
581581
V.U.: Ellen Verhoeven • Hoogveldestraat 23, 2480 Dessel
tel. 0497 73 01 43 • e-mail: dessel@n-va.be
web: dessel.n-va.be • www.krisvandijck.be • www.facebook.com/nvadesselNIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Nieuwsbrief voor de Desselse bevolkingNieuwsbrief voor de Desselse bevolking

29e jaargang nr. 2 • 2023

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Beste Desselaar,

Dat wij hier,  in het noorden van België,  (nog) Nederlands spreken is 
op zich bewonderenswaardig. Het lot van de geschiedenis heeft het zo 
bepaald. Had men bij  het ontstaan van België de leerplicht opgelegd, 
dan hadden wij al lemaal Frans gesproken. Het Nederlands, dat de 
off iciële taal was in de Verenigde Nederlanden van 1814 tot 1830 werd 
na de Belgische revolutie immers gewoon verbannen als bestuurstaal. 
Ook het gerecht en leger was eentalig Frans. Het is dé verdienste 
van de Vlaamse beweging om voor dat Nederlands te strijden en 
het opnieuw een volwaardige plaats te geven. Als bestuurstaal,  als 
cultuurtaal. 

Het gebruik van onze taal,  en toch zeker het correct gebruik ervan, 
was de voorbije dagen onderwerp van heel wat debat.  Aanleiding 
was het programma ‘Het verhaal van Vlaanderen’ op Eén. Naast 
kritiek over de bedoeling van het programma op zich, waar ik geen 
begrip voor opbreng want aan onze geschiedenis vertellen, zie ik niks 
verkeerds, werd het taalgebruik van Tom Waes op de korrel genomen. 
Het is duidelijk dat we drie taalvarianten kennen. Enerzijds het 
dialect,  aan de andere kant het Standaardnederlands en daartussen, 
zoals het woord het zelf zegt,  een ‘tussentaal’.  Die ‘tussentaal’  in onze 
media wordt niet door iedereen gesmaakt.   

Taal is ontzettend belangrijk. Het maakt dat we ons als mens kunnen 
uitdrukken, dat we kunnen communiceren en verstaanbaar zijn voor 
elkaar, afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. Echter, 
wanneer we gaan schrijven of genoodzaakt zijn om voor een groter 
publiek te spreken verder dan de eigen kerktoren, vind ik wel dat we 
moeite moeten doen om de standaardtaal te hanteren. Dit geldt zeker 
ook voor de openbare omroep die zich tot de hele gemeenschap richt 
en voor die hele gemeenschap verstaanbaar moet zijn. Het is ook dat 
Standaardnederlands dat we aan onze inburgeraars aanleren. 

Dialecten zijn belangrijk en evolueren mee met de tijd. Nu we 
met Wettewa bezig zijn, hoor ik verschil lende Desselaars ook op 
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verschil lende manieren steëdjeusje 
(stekkedoosje) zeggen. En dat 
mag. Talen veranderen. Ook de 
standaardtaal doet dat.  Wat dat 
laatste betreft echter binnen 
duidelijke afspraken en conventies 
die Vlaanderen met Nederland 
maakt in de Nederlandse Taalunie. 
Die proberen we dan ook zowel 
geschreven als gesproken zo goed 
mogelijk na te komen. 

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
Burgemeester
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Internationale dag van de moedertaal 

Kris Van Dijck
Burgemeester

https://radio1.be/luister/select/de-wereld-van-sofie/lieve-de-wachter-over-taalproblemen-van-studenten-het-grootste-probleem-is-structuur-dan-stijl-en-dan-pas-spelling?fbclid=IwAR0trCpDo7aWzHBDbfoeQYKcoh--sxEWB3hGt4CtvzW9rF56HxpQQBjgso8
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Foto: Viviane geniet van zowel de in- 
als de ontspanning. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIEViviane Willems aan het woord...
De boog kan niet altijd gespannen staan

