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Beste Desselaar,
We bevinden ons nog eens in een schrikkeljaar. 
Dat ene jaar om de vier jaar dat onze kalender 366 
dagen telt,  dat februari er een dagje bijkrijgt.  Voor 
diegenen die op 29 februari geboren zijn, eindelijk 
nog eens een moment om hun verjaardag echt 
op datum te kunnen vieren. Het is een gewone 
bijkomende dag die dit jaar op een zaterdag valt 
en dit omdat een omwenteling van de aarde om de 
zon net iets meer bedraagt dan 365 dagen. En om 
het plaatje te laten kloppen tellen we dus om de 
vier jaar een dag extra.

Een dag meer ook om in dit land proberen een 
nieuwe Belgische regering te vormen. Een helse 
opdracht. Van de week hoorde ik iemand klagen 
over het feit dat het lang duurt met het verwijt 
aan de politici dat het al leen maar om de postjes 
te doen is.  Dat het lang duurt,  bewijst net het 
tegendeel.  Neen, het is niet om de postjes te doen, 
want als het om de postjes te doen was dan was 
het al lang beklonken… 

Het gaat wel degelijk om het beleid. Om het 
bestuur gevraagd door de kiezers.  Om de keuzes 
die moeten gemaakt worden om onze welvaart 
en ons welzijn te bestendigen. Ga er maar 
aan staan hé, met twee totaal verschil lende 
verkiezingsuitslagen in het noorden en het zuiden 
van het land. Ga er maar aan staan dat men in 
Wallonië duidelijk andere keuzes wil maken. Ga 
er maar aan staan om straks een regeerakkoord 
te maken waar de meerderheid van de Vlamingen 
en de meerderheid van de Vlaamse werkgevers en 
werknemers zich in kunnen vinden. Maak-snel-
een-regering zou wel eens als een boemerang in 
het gezicht van ondernemend Vlaanderen kunnen 
vliegen. Ga er maar aan staan met het gegeven 
dat Waalse partijen meer zetels krijgen dan 
Vlaamse. Met meer dan 1 miljoen kiezers heeft 
de N-VA 25 verkozenen. Dus per 40 000 stemmen 
een kamerlid. Voor de PS zijn 32 000 kiezers 
voldoende… 20 verkozenen voor 640 000 kiezers. 
Of de MR die met 66 000 stemmen minder dan de 
OpenVLD toch 2 zetels meer heeft.  Ga er maar aan 
staan…

Een schrikkeldag, een schrikkelmaand of een 
schrikkeljaar. Schrikkelen is een woord dat wij 
hier in de Kempen zo niet kennen, maar betekent 

V.U. Ellen Verhoeven ,  Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

 Ga er maar eens aan staan met 
twee totaal verschillende ver- 
kiezingsuitslagen in het noorden 
en het zuiden van het land...
in West-Vlaanderen overslaan. Een jaar schrikkelen, is 
een jaar overslaan. Misschien kijken we later met dat 
gevoel terug naar deze politiek onzekere tijden. Een jaar 
om te schrikkelen, een jaar om over te slaan…

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
Burgemeester
De uitslag van 26 mei 2019 in herinnering…

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 150 leden
meerderheid is 76 

