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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

25e jaargang nr. 3 • maart 2019

Beste Desselaar,

Ons gemeentepersoneel nam het initiatief om 
een heuse opendeurdag te organiseren. Ik ben 
daar f ier op. Fier omdat het idee niet van het 
bestuur maar van het personeel zelf kwam. 
Wat getuigt er meer van betrokkenheid 
bij  je werk en je taken dan er ook graag 
mee uit te pakken? Zo organiseerden onze 
thuishulpverleners eind vorig jaar ook een 
kerstfeestje voor hun cliënten. Mensen die 
vaak eenzaam zijn en zo uit hun isolement 
gehaald werden. Onze medewerkers deden 
dat uit eigen wil.  Uit eigen engagement. Top! 
De eerste Open Dessel Dag vond dus 
plaats op 17 maart.  Heel de namiddag was 
het een gezellige drukte in en rond het 
administratief centrum, het gemeentehuis, 
de Kangoeroe en kinderopvang Speelplaneet 
en het Sociaal Huis.  Met allerlei activiteiten 
en een kijk achter de schermen kon de 
Desselaar een ruim beeld krijgen van wat 
het gemeentebestuur is.  Dank aan alle 
medewerkers en bezoekers.  

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester

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

 Fier op het betrokken 
gemeentepersoneel. 

Nieuw afdelingsbestuur
Op donderdag 14 februari koos N-VA Dessel een 
nieuw bestuur. De N-VA-leden waren het snel eens. 
Het nieuwe bestuur telt nu 35 leden, waaronder de 11 
gemeenteraadsleden en 3 leden van het bijzonder comité. 
Ten opzichte van het vorige bestuur zijn er 5 nieuwe 
gezichten bij  de ploeg gekomen: Tom Minnen, Mildred 
Reisiger, Maurits Van Rompaey, Sophie Verfail le en Luc 
Verhalle.  Verlieten ons bestuur : Erik Gys en Roger Van 
Campfort.  Als voorzitter werd Ellen Verhoeven herverkozen. 
Enkele jaren geleden nam zij  deze taak over van Günther 
Peeters.  Nu werd zij  bevestigd in haar functie.  Ook Han 
Mermans vervult wederom de functie van ondervoorzitter. 
Deze jonge tandem zal met veel enthousiasme dit groot team 
in goede banen leiden. 

Foto: Met de vernieuwde ploeg is N-VA Dessel helemaal klaar voor de campagne van mei, om de afdeling weer 3 jaar lang verder te 
besturen en staat ze weer klaar voor de Desselaar. 

Kris Van Dijck
Burgemeester
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In de kijker: Roger Van Campfort
Na meer dan veertig jaar engagement was Roger Van Campfort geen kandidaat 
meer voor ons afdelingsbestuur. Geboren in 1944 vestigde Roger zich met zijn 
onafscheidelijke vrouw Lisa Peeters op het Schans aan Sas 5. Ze kregen drie kinderen 
en Roger werkte achtereenvolgens bij  het SCK en de VITO. Eind jaren zeventig kwam 
hij ons afdelingsbestuur versterken en nam er heel wat taken op zich: secretariaat, 
ledenadministratie en penningmeester.  Maar ook bij  verkiezingen was hij  altijd paraat om 
mee te werken. 
Roger was maar liefst zes keer kandidaat bij  de gemeenteraadsverkiezingen. In 1982 werd hij 
gemeenteraadslid om vanaf 1989 OCMW-raadslid te worden. In 2008 en 2009 was hij  ook OCMW-
voorzitter.  Een functie die hij  omwille van gezondheidsredenen moest lossen. Roger is altijd zeer sportief 
geweest.  Vroeger in de goal en nadien langs de lijn bij  zijn geliefde Witgoor Sport.  Daar werkt hij  met Lisa 
in de kantine en wedstrijden van de kleinzonen worden niet gemist.  Schlins in Oostenrijk is hun geliefde 
vakantiebestemming en omwille van die vele jaren zijn Roger en Lisa al vaak door de lokale burgemeester 
gehuldigd die ook een wederbezoek aan Dessel bracht.
Roger was de inspirator van onze afdeling om voetbalkalenders voor Dessel en Witgoor te maken. We startten 
er mee in 1982! Ook ons jaarlijks mosselfeest was zijn idee waarbij hij  jarenlang de mosselen kookte en Lisa 
de frietjes verzorgde. Voor al die jaren inzet en betrokkenheid danken we hen enorm.

