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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

Heb je een hart voor Dessel?
Heb je een hart voor Vlaanderen?
Word dan lid van N-VA Dessel!
Word lid via dessel.n-va.be/word-lid
of bel 0477 63 24 92.

”

Laat 2021 het jaar van de Vlaamse veerkracht zijn!
(Bart De Wever)

Stora steunt de verenigingen
Als vereniging kan je bij Stora een
promotieaanvraag doen. In ruil voor het
opnemen van hun logo op affiches of het zetten
van infopanelen krijgt de vereniging dan een
bepaald bedrag. In 2020 gingen er echter heel
weinig activiteiten door. De raad van bestuur
van Stora zal nu toch, op voorstel van N-VAmandataris Viviane Willems, een bedrag
van € 3 535 verdelen onder 20 verschillende
verenigingen die een promotieaanvraag hadden
ingediend, maar waar van de activiteit niet
heeft kunnen plaatsvinden omwille van de
coronamaatregelen. Op die manier wil Stora de
verenigingen een duwtje in de rug geven na een
moeilijk 2020.

Als voorzitter van N-VA Dessel wil ik u namens mezelf en
de ganse N-VA Dessel-ploeg het beste en vooral een goede
gezondheid wensen voor het nieuwe jaar.
In 2020 zijn we met zijn allen geconfronteerd hoe
belangrijk een goede gezondheid wel is, velen onder ons
zijn getroffen door de Corona-pandemie. Tijdens de eerste
golf werden we in onze kleine gemeente nog redelijk
gespaard. De tweede golf hakte er dieper in.
Bij deze wil ik mijn medeleven betuigen aan al diegenen
die getroffen zijn, door ziekte of die te maken kregen met
overlijden. Ook wie werkloos werd tijdens deze crisis,
onze ondernemers en verenigingen die het moeilijk
kregen, steek ik graag een hart onder de riem.
Vele maatregelen zijn al genomen, verstrengd, versoepeld
en terug verstrengd. Op den duur ziet men door de bomen
het bos niet meer. Ons gemeentebestuur heeft altijd
duidelijk gecommuniceerd en zelf maatregelen genomen
wanneer ze nodig waren, waar voor dank. Ook een dikke
dankjewel gaat uit naar het gemeentepersoneel dat steeds
zijn best deed (en nog steeds doet) om de Desselaar ten
dienste te staan.
2021 zal een overgangsjaar worden voor ons allen, samen
met u kijk ik hoopvol naar de toekomst waar alles terug
een beetje normaal zal zijn. Waar we terug kunnen
genieten van vanzelfsprekende dingen: een hand geven,
een terrasje doen, vrienden thuis ontvangen,… Trouwens,
ondanks de maatregelen zal 750 jaar Dessel in 2021 niet
onopgemerkt voorbij gaan! Jullie krijgen hierover via de
gemeentelijke kanalen zeker nog meer informatie.
Samen kunnen we dit!
Hou het veilig en gezond en hopelijk tot later dit jaar!
Met Vlaamse groeten,
Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

Valentijnsactie
Dit jaar steekt corona helaas
ook voor onze Valentijnsactie
een stokje. Jong N-VA Dessel zal
dit jaar geen chocolaatjes uitdelen
op Dessel Markt aan de schoolgaande jeugd. We wensen jullie
uiteraard heel veel liefde en bovenal een
goede gezondheid toe voor dit nieuwe jaar!

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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André Geerinckx aan het woord...
Vriendschap wordt gedefinieerd als een nauwe relatie of verhouding
tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt.
Het belangrijkste waarop een goede relatie gebouwd is, is vertrouwen en
onvoor waardelijkheid.
Iemand met wie men vriendschap heeft, noemt men een vriend of
vriendin.
Buiten je partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, broers, zussen heeft
een mens behoefte/nood aan echte vriendschap.
Vrienden maak je doorgaans op elke leeftijd, denk aan je schoolvrienden,
vrienden van je verenigingsleven, je collega’s op het werk en vergeet
vooral niet je toog vrienden.
Bijkomend je vrienden via social media: Facebook, WhatsApp, Instagram,
Foto: André draagt vriendschap
enz…
vaandel.
Alles tezamen een hele hoop vrienden waar van je sommigen nooit zal
Luister ook naar :
vergeten. Het is onmogelijk om al deze vrienden te behouden, door
tijdsgebrek, ouder worden enz..
Mijn leven zou te kort zijn om mijn echte vriend(inn)en te geven wat hen
zou moeten toekomen.
Een echte vriend(in) geeft je energie, is eerlijk (en wil dat jij ook eerlijk
bent) en kent je lelijke kanten.
Met een echte vriend(in) kan je samen zwijgen en deel je oneindig veel.
Covid-19 en zijn variant hebben ons leven helemaal veranderd.
Eenzaamheid, leed, afstand, sociale contacten die er niet meer zijn, een
reden te meer om je vriendschap te delen.
Vriendschappen worden gesloten met woorden of zonder.
Vrienden helpen elkaar en aanvaarden meer van elkaar dan andere
relaties. Ook dat wat men als vrienden of vriendinnen voor elkaar doet,
wordt vriendschap genoemd.
Bij een belangloze vriendschap kijkt de één naar wat de ander nodig
heeft en worden eigen belangen op de achtergrond geplaatst. Een echte
vriend(in) is pas een vriend(in) als hij of zij er is wanneer het nodig is.