Nederlandse taalrol Franse taalrol

stemmen 89 zetels
45 is meerderheid stemmen 61 zetels

31 is meerderheid

N-VA 1 086 787 25

VB 810 177 18 DéFi 150 394 2

CD&V 602 520 12 CDH 250 861 5

Open Vld 579 334 12 MR 512 825 14

SP.a 455 034 9 PS 641 623 20

Groen 413 836 9 Ecolo 416 452 12

PVDA-PTB 584 621 4 idem 8

De partijen N-VA, CD&V en Open Vld die de 
Vlaamse regering vormen, hebben in de Kamer 48 
zetels.  Een Vlaamse meerderheid dus. De Waalse 
regering wordt gevormd door PS, MR en Ecolo. 
Samen in de Belgische Kamer goed voor 46 zetels. 
Een ruime Franse meerderheid. Maar daar een 
solide geheel van maken? Ga er maar aan staan. 
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In de kijker: Hugo Draulans 
Als ooit de geschiedenis van onze partij  in Dessel geschreven wordt, en heus, 
ooit zal iemand dat doen, zal de persoon van Hugo Draulans meer dan één 
hoofdstuk vullen. Hugo werd afgelopen januari 86 jaar. Maar nog steeds staat 
hij  op de barricade voor ons dorp. Voor zijn Dessel.  Een kort overzicht:
Hugo zag het levenslicht in 1934. Zijn ouders waren opmerkelijke Desselse 
persoonlijkheden. Vader Jozef was dorpsonderwijzer en moeder Charlotte Van 
Campfort stond aan de wieg van wat nu Femma is en het kinderheil,  een taak 
die dezer dagen Kind&Gezin op zich neemt. Hij werd tandarts,  vestigde zich in 
Dessel,  trouwde met Elly en ze kregen vier kinderen. 
Samen met een handvol idealisten stichtte Hugo in de jaren zestig de Desselse 
Volksunie, voorloper van de N-VA. Hij werd gemeente- en provincieraadslid 
om in 1983 burgemeester te worden. In die periode was hij  ook een tijdlang 
senator. Na zijn burgemeesterschap was Hugo ook nog eens twaalf jaar eerste 
schepen. In ieder geval 36 jaar lid van onze gemeenteraad, waarvan de helft in 
de oppositie. 
De voorbije 20 jaar was en is Hugo de bezielende kracht achter STOLA/
STORA. Het nucleair verhaal kent voor hem geen geheimen. En zijn richtsnoer 
is steeds geweest;  de belangen van de Desselaar. De belangen van onze lokale 
gemeenschap. Wij blijven hem dan ook ontzettend dankbaar voor wat hij  voor 
ons dorp heeft gedaan en nog steeds doet.    

De seniorenraad zet de toon
Als Lokaal Bestuur Dessel zetten we in op 
levenslang wonen in eigen buurt,  in eigen 
huis.  Met poetshulpen en een hele schare 
verzorgenden staan we onze senioren bij. 
Terwijl  een individueel alarmsysteem en onze 
Minder Mobiele Centrale de zelfredzaamheid 
van onze senioren verstevigd. En dat is goed. 
Maar daarnaast blijven we ook oog hebben voor 
verbeteringen en vernieuwingen. En zo kwam 
onze seniorenraad met een nieuw voorstel op de 
proppen: de gele doos. 
We kennen allemaal de zogenaamde zwarte 
doos die de vluchtgegevens van een vliegtuig 
bijhoudt en bij  rampspoed duidelijkheid 
verschaft over de reden van het ongeval,  reden 
van de crash.
De gele doos vertelt iets over de senior!
Wat is het opzet? Bedoeling is om de gele 
doos te plaatsen in je ijskast.  Deze gele doos 
bevat belangrijke medische gegevens, alsook 
de medicamenten die mensen nemen. Of 
toch minstens de aanwijzingen van welke 
medicamenten de bewoners moeten nemen. Bij 
interventie van ambulancier of urgentiearts 
hebben de hulpverleners de ijskast maar open 
te trekken, de gele doos te nemen, om te weten 
wat ze cruciaal moeten weten over de patiënt. 
Waarom de ijskast vraag je je misschien af ? 
Geen gezoek, geen onduidelijkheid, geen 
misverstanden. Loepzuiver en poepsimpel.  Je 
moet er maar op komen.
Dit idee willen we in de Kempen verder 
uitrollen. Je gaat er dus zeker nog van horen. 
Misschien niet al leen voor senioren, zo’n gele 
doos.  

Wapenen voor de toekomst 
Gelijktijdig met het drukke jaar 2019 waarin het 
meerjarenplan 2020-2025 vorm moest krijgen, kreeg onze 
gemeente ook een doorlichting van Audit Vlaanderen. 
Deze Vlaamse instelling gaat na of onze lokale besturen, 
onze gemeenten kwaliteitsvol werken en de juiste 
processen hanteren. En het mag gezegd, we slaagden met 
brio!
Dit doet ons echter niet op onze lauweren rusten. En 
wel integendeel.  Op de gemeenteraad van januari werd 
een aangepast organogram goedgekeurd en de krijt lijnen 
vastgelegd om op administratief en personeelsvlak wat 
tanden bij  te steken. Dit zijn we nu eenmaal aan onze 
inwoners verplicht:  kwaliteit in de dienstverlening.
Met de juiste verloning en een aantal uitbreidingen 
wapenen we ons als lokaal bestuur om onze missie én 
onze visie op een onafhankelijke manier waar te maken. 
Dat doen we met vier sterk uitgebouwde afdelingen onder 
toezicht en aansturing van onze Algemene Directeur Luk 
Nuyts. De vier afdelingen die geleid worden door een 
afdelingshoofd zijn Burger & Organisatie (Nele Geusens), 
Grondgebiedzaken (Luc Van Herck), Info & Vrije tijd 
(Lies Mermans) en Welzijn (Hafsa Baki).  Daarnaast 
bekleedt ook onze Financieel Directeur Bart Van Gompel 
een cruciale rol in het beheer van de gemeentefinanciën.  

