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Beste Desselaar,

Je zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben; de 
opbouw van Graspop is weer volop bezig.
Na twee jaar sti lte,  omwille van gekende 
redenen, zal van 16 tot en met 19 juni de 
heilige wei van Dessel weer daveren van de 
schreeuwende gitaren en knallende drums. De 
sti lte mag verdreven worden, de festivalzomer 
staat voor de deur.

Menig metalhead van overal ter wereld kijkt 
hier naar uit.  Terug gezellig op de wei,  met 
een pintje in de hand naar de zwaarste muziek 
luisteren. Een zalig gevoel van vrijheid en 
samenhorigheid voor de liefhebber. Een vrijheid 
die we al een tijdje hebben moeten missen.  

Dit jaar wordt 25 jaar Graspop Metal Meeting en 
35 jaar Graspop gevierd.

Wat 35 jaar geleden in de hof van jeugdhuis 
Scharnier begon, is door de jaren heen 
uitgegroeid tot een festival van wereldformaat 
en een geoliede machine van medewerkers en 
vrijwilligers.  Vele Desselse verenigingen kunnen 
hun clubkas spijzen door een handje toe te 
steken tijdens het festival. 
Verschil lende grote internationale groepen 
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Bedankt Diana!
Naar aanleiding van onze bestuursverkiezingen besliste Diana 
Slegers om zich geen kandidaat meer te stel len voor secretaris van de 
afdeling.
Diana draait al  van in den beginne mee en is al jarenlang actief als 
afdelingssecretaris,  ze heeft gewerkt onder verschil lende voorzitters 
en heeft dit altijd met veel plezier en een enorm engagement gedaan. 
Een vaste en onmisbare waarde in ons bestuur. Na veel wikken en 
wegen besliste Diana om zich geen kandidaat meer te stel len als 
secretaris,  de tijd voor opvolging is rijp. 
Bij  deze willen we als afdeling Diana graag bedanken voor de 
jarenlange samenwerking en haar engagement en inzet,  niet al leen 
voor onze afdeling maar ook ver daarbuiten.
Diana, we wensen je nog heel veel succes en plezier in alle dingen die 
je nog zal ondernemen en waar je mee bezig bent.	
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Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel
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Vlaamse feestdag!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
DESSEL

Hang je 
leeuwenvlag 

uit!

Nog geen vlag in huis?

Bestel er gratis eentje via 

dessel@n-va.be of 0497 73 01 43.

SCHATTENTOCHT EN BBQ!
 
11 JULI 2022 
TOCHT START OM 14.00 U - BBQ START OM 17.30 U.

SPORTPARK DE WOUWER
WOUWERSTRAAT 45, 2480 DESSEL

Inschrijven voor de BBQ kan via de QR-code of dessel@n-va.be 
vóór 3/07/2022. De inschrijving is pas defi nitief na betaling op 
rekeningnummer BE41 9793 5387 5910 met vermelding van 
aantal volwassenen en kinderen.
Volwassen: € 20 • Kinderen 6-12 jaar: € 10 • Kinderen -6 jaar: € 5

stonden al op de podia, grote wereldsteden staan in de 
lijsten met tourdata naast ons ‘grote’ kleine dorpje in de 
Kempen. Hier mogen we als Desselaar trots op zijn dat dit 
in onze achtertuin kan. 

Metalen groeten en tot op de heilige wei 

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel
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Jolien Wuyts aan het woord...

Foto: Als jonge mama vindt Jolien het belangrijk dat je je 
kinderen helpt hun weg te vinden in de grote wereld van de 
sociale media. 
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Sociale media en jongeren: een goede combinatie?

Als jonge mama van twee kinderen van 7 en 4 jaar en in 
2012 voor het eerst verkozen tot gemeenteraadslid als 
toenmalige jongere met een bachelor in de psychologie, 
vond ik het wel eens interessant om een artikel te schrijven 
over wat sociale media doet met ons welbevinden. Meer 
bepaald welke invloed het heeft op onze jongeren. Vandaag 
de dag weten onze kinderen op heel jonge leeftijd de weg 
te vinden naar een tablet,  smartphone en het wereldwijde 
web. Het gebruik van sociale media; zoals een self ie op 
Instagram plaatsen, een f i lmpje maken op TikTok of het 
bekijken van video’s op YouTube is dan ook niet meer weg 
te denken in de wereld van onze jongeren. 

Wij,  als ouders, weten dat sociale media voor onze kinderen 
vaak een onbezonnen wereld is,  een virtuele wereld waarin 
mensen zich van hun mooiste kant willen laten zien. Het 
is ook een medium waar mensen elkaar willen inspireren 
en beïnvloeden, maar ook hard kunnen zijn voor elkaar. 
Wil het dan ook zeggen dat sociale media onze kinderen 
minder sociaal maken? Neen, integendeel.  Wie vaak gebruik 
maakt van websites zoals Facebook en Twitter,  is ook in 
het off line leven sociaal actief.  Is de dag vandaag iedereen 
die met sociale media omgaat een ‘sociale junkie’? Iedereen 
heeft een sterke behoefte om ergens bij  te horen. Sociale 
bevestiging is altijd al een belangrijk onderdeel geweest van 
ons leven. Vroeger had ‘bij  een groep’ horen de betekenis 
dat je kans vergroot werd om te overleven. Vandaag de dag 
zoeken we sociale bevestiging vaak online in het aantal 
likes, de retweets en nieuwe volgers.  Sociale media is een 
nieuwe manier om sociale feedback te uiten omdat het 
sneller,  anoniemer en intenser is dan sociale interactie in 
het dagelijks leven.