Onderzoek geeft aan dat het niveau van de
scholieren blijft dalen (1)
Onder wijs is naast welzijn één van
de belangrijkste bevoegdheden van
de Vlaamse regering. Op budgettair
vlak heeft dit een enorme impact
op de Vlaamse begroting. Er wordt
dus heel vaak en zeer uitgebreid
gedebatteerd over dit thema. Nu de
resultaten van het TIMSS-onderzoek van 2019 binnen zijn en deze
terug aantonen wat het eerdere PISA-onderzoek, dat 15-jarigen test
op hun leesvaardigheid, wiskundige
geletterdheid en wetenschappelijke
geletterdheid, aangaf, nl .dat ons
onder wijsniveau blijft dalen, kwam
het thema ‘Onder wijs’ terug meer
prominent terug op de agenda.
Ons onder wijs staat voor wiskunde
op de 17e en voor wetenschappen
zelfs op de 35ste plaats op een lijst

502

van 58 landen. De middenmoot
dus in tegenstelling tot de top.
Indien we op deze domeinen meer
succes wensen te behalen, zullen
er bijkomende maatregelen moeten genomen worden. De geplande
versterking van de lerarenopleiding
en meer investeringen in de cruciale bijscholing van de leerkrachten
zijn hier voorbeelden van. Verder
wordt er ook onderzoek gedaan
om praktijkgerichte opleidingen te
her vormen. Naast de maatregelen
voor de leerkrachten moeten we de
scholen verder aanmoedigen om
nog meer ouderbetrokkenheid verder te stimuleren. Uit het onderzoek is gebleken dat hoe sterker de
ouderbetrokkenheid is hoe beter de
leerlingen scoren.

hoog in het

Een echte
vriend
André Van
Duin

Echte
vrienden
Jantje Smit en
Gerald Joling

Friends will
be friends
Queen

I'll be there
The Jacksons 5

Foto: Sophie, voorzitter van het oudercomité
en schepen Barbara Rommens vinden beiden
ouderbetrokkenheid belangrijk.
Meer info betreffende
de resultaten van het TIMSS-onderzoek vind
je hier :
https://onder wijs.vlaanderen.be/nl/
trends-in-international-mathemtics-andscience-study-timss
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Stand van zaken dossier ‘renovatie pomp’

DESSEL 2020-2025

raming:
€ 81 000

pomp opgenomen in lijst
toegevoegd punt Kris Van Dijck:
Renovatie pomp
van monumenten (op
verzoek tot aanstellen architect
vraag
van
...)
plannen rond
en studiebureau voor restauratie
opstellen lastenboek
heraanleg marktplein
pomp
+ prijsvraag
2001
2002
2003
openbaar
overleg en adviesvraag aan
onderzoek
heemkundige kring en
cultuurraad
4 bezwaarschriften
+ fotoreportage bezorgd
aan Vlaamse gemeenschap
dienst monumenten

dossier valt stil...

aanvraag tot subsidiëring +
aanstellen van een deskundige
subsidiedossier “zou
lang kunnen aanslepen”
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lidmaatschap bij
monumentenwacht +
inspectie pomp
2009 2010

goedkeuring dossier
“opstellen beheersplan
en restauratiedossier”
op gemeenteraad

2015 2016

2017

aanschrijven
start procedure
renovatiedossier pomp firma’s en opmaak
beheersplan
gegund aan
Patrick Vanroy

