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Beste Desselaar,
Graag wil ik u en uw familie namens mezelf en de ganse N-VA 
Dessel-ploeg het beste en een goede gezondheid wensen voor het 
nieuwe jaar. 
2021 was op zijn zachtst gezegd een woelig jaar, op vele vlakken, 
toch zijn er ook vele lichtpuntjes geweest,  dat durven we al 
eens vergeten in alle drukte. Ik denk maar aan de grote golf van 
solidariteit die vanuit Vlaanderen naar Wallonië ging toen ze daar 
werden getroffen door de overstromingen. Nog steeds zijn er vele 
burgers die er zonder elektriciteit en verwarming zitten, zelfs 
zonder een dak boven hun hoofd. Waar de overheid faalde, toonde 
de Vlaamse burger zijn hart en ging helpen. 

Nog steeds worden we geconfronteerd met de coronapandemie, de 
vierde golf l ijkt nog niet gedaan en we rollen al in de vijfde golf van 
besmettingen. Ondertussen hebben velen al een boosterprik gehad 
en er wordt al gespeculeerd over een eventuele vierde. Voor velen 
onder ons is het een zwaar jaar geweest.  Een jaar met vele pieken 
en dalen, onzekerheden, angsten en noem maar op. De adviezen van 
experten vliegen ons om de oren, wat deze week nog goed was, daar 
zijn volgende week weer bedenkingen bij.  We zien soms door de 
bomen het bos niet meer. Maar toch vloeien er ook positieve dingen 
uit voort.  Dankzij de coronapandemie leerden we terug genieten 
van de kleine dingen, momenten waar we anders minder bij  sti l 
staan. 

Ook in 2022 staan onze mensen voor u klaar, spreek ze gerust aan. 
Op lokaal vlak staan er ook nog heel wat gebeurtenissen op ti l,  de 
sloopwerken van de oude Spinhallen zijn bezig, een gloednieuwe 
en hypermoderne gymzaal met repetitieruimte zal in de plaats 
komen. De heraanleg van de Lorzestraat,  de plannen voor de nieuwe 
school in Witgoor krijgen sti laan hun definitieve vorm. 2022 zal 
op politiek vlak, zowel lokaal als nationaal een druk en interessant 
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jaar worden. Wil u graag hieraan 
meewerken? Wij zijn steeds op zoek 
naar nieuwe mensen om onze ploeg te 
versterken.
Wat 2022 ons nog zal brengen weten 
we niet,  er het beste van maken dat 
komt uit jezelf,  geniet van de kleine 
dingen, luister naar elkaar, doe wat 
je graag doet en doe het met passie, 
dat is een boodschap die ik graag wil 
meegeven.  

Vlaamse groeten

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel
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Guy Muylaert aan het woord...
VLAKO - Vlaamse Koepelbeweging

VLAKO is een beweging die op vreedzame 
wijze streeft naar een zo ruim mogelijke 
autonomie of zelfbeschikking.
Wij werken samen met iedereen die dit streven 
onderschrijft  en dit met eerbied voor de 
Vlaamse cultuur, haar eigenheid en gewoonten.
We zijn onpartijdig en verwelkomen zowel 
links als rechts georiënteerden.

Wij verbinden iedereen die ervan overtuigd is, 
dat een Vlaanderen dat zelf haar middelen kan 
beheren en besteden, een beter en eff iciënter 
bestuur kan voeren. Aldus verwelkomen wij 
al le verenigingen met elk hun gedachtengoed, 
maar steeds met één gemeenschappelijk doel: 
Vlaanderen Vrij!

Zodoende scharen wij ons achter de Vlaamse 
Beweging door o.a.  actief te zijn via de 
sociale media in overleg met Vlaamse en 
internationale organisaties die dankzij 
zelfbestuur, het gemeenschappelijk welzijn 
nastreven.

