, aan
huis, of waar dan ook. Het dagelijkse
normaal is abrupt doorbroken. Hard is het
zeker voor hen die in deze periode hun
geliefde moeten afgeven, al dan niet omwille
van corona. Begraaf je geliefde maar… In
stilte… Zonder afscheid… Enkel omgeven
door de naaste familie. Gedeelde smart is
halve smart zegt het spreekwoord, maar
veel schouders hebben we nu niet om op te
huilen of steun te zoeken…
Daarom, beste mensen, moeten we de strijd
onverminderd verderzetten. Dat doen we
door onze handen uit de mouwen te steken.
Profiteren van de huidige toestand zou al
te wraakroepend zijn. We moeten allen ons
steentje bijdragen om snel terug naar het
normale te kunnen gaan. Dat doen we door
ons aan de regels te houden. Dat doen we
door ons werk uit te voeren. Dat doen we
door anderen bij te staan. Allemaal samen!

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Burgemeester

Kris Van Dijck
Burgemeester

Allemaal samen!
VERTRAAG DE VERSPREIDING
VAN HET VIRUS

1
2

BLIJF ZO VEEL MOGELIJK THUIS.

VERMIJD HANDEN GEVEN, KUSSEN OF
KNUFFELEN.

3

WEES AANDACHTIG VOOR RISICOGROEPEN.
Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici,
personen met hart-, long- of nieraandoeningen en
personen met een verzwakt immuunsysteem.

4

CONTACT TUSSEN KINDEREN EN OUDEREN IS
AF TE RADEN. Kinderen worden niet ernstig ziek
van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk
verspreiden.

5

HOU VOLDOENDE AFSTAND (1,5 METER) ALS JE
BUITEN BENT.

1,5m

INFO OP over Corona
Blijf op de ALLE
hoogte

www.info-coronavirus.be

Voor alle basisinformatie:
www.dessel.be/corona
Heb je nog meer vragen:
corona@dessel.be

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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In memoriam: Wiske Mandelings

Foto: Wiske en haar man Frans
waren monumenten in Witgoor.

Op zondag 30 maart verliet Wiske Mandelings ons. Wiske, die vroeger tientallen
uitvaarten begeleidde met het Witgoors kerkkoor, moest nu omwille van de
Corona-maatregelen in intieme kring bijgezet worden bij haar Frans op de
begraafplaats van Witgoor. Zo konden velen die haar dierbaar waren haar geen
laatste groet brengen.
Wiske en Frans, het waren boegbeelden voor onze Desselse N-VA-afdeling. Van
1977 tot 2000 was ze politiek actief. Zes jaar gemeenteraadslid, een legislatuur
schepen onder het bestuur van burgemeester Hugo Draulans en daarna even
lang OCMW-voorzitter. Van 1995 tot 2000 opnieuw gemeenteraadslid waarna ze
de fakkel doorgaf aan schoonzoon Carlo Van Beylen.
Ze waren beiden zeer graag gezien en steeds met beide handen en voeten in het
verenigingsleven.
Wiske en Frans, het waren monumenten in Witgoor. Frans en Witgoor Sport.
Wiske eerst haar eigen buurtwinkel aan de Meistraat, daarna zorgdragend
voor haar moeder en beide kinderen in de Kerkstraat. Je mocht er ook altijd
binnenvallen en Frans was altijd bereid om een grap uit te halen die steevast
moest afgeblokt worden door Wiske met de woorden: “Och Frans.”
Wiske, bedankt voor al het mooie en stel het nu maar wel. Bij Frans en al je
dierbaren die je zijn voorgegaan.

Natuurlijk veelzijdig

Foto: Schepen van Lokale economie, Willy Broeckx, vertrekt naar een
lokale handelaar met een bon van Dessels Kado.

Creativiteit
Creativiteit, dat moeten onze ondernemers nu aan de
dag leggen om in deze barre periode het hoofd boven
water te houden. Unizo Dessel en lokaal bestuur
Dessel sloegen de handen in elkaar om de website
www.desselskado.be een andere invulling te geven.
De kadobon blijft bestaan, maar er is ruimte gemaakt
opdat Desselse handelaars en zelfstandigen nu hun
gewijzigd aanbod, hun gewijzigde manier van werken
aan u kenbaar kunnen maken. Niet om regels te
omzeilen, maar net om binnen de regels naar gepaste
werkvormen te gaan.
Leveringen aan huis, online of telefonisch
bestellen, afhaal
mogelijkheden,
andere openingstijden, enz.
Die info delen,
komt ons bruisend
ondernemend
Dessel ten goede.
Foto: www.desselskado.be
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Binnen de mogelijkheden van wat kan en met
inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften
wordt er binnen ons lokaal bestuur naarstig verder
gewerkt. Het voorjaar biedt zich wat temperaturen
beloftevol aan, het moment voor onze groendienst
om in actie te schieten. Niet alleen de strijd tegen
onkruid dat we pesticide-vrij moeten aanpakken,
maar ook de zorg voor groen en natuur.
Op meerdere plaatsen zullen bermen en
braakliggende stukjes ingenomen worden door
bloemenweiden. Neen, geen onkruid wat sommigen
zullen zeggen, maar veld- en bermbloemen die onze
natuur een meer waarde geven.
Onze kerkhoven, en het zijn er drie, worden al
langer extra onder handen genomen. Ook met
extra groen. Nu werden de lege plaatsen in de
“hulstdreef ” richting kerkhof centrum opgevuld.