Ik herinner mij nog goed mijn eerste stappen binnen N-VA Dessel.  We 
vergaderden destijds nog in het Brouwershuis.  Ik luisterde aandachtig, 
want alles was nieuw voor mij.  17 jaar later probeer ik als ancien binnen 
onze partij  het hele bestuur te betrekken bij  het reilen en zeilen van onze 
missie in Dessel.  Dit doe ik op onze bestuursvergaderingen, maar ook op 
de vele activiteiten die N-VA organiseert.  Ik ben ook graag aanwezig op de 
activiteiten van onze jongeren: meezingen op de jaarlijkse cantus, wandelen 
of f ietsen op “Toerist in Eigen Dorp”, een bezoekje aan de vuurkorf,  helpen 
op hun quiz, ja:  zelfs mee quizzen als men dat vraagt!!! 
Ik besefte niet dat ik hierdoor slechts één kant van mij liet zien.
Dit bleek uit wat één van onze nieuwe N-VA-jongeren, Stein Thiels,  mij 
laatst vertelde na de vergadering die ik voorzat als fractieleider. Hij was naar 
eigen zeggen blij  verrast mij zo serieus en gedreven bezig te zien. Zo kende 
hij  mij helemaal niet?! Mja, zo had ik het nog niet bekeken. Politiek is nu 
eenmaal een serieuze zaak.
Ik kreeg bij  de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 voor de derde 
keer de stem van de burger. En ik vind het belangrijk om dat vertrouwen niet 
te schaden. Daarom bereid ik mijn dossiers nauwgezet voor.
Naast mijn job bij  Glacio als boekhouder, ben ik jullie gemeenteraadslid, 
zetel ik in de politieraad van onze zone Mol Balen Dessel en ben ik actief in 
Stora. Daarnaast zorg ik ook heel graag voor onze kleindochter Nora!
En om stoom af te laten ga ik in mijn vrije tijd turnen, bloemschikken, 
wandelen en lopen. Wanneer er gefeest mag worden, ben ik OOK graag van 
de partij!  Stoom af laten, want de boog kan niet altijd gespannen staan.  

Het verhaal van Vlaanderen
Er was de laatste tijd zeer veel te doen 
om de nieuwe VRT-reeks ‘Het verhaal 
van Vlaanderen’. 
Zoals dat tegenwoordig mode lijkt te 
zijn, hadden veel opiniemakers al een 
mening klaar alvorens er ook maar één 
seconde op tv was getoond. Het Verhaal 
van Vlaanderen zou nationalistische 
propaganda zijn en een politieke agenda 
dienen. Hoe genuanceerd en goed 
wetenschappelijk onderbouwd de reeks 
ook zou zijn, het woord Vlaanderen deed 
meteen alle alarmbellen afgaan.  Hoewel 
er inhoudelijk zeer weinig kritiek wordt 
gegeven op de reeks lijkt het dus dat 
kijken naar zondagavondtelevisie plots 
een controversiële bezigheid geworden 
is.  Volgens sommige media word je door 
naar de reeks te kijken ongewild en 
onbewust blootgesteld aan een politieke 
agenda ter verheerlijking van onze 
geschiedenis. 
Kritiek komt er vooral van de linkerzijde 
van het politieke spectrum. Het lijkt 
wel of er op deze zijde een irrationele 
angst heerst voor een positieve, of in dit 
geval objectieve, informatieve, neutrale, 
voorstelling van onze geschiedenis.  Is dit 
misschien omdat, vanaf het moment dat 

dat “de guldensporenslag 
helemaal geen gevecht tussen 
Nederlands- en Franstaligen 
was.” De aandacht die 
deze uitspraken kregen, is 
tekenend voor het niveau 
van het beperkte debat dat 
vaak over onze geschiedenis 
wordt gevoerd. Uiteraard 
zijn er in 38.000 jaar 
geschiedenis pagina’s waar 
we niet trots op zijn. Voor de 
meeste weldenkende mensen 
is dit vanzelfsprekend, 
maar voor sommige 
opiniemakers die vaak niet 
meer lijken te kennen van 
de Vlaamse geschiedenis 
dan de Conscience-versie 
van de Guldensporenslag 
en de collaboratie was dit 
nog maar eens een kans om 
op deze nagel te kloppen. 
Hiermee tonen ze ironisch 
genoeg net het belang van 
‘Het verhaal van Vlaanderen’ 
aan. Buiten de clichés is de 
geschiedenis die zich op deze 
lap grond heeft afgespeeld 
te weinig bekend. Dit zorgt 
ervoor dat onze geschiedenis 
evenzeer misbruikt wordt 
om een negatief beeld van 
de Vlaamse identiteit op te 
hangen. De echte waarheid 
ligt,  zoals steeds, ergens in 
het midden, ieder volk kende 
zijn hoogte en dieptepunten. 
Helaas focust men bij 
ons maar al te vaak op de 
negatieve punten. 
(vervolg: zie volgende pagina)