voorleggen beheersplan
aan agentschap
onroerend erfgoed
2018

goedkeuring
voorontwerp
Patrick Vanroy
2019

na enkele aanpassingen
goedkeuring van beheersplan
en indiening bij agentschap

2020
wachten op
aanbesteding door
architect Vanroy

= goedgekeurd,
onderzoekspremie kan
aangevraagd worden

Onderzoek geeft aan dat het niveau van de scholieren blijft dalen (2)
Naast het vrijmaken van middelen voor de leerkrachtondersteuning staan ook de taalstimulatie en taalscreening van kleuters in de derde kleuterklas gepland vanaf 2021 zoals reeds vermeld in het Vlaams
regeerakkoord. Sinds een aantal jaar is er een toename van het aantal leerlingen van allochtone afkomst waar in de thuissituatie geen tot weinig
Nederlands wordt gesproken en in sommige gevallen
de ouderbetrokkenheid niet optimaal is. Indien deze
leerlingen de basiskennis van het Nederlands onvoldoende onder de knie hebben, komen ze ook voor
andere vakken en vaardigheden in de problemen.
Bovendien heeft de vraag naar differentiatie ertoe
geleid dat leerkrachten vaak hun lesmethodes moeten
vereenvoudigen waardoor het niveau van hun lessen
ook gedaald is. Dat zorgt er voor dat sterkere leerlingen vaak op hun honger blijven zitten om verder
uitgedaagd te worden en zwakkere leerlingen achterstand blijven opbouwen.Als bijkomende maatregel
zullen vier testmomenten doorheen de schoolloopbaan ingepland worden met net- en koepelover-

schrijdende testen om het algemeen onder wijsniveau
te bepalen en dit vanaf 2023. Ook wordt er ingezet op
ambitieuzere eindtermen voor de tweede en de derde
graad van het secundair onder wijs.
Aanvullende maatregelen om de leerlingen ook qua
materiaal te ondersteunen (bijvoorbeeld door hardware ter beschikking te stellen) zouden deze falende
resultaten moeten counteren.
Het kunnen- en ‘voelt de leerling zich wel goed’gerichte onder wijs moet weer terug naar een kennisgericht onder wijs. Verder werd de leeftijd van de
leerplicht verlaagd van zes naar vijf jaar. Deze nog
laten dalen, kan echter niet worden beslist door de
Vlaamse regering aangezien deze beslissing een
federale bevoegdheid is.
Tot slot willen wij er nog even op wijzen dat het
onderzoek plaatsvond voor de coronacrisis en ondertussen is gebleken dat de sluiting van de scholen en
het daarbij aansluitende afstandsonder wijs de kloof
tussen sterkere en zwakkere leerlingen nog vergrootte. Er is dus een hoop werk aan de winkel.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Dat 2020 geen normaa

Corona

l jaar was, dat is zach
t uitgedrukt.
Wij vatten het samen
,
en zijn daarvoor in on
ze dichterlijke pen ge
kropen.
Beste wensen en op
een veel beter jaar!

Eind december 2019 dacht iedereen: “in China doen ze toch wat raar,” weinigen zagen het komende gevaar.
Ze droegen maskers, toch wat ambetant, chance dat wij niet leven in dat verre land.
Europa zei: “dit vormt geen gevaar,” tot skiënde vakantiegangers gingen feesten in de bar.
De weken daarna waren zeker geen genot, want je raakt alles snel beu zo in je eigen kot.
Plots kwam Mark van Ranst op tv, laat ons eerlijk zijn, op den duur hadden we allemaal het gevoel “oh jee”.
De Powerpoint van de premier spande echter de kroon, alle verschillende fases, niet meer gewoon.
Daarna kregen we een lange staaf in de neus, is dat echt nodig, is dat nu serieus.
Eerder was corona gewoon een merk van bier, nu ontneemt het overal ons plezier.

Vivaldi
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Er is al vanalles beslist en ged
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oplossing daar.
“Het moet groener,
stroom op te vangen is er een
de
r
voo
,
aar
gem
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gee
en
Maar niet getreurd
ver elke kroeg.
gascentrales zetten we tegeno
Wind en zon is er genoeg,
maar toch hij verliest”.
al denkend “De kiezer kiest
Nu zitten we hier gekniesd
Amerika
Je kon het niet missen, men blijft
erover praten. We hebben het ove
r de verkiezingen van de Verenig
Blijft Trump de huidige president,
de Staten.
of gaan we toch voor een minder
oranje vent?
Biden is zijn naam en hij won voo
r de democraten, maar velen Am
erikanen zullen toch blijven hate
"Het is niet eerlijk, vals!" werd er
n.
geschreeuwd, terwijl het dag na
dag stembiljetten sneeuwt.
"Ze blijven maar verschijnen, dat
kan toch niet waar zijn," maar met
zulke woorden krijg je Biden niet
De 46e president, dat wordt zijn
klein.
nieuwe naam, maar in Trump's oge
n is het nog lang niet gedaan.
Een juridische strijd wordt nu gest
reden en zolang die gaande is, blijft
niemand tevreden.
Wat het resultaat daar in Amerik
a ook mag zijn 493 dagen zonder
regering, dat is pas echte pijn.

Jongens jongens toch wat een jaar,
we waren toch allemaal de sigaar!
We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar,
waar we allemaal lief zijn voor elkaar!
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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