Foto: Langs de dreef richting het kerkhof van Dessel centrum
werden nieuwe hulsten geplant.
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BlueAssist

ook engageren om deel te nemen aan dit project en
BlueAssist mee bekend te maken. De medewerkers
van het Sociaal Huis, werken die engagement verder
Vlaanderen telt ruim 660 000 mensen die gewone
uit en na goedkeuring op de raad van maatschappelijk
dagdagelijkse info moeilijk begrijpen. Een groot deel
welzijn zullen de kaartjes dan verkrijgbaar zijn in
van hen vindt het daarbij ook nog eens lastig om
het Sociaal Huis, het administratief centrum en de
een eenvoudige vraag te stellen. Denk hierbij aan
openbare bibliotheek. Hou de communicatie van de
mensen met een verstandelijke beperking, beginnende
gemeente goed in het oog om te weten wanneer dit
dementie of een taalbarrière. Dit weerhoudt hen er van
project van start gaat.
om zelfstandig en met vertrouwen deel te nemen aan
Kan je niet zo lang wachten? Download dan de
het dagelijkse leven. Daarom ontwikkelde BlueAssist
app van BlueAssist op je smartphone of surf naar
vzw een herkenbaar icoon dat een steun biedt aan
www.blueassist.eu. Hier vind je ook alle informatie
mensen in deze situatie. Met behulp van BlueAssistover de vzw en het systeem en kan je de kaart
kaartjes of de BlueAssist-app voor smartphones
zelf downloaden. Je kan deze kaart per hulpvraag
kunnen die mensen hun vraag stellen aan jou, een
aanpassen.
medeburger, een voorbijganger, een buschauffeur, een
ober, een loketbediende, een winkelier, …
Ondertussen zijn al 175 gemeentes, scholen
en organisaties het engagement aangegaan om
BlueAssist te integreren en de herkenbaarheid te
verhogen. BlueAssist vzw heeft de ambitie om in heel
Vlaanderen een netwerk uit te bouwen om een warme
samenleving te creëren waarbij ‘elkaar kunnen helpen’
centraal staat. Daarom wil de gemeente Dessel zich

Foto: B ekijk ook zeker het filmpje!
https://youtu.be/Smn0nVvmvFk

Foto: © BlueAssist vzw

Actie MIN
Onlangs brachten we met N-VA Dessel een bezoekje aan Actie
MIN (Actie Mensen In Nood) in Mol. We leerden de vrijwilligers
en de werking van Actie MIN beter kennen. Actie MIN fungeert
als ontmoetingsplaats voor zij die het niet breed hebben en waar
ze kunnen genieten van een tasje thee of koffie en een babbeltje
slaan. Daarnaast is er ook een voedselbank waar producten kunnen
worden aangekocht tegen een voordelig tarief. Ook Desselaars
brengen Actie MIN frequent een bezoek. Actie MIN zet zich in het
algemeen belangeloos in voor zij die het niet breed hebben. Tijdens
het babbelen met de vrijwilligers van Actie MIN kwam duidelijk
aan het licht dat deze prachtige organisatie op zoek is naar
vrijwilligers. Daarom dat we graag helpen met de zoektocht naar
deze vrijwilligers. Zoek jij nog een zinvolle invulling van je vrije
tijd en spreekt Actie MIN je aan? Neem dan zeker contact met hen
op via 0473 24 13 61 of actiemenseninnood@gmail.com en meld je
aan als vrijwilliger. Ook in deze tijden van Corona is Actie MIN
trouwens blij met elke bijdrage.