Foto: In de gele doos*, 
die in de koelkast 
bewaard wordt, zitten 
belangrijke medische 
gegevens. Aangezien 
iedereen een ijskast 
heeft,  is dit de ideale 
plek. 

*De gele doos op de 
foto is niet de off iciële 
gele doos, maar dient 
enkel als voorbeeld. 

Foto: Oud-burgemeester Hugo 
Draulans heeft een grote rol 
gespeeld in de geschiedenis van 
onze partij.  En hij  staat nog steeds 
op de barricade voor ons dorp. 
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Enkele grafieken
Bezoekersaantallen Sas4-toren
Onze Sas4-toren is al jaren een trekpleister voor toeristen. De laatste 
3 jaar beklommen per dag gemiddeld tussen de 105 en 115 personen 
de trappen van de Sas4-toren om te genieten van het mooie uitzicht 
over het unieke kanalenkruispunt. Ook de educatieve ruimte kan 
tijdens de openingsuren rekenen op een mooi bezoekersaantal.  In 
2019 lag dit iets lager dan de voorbije jaren, maar daar komt dit 
jaar zeker terug verandering in. De bunkerwandeling voor kinderen 
die in 2020 gelanceerd wordt, passeert ook langs de toren. In de 
bezoekersruimte zal je een prachtige replica van een oorlogswapen 
kunnen bewonderen. Mensen die de klim naar boven niet zien 
zitten, worden vanaf dit jaar verwend met de aanwezigheid van 
VR-bril len (VR = virtual reality).  Dankzij de bril len lijkt het of je 
net echt boven staat.  Het is dus een absolute aanrader om vanaf de 
opening van het toeristisch seizoen in onze toren te passeren! In de 
paasvakantie,  zomervakantie en herfstvakantie zal de toren voortaan 
elke dag open zijn, 7 dagen op 7 dus. 

Verkoopsrapport Dessel Kado
Sinds enkele jaren steunt de gemeente Dessel de lokale handelaars 
met de verkoop van het Dessel Kado. De cadeaubonnen zijn nu exact 
4 jaar in omloop en zorgen voor een mooi verkoopsbedrag. Deze 
vloeien rechtstreeks terug naar onze handelaars.  De bonnen zijn te 
koop op het administratief centrum De Plaetse, bakkerij  Elsakker en 
online via www.desselskado.be (volumeaankoop). 

750 jaar Dessel in 2021 
Op de website van de gemeente Dessel kan je wat 
meer lezen over de geschiedenis van Dessel.  We gaan 
hier niet de hele pagina citeren, maar halen er toch 
even een stukje uit.  

In de vroege middeleeuwen was Dessel niet alleen op 
bestuurlijk vlak van Mol af hankelijk, maar ook op 
kerkelijk vlak. De eerste sporen van een gebedshuis 
dateren van 1224. De groei van de bevolking en de 
verre afstand tussen Dessel en de kerk van Mol deden 
de vraag naar een eigen zelfstandige parochie groeien. 
De kerkelijke overheid had wel oren naar deze vraag, 
vooral omdat in de winter de afstand tussen Dessel en 
Mol moeilijk te overbruggen was. De voorwaarde was 
echter wel dat de inwoners van Dessel bekwaam waren 
om een priester te onderhouden. In 1271 werd hierover 
een akkoord bereikt en kan Dessel als een zelfstandige 
parochie beschouwd worden. Ongetwijfeld een mijlpaal 
in de geschiedenis van onze gemeente. 

Op dit moment zijn we 749 jaar verder. 749 is ook 
het getal dat op de zijgevel van het administratief 
centrum hangt te pronken. Nog een klein jaar en 
we duiken 2021 in, het jaar dat Dessel 750 jaar 
bestaat.  Eigenlijk is het de parochie Dessel,  maar we 
vieren dit graag met iedereen uit heel Dessel.  Op 27 
januari werd er tijdens een informatievergadering 
in ‘t  Scholeke van Brasel daarom een oproep gedaan 
naar activiteiten. We hopen namelijk dat jullie - 
individueel of als vereniging - al op een plan zitten 
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Grafiek 1: bezoekersaantallen Sas4-toren en 
educatieve ruimte (2017, 2018, 2019).