Op Facebook tellen wij meer dan 2500 volgers 
en dagelijks posten wij berichten betreffende 
politiek-maatschappelijke thema’s en bieden wij 
ruimte voor respectvolle gedachtenwisseling.
Wij zijn actief lid van het Overlegcomité van 
Vlaamse Verenigingen (OVV) waar we nauw 
mee samenwerken, alsook met alle andere 
organisaties en personen die zonder enige 
vorm van extremisme, opkomen in het belang 
van Vlaanderen.

Het blijft  niet bij  woorden! Op onze eerste 
publieke bijeenkomst in Aalst,  brachten wij 
onze boodschap van openheid, respect en 
samenhorigheid.

Onze voettocht naar Barcelona in het teken 
van de strijd voor rechtvaardigheid en vrije 
meningsuiting, is hiervan eveneens de getuige: 
Geen woorden maar daden!
De huidige maatschappelijke en politieke 
situatie in Vlaanderen brengt velen aan het 
twijfelen en voedt onze overtuiging dat een 
fundamentele wijziging in het beleid, van 
levensbelang is.

Naar 2024 toe, zijn er verscheidene acties 
gepland, met als hoofdzakelijk doel:
Vlaanderen Vrij!

Kom ons versterken en volg ons op onze FB-
pagina. 
Raadpleeg tevens onze vernieuwde website: 
www.vlaamsekoepelbeweging.be

Foto: Guy is een enthousiast lid van VLAKO, met een hart voor Vlaanderen.  
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 Week van de poëzie en vrijwilliger
Je las het wellicht reeds in de krant
De Vlaming is de hardste werker van het land
Ze zijn zelfs zo gedreven 
Dat ze altijd ter beschikking staan in hun leven
Massaal doen ze aan vrijwilligerswerk 
en maken zo hun omgeving sterk

Geen school,  geen raad, geen vereniging
Kan blijven bestaan zonder deze actieveling
Want een samenleving groeit en bloeit 
Wanneer een mens doet wat hem boeit

Vrijwilligers staan in weer en wind paraat
Voegen bij  het kleinste woord met plezier de grootste daad
Gratis,  belangeloos en zonder streken
Blijven ze de handen uit de mouwen steken

Geen enkele plaag of pandemie, 
Noch prof in de virologie 
Krijgt dit virus uit hun bloed
Ze blijven presteren zonder dat het moet
Ook onze afdeling zou stranden
Zonder de ondersteuning van helpende handen

Daarom schreef ik bewust van plicht 
Maar met veel plezier dit vrijwillige gedicht
Bovendien gaat het publiceren van poëzie veel gewilliger 
Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger
	   Sophie Ver faille

N-VA Dessel zegt:
"BEDANKT VRIJWILLIGERS!"
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De Spinhallen
Maandag 10 
januari werd 
een historisch 
hoofdstuk 
afgesloten. De 
sporthallen 
achter jeugdhuis 

Spin in de Pastorijstraat worden 
gesloopt om plaats te maken voor 
een hypermoderne gymzaal en 
repeteerruimte.

In de jaren zestig kwam in Dessel 
een jeugdhuiswerking tot stand. 
Het was net voor “mijn” tijd. Eerst 
in het parochiecentrum en begin 
jaren zeventig een heus jeugdhuis 
in de Pastorijstraat:  De Spin. Ik 
herinner me als kind van nog 
geen tien jaar oud dat minister 
Frans Van Mechelen het jeugdhuis 
kwam openen. In het zog van 
die jeugdhuiswerking werden 
een aantal jonge Desselaars met 
een sportdiploma op zak, en ik 
denk dat ik hier mensen als Theo 
Staes en Hugo Van Hout mag 
vernoemen, door onderpastoor 
Jules Thijs aangespoord om 
sportclubs op te richten. Tot 
dan was enkel voetbal als 
ploegsport gekend in ons dorp. 
Op het pleintje naast de Pastorij 
werd er van dan af gebasket en 
gevolleybald. Spinba en Spinley 
waren geboren.