mensen correct zijn geïnformeerd 
over onze geschiedenis,  men op 
linkse zijde hun argumenten verliest 
om zelf aan politieke recuperatie van 
onze geschiedenis te doen? Want op 
die f lank wordt maar al te graag met 
het argument van de foute Vlaming 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
geschermd, alsof dat het enige 
definiërende element is voor onze 
geschiedenis. 
Onder heel deze discussie schuilt 
een dieper discours om de Vlaamse 
identiteit zo veel als mogelijk in te 
perken of negatief te benaderen. In 
tijden waarin iedereen koste wat het 
kost kosmopolitisch wereldburger 
moet zijn, is verbondenheid 
voelen met een land, identiteit, 
gemeenschap of cultuur dan ook uit 
den boze. Men heeft er dus alle baat 
bij  dat het woord ‘Vlaams’ vooral 
negatieve associaties opwekt bij  de 
mensen. 
De vreugde bij  l inkse politici en 
opiniemakers was dan ook groot 
toen Tom Waes op 10 januari in de 
afspraak het volgende vertelde: “Het 
zal duidelijk blijken dat we af en toe 
helemaal niet f ier moeten zijn om 
onszelf Vlamingen te noemen.” En 
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Foto: Enkele jongeren van de speelpleintjesactie van 2018 zijn blij  dat 
de kinderen kunnen komen spelen in een gloednieuwe en kleurrijke 
speeltuin in de Gildestraat. 

(vervolg Het verhaal van Vlaanderen)
Ondanks alle kritiek bleek ‘Het verhaal 
van Vlaanderen’ een schot in de roos. Op 
nieuwjaarsdag (!) keken er maar liefst 1,2 miljoen 
mensen naar de reeks, een week later,  op 8 januari 
waren dat er al 1,6 miljoen, nog een week later 
stemden terug 1,2 miljoen mensen af op Eén. En 
wie zijn wij om zoveel kijkers tegen te spreken. 
Voor ons is en blijft  ‘Het verhaal van Vlaanderen’ 
toch vooral een steengoed gemaakt informatief tv-
programma. 	   Stein Thiels

Speeltuinen in Dessel
In 2018 organiseerde Jong N-VA Dessel de actie 
“Ontwerp een speeltuin voor een pleintje in 
Dessel”.  De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van 
dat jaar mochten hun ontwerpen met bijhorende 
maquettes of plannetjes insturen. Fran, Myrthe, 
Lara en Colette sleepten toen de eerste prijs in 
de wacht en Jong N-VA Dessel deed de belofte 
om hun ontwerp voor te leggen aan het volgende 
gemeentebestuur. En belofte maakt schuld!
Tijdens de vorige legislatuur werd al wat budget 
bij  elkaar gespaard voor een nieuwe speeltuin. 
Het huidige schepencollege maakte nog wat extra 
budget vrij  om de kinderen te voorzien van de 
nodige speeltoestellen.
Een eerste stap was de installatie van een 
gloednieuwe speeltuin in de Gildestraat,  waarin 
we ook aandacht hadden voor kinderen met 
een beperking. In januari werden de doelen 
en ballenvangers geplaatst,  waardoor ook de 
voetballers er terecht kunnen. De kinderen uit 
de buurt hebben trouwens mogen meebeslissen 
hoe de speeltuin er zou uitzien. In 2023 liggen 
er ook nog plannen op de plank om de bestaande 
speeltuinen wat op te waarderen. Sowieso doet 
de technische dienst elk jaar goed werk om de 
toestellen te onderhouden, maar hier en daar is er 
een toestel aan vervanging toe of is er ruimte om 
iets extra te plaatsen. 