Grafiek 2: Verkoopsaantallen cadeaubonnen Dessel 
Kado sinds januari 2016. In deze totaalbedragen 
zit enkel de verkoop van de bonnen in het 
administratief centrum (dus exclusief verkooppunt 
bakkerij  Elsakker én online verkoop).

te broeden om deze verjaardag mee te vieren. 
Misschien zijn er onder jullie die al wat uitgewerkte 
ideeën op tafel hebben liggen om iets te organiseren 
ter gelegenheid van 750 jaar Dessel.  Anderen 
hebben misschien een vaag idee, maar nog niet veel 
uitgewerkt.  Ga maar aan de slag, want we wilen dat 
Dessel in 2021 bruist van de activiteiten. 
Er is ondertussen al 1 werkgroep die reeds meer 
dan een jaar bezig is met de uitwerking van hun 
concept. Hun idee heeft ondertussen al wat meer 
vorm gekregen. Aangezien zij  dit project graag 
willen realiseren voor en door Desselaars kwamen zij 
hun idee rond het massaspektakel Wettewa al eens 
voorstellen tijdens de infovergadering aan de talrijk 
opgekomen geïnteresseerden. De stuurgroep werd 
voorgesteld en het werd ook duidelijk dat ze kunnen 
rekenen op een team van geëngageerde vrijwilligers. 
Maar ze zoeken er nog meer tegen 2021. En wie weet 
word jij  er daar eentje van. 

Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat er naast 
dit massaspektakel door Desselaars en Desselse 
verenigingen nog andere activiteiten georganiseerd 
worden om het feestjaar mee glans te geven. We 
zijn dan ook blij  dat het Lokaal Fonds mee op de 
kar springt en het engagement aangaat om jullie 
initiatieven f inancieel mee te ondersteunen. Van 
Ellen Broeckx van het Lokaal Fonds hoorden 
we dat aanvragen voor deze subsidieronde (met 
kostenraming) moeten binnenbracht worden vóór 
28 februari 2020. Meer informatie daarover kan je 
vinden op de website www.lokaalfonds.be. 
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Move tegen pesten
Uit onderzoek blijkt dat één kind op vijf 
in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun 
jeugd. Pesten (ook via het internet) blijft 
nog steeds een hardnekkig probleem.
Maar er is nog meer : ongeveer 1 op 3 
Vlaamse jongeren geeft aan niet goed in 
zijn vel te zitten. Jongeren worstelen wel 
eens met hun psychisch welzijn. Wanneer 
je met die jongeren doorpraat,  komt 
pesten vaak als één van de factoren naar 
boven.
Als Jong N-VA Dessel willen we mee 
de strijd aangaan TEGEN pesten. Maar 
we zijn vooral VOOR een wereld waar 
iedereen mag zijn wie hij  of zij  is en zich 
mag uitleven op school,  in de hobbyclub, 
sportclub, . . .

Nieuw bestuur 
Tijdens ons jaarlijks evenement Rond de Vuurkorf 
in december werd opnieuw het Jong N-VA Dessel-
bestuur verkozen. Van links naar rechts zie je  
Serge Sips (nieuw lid),  Driss Zayou, Mats Gijs 
(actiecoördinator),  Elia Vos (ondervoorzitter), 
Pieter-Jan Gys (actiecoördinator),  Han Mermans, 
Maurits Van Rompaey (voorzitter) en Tom Minnen 
(penningmeester). 

NA HET JOURNAAL
VOLGT HET NIEUWS

UITNODIGING BOEKVOORSTELLING EN GESPREKSAVOND
MET JOHAN SANCTORUM

Na het journaal volgt het nieuws
Waarheid en fi ctie in de media

Johan Sanctorum (°1954) studeerde fi losofi e en kunstgeschiedenis aan de VUB. Achtereenvolgens docent, uitgever/
hoofdredacteur van het fi losofi sch tijdschrift «O», theaterdramaturg, communicatie-
consultant en auteur/columnist ontpopte hij zich tot een van de scherpste pennen in Vlaanderen en veel gevraagd 
lezinggever. Cultuur, politiek en media zijn de uitverkoren domeinen.

In zijn boek ‘Na het journaal volgt het nieuws’, uitgegeven door Doorbraak, nodigt Johan Sanctorum uit tot kritisch 
kijken naar en lezen van zogenaamde traditionele media. Bij een goede dosis mediakritiek is iedereen gebaat, ook de 
pers zelf. In deze lezing, waar ook plaats moet zijn voor humor en relativering, worden we allemaal een beetje journa-
list, en daar kan de democratie alleen maar bij winnen.
(bron: www.doorbraak.be) 

4 APRIL 2020 OM 20.00 U. - ZAAL SPORTPARK BRASEL DESSEL
GRATIS INKOM - INSCHRIJVEN GEWENST, NIET VERPLICHT, VIA PIETERJAN.GYS@JONGNVA.BE                 
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