De trein was vertrokken en alles 
kwam in een stroomversnelling 
toen pal achter het jeugdhuis 
een sporthal opgetrokken werd 
met daarnaast een tennisterrein. 
We spreken over 1975. Zeer 
snel werd in die sporthal ook 
geminivoetbald, Spinpedes, 
geturnd, Spinfit,  en getennist, 
Spinnis.  Later ontstond ook de 
handbalclub, HBS Dessel,  en 
badmintonclub, Spinshuttle.  In 
het jeugdhuis zelf werd judo 
beoefend, Spindo, en om te 
pingpongen moest je bij  Spinpong 
zijn. Ook senioren kwamen 
er aan hun trekken toen in de 
bergruimte van de sporthal een 
kegelbaan aangelegd werd. De 
sporthal zelf werd door vele 
vrijwilligers gebouwd en de grote 
wanden werden opgetrokken in 

asbestpanelen, voor een prijsje 
aangekocht bij  Balmatt net 
over de grens in Mol. De rijke 
verscheidenheid van sportclubs 
in Dessel kwam tot stand zonder 
inbreng of participatie van de 
gemeente. Het was een puur privé-
initiatief.

In 1989 werd ik schepen van 
Sport zonder infrastructuur, 
budget of personeel.  Ik had een 
titel maar niks om te werken. 
Niks om beleid te voeren. Toch 
ging ik aan de slag door de op 
papier bestaande sportraad te 
heractiveren en stap voor stap 
de inbreng van de gemeente 
in heel het sportgebeuren te 
versterken. We focusten ons ook 
op andere sporten. Watersporten 
bijvoorbeeld, waarbij de vele 
kanalen en plassen in Dessel 
kansen boden. Het was wat de 
traditionele binnensporten betreft 
op eieren lopen want de werking 
van jeugdhuis Spin en haar clubs 
mocht niks in de weg gelegd 
worden. Ook niet toen de groei 
van de clubs en het feit dat op 
dat moment ook de volleybalclub 
van Retie in Dessel kwam spelen 
de noodzaak aantoonde om 
meer sportvloer te hebben. Als 
de sportraad en ik droomden 
van een sportcomplex in Brasel 
kreeg ik dat niet aan mijn eerste 
coalitiepartner D’82 (nu D&W) 
noch aan mijn tweede CVP (nu 
CD&V) verkocht. Neen, jeugdhuis 
Spin besliste op eigen houtje 
in 1990 om naast de bestaande 
Spinhal een tweede te bouwen. 
Spinhal B, met achteraan een dojo 
en pingponglokaal.  Ondertussen 
had het jeugdhuis ook de 
aanpalende gronden aangekocht 
waar tennisterreinen aangelegd 
werden. De Spinhal werd ook 
gebruikt voor fuiven en optredens. 
Het was er één en al leven. Maar 
de belangen van het jeugdhuis 
strookten niet steeds met dat van 
de clubs. Beide hadden hun eigen 
uitdagingen en verwachtingen. 
Ook de kostprijs van de 
sportinfrastructuur ging het petje 
van het jeugdhuis te boven. 
De tijd was dan ook rijp om 

het aandeel van de gemeente te 
laten toenemen. Een mijlpaal 
ter zake is de oprichting van de 
vzw Sportinstellingen Dessel die 
sinds 1998 de sportinfrastructuur 
van het jeugdhuis ging huren en 
uitbaten.

Twee jaar later werd de tennishal 
inclusief squash en poly-ruimte 
door jeugdhuis Spin gebouwd 
die ook in beheer van de vzw 
Sportinstellingen Dessel kwam.  
De grote kentering kwam er in 
2003. Nadat de gemeenteraad 
in februari haar goedkeuring 
gaf aan het aanstellen van een 
studiebureau voor de bouw van 
een sporthal in Brasel werd in mei 
de goedkeuring gevraagd om alle 
sportinfrastructuur van de Spin 
over te kopen voor 1,2 miljoen 
euro. Onze fractie maakte ernstige 
bedenkingen bij  de aankoop van 
hallen die opgetrokken waren 
uit asbestpanelen. Als ik de 
Betrokkenheid van juni 2003 er 
op nalees waarschuwden we voor 
de aankoop van een kat in de zak. 
Jeugdhuis Spin deed er alvast een 
gouden zaak mee en kon een nieuw 
jeugdhuis bouwen. 