Alle toestellen uit het winnende ontwerp 
van 2018 zullen niet in één speeltuin 
geconcentreerd worden, maar eerder verspreid 
over de verschil lende speeltuinen in Dessel.  De 
meisjes plaatsten in hun ideale speeltuin een 
basketbalveld en een voetbalveld in elkaar, een 
vogelnest,  een wip, zandbak, glijbaan en bankjes. 
Deze elementen vinden jullie al zeker terug 
in Dessel.  Ze zagen er ook een boomhut met 
kabelbaan, een blotevoetenpad, een draaimolen 
en een hangmattenparkje. Wie weet kom je deze 
binnenkort ook tegen in onze gemeente… 
In het plannetje hiernaast zie je de verschil lende 
locaties waar toestellen voor kinderen en jongeren 
staan. De locaties met een sterretje (*) staan op 
de planning om aangepast te worden. Wat dit gaat 
worden, kom je later nog te weten.  
   Barbara Rommens

PAGADDERPAD* &
SPEELTUIN SAS4-TOREN

→ regelmatig nieuw onderdeel 
Pagadderpad

KERKSTRAAT

CAMPFORTSTRAAT*

ALFONS SMETSTRAAT*

LOPELANDSTRAAT*

PASTORIJSTRAAT

GILDESTRAAT
 volledig nieuwe speeltuin 

na participatietraject
 plaatsen van goalen en ballenvangers

GIETESBOS
→ nieuwe speelelementen

 via verkavelaar

BRASELWIJK
→ nieuwe elementen via De Woonboog 

(voorheen De Ark)

SPORTPARK BRASEL

VOGELZANGSTRAAT

SPEELTUINEN IN DESSEL

TABLOO

SPINNIS

CAMPINASTRAND
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N-VA Dessel in actie 
Op 5 februari was het vroeg de veren uit voor het 
Dauwtrappen. Paul Bertels stippelde een mooie 
wandeling uit rond het centrum en langs de Kleine 
Nete. Daarna sterkten we terug aan bij  een lekkere 
boterham met spek! 
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Oordoppenactie
Op 7 februari organiseerden we een 
groepsaankoop voor oordoppen op maat. Deze 
werden aangeboden met een stevige korting 
dankzij de tussenkomst van de lokale VZW 
Lokaal Fonds. Maar liefst 100 gegadigden 
schreven zich in om hun oren te laten 
aanmeten. “Wij vinden gehoorbescherming 
zeer belangrijk, 20 % van de Vlaamse jongeren 
leidt aan gehoorschade. Wij willen onze 
Desselse oren beschermen tijdens het uitgaan 
in onze jeugdhuizen of tijdens het headbangen 
op ons festival Graspop”.

Foto links: Serge en Stein waren de trekkers van de oordoppenactie 
2023. Ook Driss kwam een handje toesteken tijdens het aanmeten van de 
oordoppen. 
Foto rechts:  Een audioloog van Variphone in actie. . . Valentijnsactie 

We stonden traditiegetrouw op 14 februari, 
Valentijnsdag, ’s ochtends vroeg weer op post 
op Dessel Markt om de studenten en pendelaars 
die richting Mol of Turnhout rijden te verrassen 
met een chocolaatje.  We kunnen het niet meer 
dan eens zijn met de verpakking van deze 
chocolaatjes,  waarop gedrukt staat ‘Een   voor 
Dessel’.  Zo erg waren de meesten eigenlijk ook 
niet verrast.  Ondertussen is er al goed geweten 
dat ze op Valentijnsdag een chocolaatje mogen 
verwachten van ons. 
Zie elkaar graag!
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#hiertrekkenwijdelijntegenpesten
#stipit

#stipit
Foto: De jongeren van Jong N-VA Dessel maakten weer heel wat pendelaars 
blij  met een lekker chocolaatje op Valentijn. 