Foto: Maurits voegde de daad bij het woord en
schonk voedsel aan Actie MIN.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Jong N-VA Dessel in tijden van Corona
Op 17 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad
om het openbare leven grondig stil te leggen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en
vroeg ze iedereen om in hun kot te blijven. De dag
erop, op 18 maart nam mijn werkgever voor ons
departement de beslissing om volledig van thuis
uit te werken, in navolging van die maatregelen
van de overheid. Sindsdien, en op het moment dat
ik dit schrijf, is dit nog steeds het geval en zit ik
nog steeds ‘in mijn kot’, al 4 weken. Gelukkig kan
ik mijn job volledig van thuis uit uitvoeren. Ik
zou niet weten wat ik anders de hele dag thuis zou
moeten doen. Toegegeven, er geraken wel zaken
gedaan binnenshuis in het weekend, zoals het
isoleren van mijn kelder bijvoorbeeld, iets dat al
lang moest gebeuren. Niet-essentiële ver plaatsingen
zijn verboden, de enige zaken waarvoor ik buiten
kom zijn boodschappen doen en een toertje gaan
lopen. Het is niet eenvoudig om zo lang alleen in
je kot te zitten, zeker na 2 weken werd het zwaar.
Gelukkig heb ik vele goeie vrienden die ik vaak via
Skype, Zoom, Facebook, Instagram, ... hoor. Ook met
de familie bel ik veel. Ook al is de verleiding groot
om buiten te komen, blijf in uw kot! Des te sneller
zal deze crisis voorbij zijn. Blijf ondertussen zeker
bewegen, maar overdrijf ook niet met wandelen,
fietsen of joggen. Bel regelmatig andere mensen of
neem via de sociale media contact op met anderen.
Samen slagen we erin!

Pieter-Jan Gys
Op 17 maart heb ik besloten mijn zelfstandige
activiteit als pediatrisch kinesitherapeute stop
te zetten. Dit was een moeilijke belissing maar
eentje die ik moest maken voor zowel mijn eigen
gezondheid als die van mijn jonge patiëntjes en
hun familie. Ook de deeltijdse opleiding die ik nog
volgde, werd stilgelegd. Hierdoor kwam er opeens
veel tijd vrij. Toch heb ik me nog niet verveeld! Ik
volg lessen online, ik maak thuisoefeningen zodat
ik de patiënten toch kan blijven stimuleren om te
oefenen, ik doe boodschappen voor de grootouders,
lees een boek, ga eens een toertje skaten,... Onlangs
heb ik ook mijn deeltijds werk in het WZC hervat
zodat ik hen kan bijstaan in de preventieve strijd
tegen het virus en mijn passie in het zorgen voor
mensen terug kon oppikken. Kortom, ook van thuis
uit kan je heel wat verwezelijken als je creatief te
werk gaat!

Toen ik 3 dagen na het ingaan van de verstrengde
maatregelen ook technisch werkloos werd, wist
ik eerst niet wat te doen met de vrijgekomen
tijd. Nu ons sociaal leven op pauze gezet is,
merk je pas wat een energie en tijd er naar je
sportclub of jeugdbeweging gaat. Ik dood de tijd
met enkele achterstallige onderhoudswerkjes aan
mijn woning, zoals het afspuiten van mijn oprit.
Ook even wandelen of een toertje met de fiets om
dan ook mijn boodschappen te doen, is één van
mijn tijdsbestedingen. Het is belangrijk dat we
als jongeren laten zien dat we ook het karakter
en fatsoen hebben om in ons kot te blijven. Des te
sneller hebben we de kans ons sociaal leven weer op
te nemen.

Mats Gijs
Van online lessen tot een gemeenteraad achter mijn
eigen bureau, de coronalockdown heeft in een korte
tijd ons leven helemaal veranderd. Als student lijkt
het op het eerste gezicht nog een relatief haalbare
tijd door gewoon heel de dag thuis te blijven,
maar niets is minder waar. Van groepswerken tot
deadlines die op elkaar gepropt worden, is dit op
educatief vlak een nare tijd. Hoe gaan wij onze
examens af leggen, wat met de lessen die niet online
komen en hoe zit het met mijn kot? Tal van vragen
die zowat elke student zich nu af vraagt.
Maar het moeilijkste aan deze lockdown is voor mij
toch wel het fenomeen genaamd ‘social distancing’,
waarbij we ons tijdelijk moeten afzonderen van de
rest. Vrienden, familieleden, collega’s en mensen
die we gewoon dagelijks zagen, zijn uit ons zicht
verdwenen. Als student informatica ben ik wel
enorm blij om de alternatieven te zien die gebruikt
worden. Programma’s die gebruikt worden om met
vrienden af te spreken vanuit thuis uit, videochatten
met de collega’s om werk voort te zetten... De
mensen blijven mij verrassen met hun creativiteit!
Hoewel het sombere tijden zijn, ben ik ervan
overtuigd dat we hier met z’n allen uitgeraken!
Enorm trots ben ik dat ik een gemeente mag
vertegenwoordigen waar de inwoners zoveel zorg
dragen voor elkaar. Een gemeente waar de mensen
de maatregels ter harte nemen en enorm hun
best doen om deze pandemie zo snel mogelijk te
beëindigen. Voor we het weten komen we hieruit,
Dessel we can do it!

Elia Vos
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Maurits Van Rompaey: mauritsvanrompaey@hotmail.com • 0491 64 06 75
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

Driss Zayou