Nu, zovele jaren later is sportpark 
Brasel met hallen, BMX, Finse 
piste en voetbalterreinen een 
baken in het sportlandschap. 
Alleen Spinfit met bijna 500 
actieve leden bleef een beetje 
verweesd achter in de Spinhallen. 
Daar komt nu een einde aan. Er 
werd naarstig overlegd met de 
club naar wat hun noden zijn en 
de allerlaatste technieken m.b.t. 
klimatiseren en verlichting werden 
bestudeerd. Daarnaast werd een 
subsidie bij  Sport Vlaanderen 
aangevraagd en bekomen. Bijna 
600.000 euro, ongeveer één vierde 
van de totale kost.  Uniek in 
Dessel is ook de combinatie van 
sport en cultuur in 1 gebouw. De 
polyvalente ruimte die aan de 
hal wordt gebouwd, kan immers 
gebruikt worden door culturele 
verenigingen om te repeteren. En 
zo bouwen we steeds verder aan 
een natuurlijk en veelzijdig Dessel.  
   Kris Van Dijck

Nieuwe turnzaal

DESSEL 2020-2025

Spinfi t
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Nieuw bestuur Jong N-VA
Tijdens een door corona helaas afgeslankte versie 
van Rond de Vuurkorf werd het nieuwe Jong N-VA 
Dessel-bestuur verkozen. Serge Sips werd verkozen 
tot voorzitter.  Nieuw lid van het bestuur is Stein 
Thiels,  hij  neemt de taak van secretaris op zich. 
Mats Gijs werd verkozen tot penningmeester. 
Driss Zayou, Han Mermans, Pieter-Jan Gys en Tom 
Minnen werden herverkozen als bestuursleden.

Maurits Van Rompaey en Elia Vos stelden zich 
na jarenlange trouwe dienst als bestuursleden 
helaas niet meer kandidaat voor het bestuur 
wegens tijdgebrek. Ze beloofden ons dat we hen 
ongetwijfeld in de toekomst nog gaan zien!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Foto: Het nieuwe bestuur werd onder goedkeurend oog van Jeroen 
Bergers en Jannick Baats (Jong N-VA nationaal) verkozen. 

 Kernenergie
Klimaat is en blijft  een hot topic. 
We moeten met z’n allen alles doen 
wat we kunnen om (vooral) de 
CO2-uitstoot te verminderen. De 
federale regering, onder impuls 
van de groenen bovendien, willen 
in dit opzicht de kerncentrales 
(die geen schadelijke stoffen 
uitstoten) in dit land sluiten en 
vervangen door gascentrales.  Je 
ziet hiernaast hoe nefast dit is voor 
de CO2-uitstoot. Niet al leen is het 
een slechte zaak voor het klimaat, 
ook voor onze portemonnee en de 
energiebevoorradingszekerheid is 
dit geen goede evolutie.  We worden 
zo o.a.  ook nog eens afhankelijk 
van gaslanden als Rusland en Wit-
Rusland, beide geleid door semi-
dictators.
Door de bouw van de nieuwe 
onderzoeksreactor MYRRHA op 
SCK-CEN, gaat er onderzocht 
kunnen worden hoe we 
hoogradioactief afval sneller 
kunnen laten vervallen tot veilige 
afvalproducten. Als we dit voor 
elkaar kunnen krijgen, is onze 
‘energietoekomst’ zeker en 
gegarandeerd, zonder uitstoot en 
niet afhankelijk van het weer. We 
moeten voluit durven kiezen voor 
kernenergie, nu en in de toekomst!
	   Pieter-Jan Gys