Zwerfkatten 
Een aantal jaren geleden kregen we steeds meer meldingen over zwerfkatten en de 
overlast die ze bezorgen. Schepen Willy Broeckx nam de problematiek ter harte, 
ging aan tafel zitten met de Desselse dierenartsen en wist een groepje vrijwilligers 
te mobiliseren om de strijd aan te gaan. Op plaatsen waar er overlast is,  worden 
sinds eind 2015 kooien gezet om de katten te vangen. De gevangen katten gaan 
vervolgens naar de dierenarts om gesteriliseerd of gecastreerd te worden. Op 
deze manier kunnen de katten zich niet voortplanten. Katten die er echt erg aan 
toe zijn worden geëuthanaseerd. Zo werden in totaal reeds 288 katten behandeld. 
Totale kost:  ruim € 37 000. 
Hiernaast een klein overzicht:

Minister Ben Weyts zorgde er
begin dit jaar voor dat elke 
gemeente een chiplezer kon
aanvragen. Dessel tekende hier
graag op in en beschikt nu 
over een lezer om verloren
gelopen dieren snel terug thuis te kunnen brengen.

Jaar Sterilisatie Castratie Euthanasie

2015-2016 71 44 24

2017 40 30 4

2018 33 13 2

2019 (tot 4/3) 15 8 4

Totaal: 159 95 34

Foto:. . .

Pleegzorg: ook in Dessel
Op 14 februari,  Valentijnsdag, werden alle burgemeesters in onze 
provincie uitgenodigd de “liefde te verklaren” aan pleegzorg. Onze 
burgemeester en onze hele N-VA-ploeg gaan hier graag op in. 

Pleegzorg is voor velen onbekend terrein. Toch zijn er in Dessel 27 
pleeggezinnen die pleegkinderen of gasten opvangen, al dan niet in 
noodsituaties.  Tal van redenen maken dat jongeren niet in hun gezin 
kunnen blijven. Pleegzorgouders bieden hen opvang en geborgenheid. 
Evoluties in onze samenleving maken dat er steeds meer nood is aan 
gezinnen die zich hiertoe engageren. Er is in onze provincie dan ook 
een groot tekort.  Daarom deze actie!
In principe kan iedereen pleeggezin worden. Heb je interesse? 
Met hun jarenlange ervaring ter zake zetten Diana Slegers en Guy 
Muylaert je graag op de juiste weg. Een telefoontje of een mailtje 
naar ons secretariaat en de eerste stap is gezet.  De gegevens vind je 
onderaan deze pagina.

Foto: Kris verklaart zijn liefde aan de pleegzorg.

Foto: Schepen van 
Dierenwelzijn Willy Broeckx 
neemt de kattenproblematiek 
ter harte. 
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Expeditie Zorg
De publieke zorgdiensten mogen trots zijn op de zorg die 
ze organiseren: deze zorg maakt de wereld (en minstens de 
gemeente) echt wel mooier. Om die trots nog wat meer uit te 
dragen, organiseerde VVSG ‘Expeditie Zorg’.  In de week van 
25 februari tot 1 maart riepen ze de mandatarissen op om in 
hun eigen zorgdiensten mee te lopen, om bv. even de handen 
uit de mouwen te steken in de buitenschoolse opvang. Onze 
schepen van Kinderopvang nam deze uitdaging met plezier 
aan.

Met EVA-vzw IBO Dessel biedt de gemeente op 2 locaties 
buitenschoolse opvang aan. De Speelplaneet bevindt zich in 
de Netestraat,  vlak bij  GBS De Kangoeroe. De Hummelhoek 
vind je in de Kerkstraat in Witgoor. Elke dag worden er 
zo’n 50-tal kinderen voor én na school opgevangen. Tijdens 
vakantiedagen ligt dit aantal rond de 80 kinderen. Bij  IBO 
Dessel werken 14 personeelsleden, af en toe aangevuld met 
stagiaires of in de vakantiemaanden met jobstudenten. Zij 
staan in voor de opvang, begeleiding en animatie van de 
kinderen. Ze doen dit op een leuke en creatieve manier. 

Tijdens haar meeloopsessie in kinderopvang De Speelplaneet 
zag onze schepen de kinderen lekker snacken, ravotten in 
de sporthal of even buiten spelen. Ze las een boek voor en 
speelde een gezelschapspelletje mee. De kinderen liepen 
vrolijk rond, konden kiezen uit een ruim aanbod aan 
activiteiten en wilden zelfs niet altijd mee naar huis.  Dat 
bewijst dat de begeleiding in de kinderopvang zeker de 
moeite is.  Bedankt aan de coördinator en personeelsleden van 
de kinderopvang om deze kinderen een f ijne tijd te bezorgen!

Witgoor Sport
Er wordt volop gewerkt aan het nieuwe 
stadion van Witgoor Sport aan de 
Wouwerstraat.  De tijd dringt ook want het 
nieuwe seizoen 2019-2020 moet in de zomer 
daar kunnen starten. 
Zeer belangrijk voor de realisatie van dit 
al les is de verkoop van het terrein aan de 
Hameldijk, want die opbrengst moet het 
nieuwe stadion f inancieren. Deze verkoop 
is echter afhankelijk van de goedkeuring 
voor een verkaveling aldaar vanwege het 
gemeentebestuur. De gemeenteraad keurde 
het wegtracé al goed. Eerstdaags zal ook het 
schepencollege het licht op groen zetten voor 
de verkaveling zelf.  Geel-Groen in dit geval. 
Ook keurde de gemeenteraad het lastenboek 
goed voor de aankoop van materialen voor 
de toegangsweg naar het nieuwe stadion. 
Geraamd bedrag: 59 059 euro. 
Het gaat de club bovendien sportief voor de 
wind. Op het moment dat we dit schrijven 
staat Geel-Groen aan de leiding in eerste 
provinciale en leiden de beloften met elf 
punten voorsprong op de tweede in de stand. 
Stevenen ze zowel qua infrastructuur als 
sportief af op een boerenjaar? We gunnen 
het hen! 

30 jaar sportraad
Op vrijdag 22 februari vond in een smaakvol ingericht 
parochiecentrum van Witgoor een heus sportgala plaats.  De 
jaarlijkse huldiging van onze sportlaureaten zat n.a.v.  dertig 
jaar sportraad in een feestkleedje. Filmpjes afgewisseld 
met interviews plaatste de Desselse sportwereld voor het 
voetlicht.  Het was een hele avond Dessel boven met een 
Desselse interviewer, Raf Liekens, en een muzikaal trio: 
Dagmar en Catharina Feyen en Koen Dries.   

De winnaars voor het sportjaar 2018:
Beste jongere: Wannes Magdelijns – BMX
Beste G-sporter :  Kato Van den Troost – badminton
Beste club: BMX 2000 Dessel – BMX
Beste ploeg: Spinley Dames 1 – volleybal
Beste sportvrouw: Celine Van Gestel – volleybal
Beste sportman: Ruben Van Looy – atletiek

De avond werd afgesloten met de “trofee voor 
sportverdienste” die nog maar vier maal uitgereikt werd. 
Die eer viel Stig Broeckx te beurt.  Het was een ontroerend 
moment om Stig in ons midden te mogen hebben. Een 
sportman die na zijn ongeval de grootste daden verrichtte en 
nog steeds verricht! Proficiat,  Stig, proficiat,  sportlaureaten, 
we zijn allemaal ontzettend f ier.

Foto: Schepen van Kinderopvang Barbara Rommens leest 
een boek voor in de Speelplaneet.

Foto: Schepen van Sport Herman Minnen aan het woord 
tijdens de huldiging van de sportlaureaten. 
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Jongeren in bestuur N-VA Dessel
Naast onze jongerenmandatarissen Driss Zayou, Pieter-Jan 
Gys, Jolien Wuyts en Barbara Rommens werden ook nog onze 
voorzitter Maurits Van Rompaey en onze penningmeester 
Tom Minnen op 14 februari verkozen als bestuurlid van onze 
moederafdeling N-VA Dessel.  Bestuurslid van Jong N-VA 
Dessel Han Mermans werd herverkozen tot ondervoorzitter. 
We laten de stem van de jeugd mee gelden. Samen, jong en 
minder jong, gaan we er opnieuw voor! Foto: Jongere Han Mermans, die werd verkozen tot 

ondervoorzitter,  naast voorzitter Ellen Verhoeven.

Huiskamergesprek 
27 april
Bert Wollants,  energie-
expert van N-VA, komt ons 
meer vertellen over hoe 
de energiemix van morgen 
eruitziet en wat de rol van 
kernenergie in dit verhaal 
kan zijn. Dit al les in een 
gemoedelijk en huiselijk kader 
op het secretariaat van N-VA 
Dessel met een drankje en een 
hapje. Opgelet,  want aangezien 
het een huiskamergesprek is, 
zijn de plaatsen beperkt.

STIP IT: Week tegen pesten
Nog steeds te vaak worden kinderen en jongeren geconfronteerd met pestsituaties.  Dit kan zowel als 
slachtoffer,  pester of als omstaander zijn. Ouders en begeleiders van kinderen en jongeren komen er ook mee 
in aanraking. Pestgedrag kan een rampzalig effect hebben op de latere ontwikkeling van een kind of jongere 
en diens zelfbeeld volledig vernietigen.
We kunnen enkel samen beginnen werken aan een meer pestvrije wereld als we ons allemaal bewust worden 
van de problematiek. Daarom deden wij ook mee met de actie ‘Kies Kleur tegen Pesten’ t ijdens de Vlaamse 
Week tegen Pesten. Hierdoor vragen we extra aandacht voor dit probleem. Door de actie STIP IT, 4 bolletjes 
op je vuist te zetten, tonen we samen met andere kinderen, jongeren en volwassenen dat pesten niet oké is. 
Samen maken we een krachtige, grote vuist tegen pesten, telkens met 4 stippen.

Met elke stip die wordt gezet,  gaan we akkoord met:
 Ik vind pesten niet oké 
 en zal er nooit aan meedoen.

 Ik praat erover als pesten 
 mij verdrietig of bang maakt.

 Ik sluit niemand uit, 
 voor mij hoort iedereen erbij!

 Ik zal altijd proberen op te komen 
 voor iemand die gepest wordt. 