In welke mate kan ‘er online bijhoren’ een rol spelen op het 
welbevinden van jongeren en kinderen? 

Laatst las ik een artikel van de KU Leuven, die onderzoek 
gedaan hadden naar impact van sociale media op jongeren. 
Zij stelden vast dat wat op sociale media komt, deels 
bepaalt hoe jongeren naar zichzelf,  elkaar en de wereld 
kijken. Sociale media is een medium waar jongeren de 
kans krijgen om te experimenteren met hun identiteit,  wat 
een uitstekende zaak is en bovendien essentieel is voor 
een evenwichtige ontwikkeling. Uit het onderzoek komt 
ook een tegenkanting naar voren. Het kost voor jongeren 
ook veel energie, ze worden erdoor opgeslorpt en kunnen 
zelfs uitgeput geraken. Dit geldt voornamelijk voor sociale 
media zoals Instagram, dat de focus legt op het visuele, 
jezelf presenteren. Bij  jongeren tussen de 12 en 18 jaar kan 
sociale media hun mentaal welzijn negatief beïnvloeden. 
Mijn jongste zus, die studente journalistiek is,  heeft recent 
nog enkele jongeren in deze leeftijdscategorie geïnterviewd 
over dit onderwerp. Ze liet enkele tienermeisjes aan het 
woord over de invloed die sociale media heeft op hun 
zelfbeeld en de sociale druk die erbij  komt kijken. 
Daardoor kampten sommigen met verschil lende 

moeilijkheden, dit varieerde van online 
pestgedrag en jaloezie t .o.v. andere 
leeftijdsgenoten tot het ontstaan van 
depressies en eetstoornissen. Jongeren 
zien vooral de ‘mooie en perfecte’ plaatjes 
op de mediaplatformen. Doordat ze enkel 
onrealistische foto’s en video’s te zien krijgen, 
hebben ze zelf de zin om te streven naar dat 
zogenoemde ‘ ideaalbeeld’.  Hierdoor vervaagt de 
scheiding met de realiteit en heeft sociale media 
een negatieve invloed op hun gedrag. 

Moeten wij,  als ouders en volwassenen, ons 
zorgen maken over jongeren en het gebruik van 
sociale media? Het hangt af van hoe ze ermee 
omgaan. De meeste jongeren zijn zich bewust 
van wat er speelt op sociale media en vooral 
ouders hebben hier een rol in. Ouders die 
interesse tonen in sociale media en het gebruik 
ervan, zijn belangrijk in het welzijn van hun 
kinderen. Er is wel een tegenkanting, ouders 
spelen geen rol in hoe jongeren negatieve 
emoties verwerken. Belangrijk is waakzaam te 
zijn voor deze signalen. Als ouder heb je niet 
altijd impact in het gebeuren van je kinderen. 
Ik vind het zelf heel belangrijk dat je als ouder 
je kind probeert te begrijpen en kinderen helpt 
een weg te vinden om zichzelf te ontdekken. 
Probeer een netwerk te creëren waar ze zich 
veilig in kunnen voelen en gelukkig kunnen 
opgroeien en daar hoort sociale media de dag 
van vandaag zeker bij.
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UiTPAS vanaf 2023 ook in Dessel
Dessel zal samen met de andere Stuifzand-
gemeenten (Balen, Geel,  Laakdal,  Meerhout, Mol, 
Retie) instappen in de UiTPAS van de Kempen. 
Met deze UiTPAS kan je punten sparen als je 
deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Telkens je 
aanwezig bent op een voorstelling, evenement 
van een vereniging of deelneemt aan een 
sportactiviteit kan je punten sparen. Deze punten 
kunnen dan omgeruild worden voor iets leuks: een 
cadeautje,  gratis koffie,  korting, … Tegelijkertijd 
biedt deze kaart ook een voordeeltarief voor wie 
het nodig heeft.  Aangezien punten sparen en het 
verkrijgen van een kansentarief met dezelfde 
kaart kan, gebeurt dit in alle discretie.  Op deze 
manier willen we dat al le mensen gestimuleerd 
worden om deel te nemen aan vrije tijd; om te 
ontdekken en proeven van nieuwe dingen. We 
willen bovendien het vrijetijdsaanbod van onze 
gemeentelijke diensten én van onze verenigingen 
laagdrempelig en toegankelijk maken voor de 
brede bevolking. 
De eerste stap, de toetreding tot UitPAS Kempen, 
wordt momenteel gezet.  Nadien volgt de verdere 
uitrol in onze gemeente. Vanaf januari 2023 
voorzien we de lancering van de UiTPAS in onze 
regio.    Barbara Rommens

Groot N-VA-zomerfeest 2022
N-VA nationaal kan sti laan beginnen aftellen naar 
het strafste feest van de zomer : het groot N-VA-
zomerfeest,  op zaterdag 2 juli  vanaf 19.30 u. in 
De Nekkerhal in Mechelen. Iedereen heeft elkaar 
lang moeten missen, dus er valt heel wat goed te 
maken. Dat kan in gezelschap van voorzitter Bart 
De Wever en alle andere partijtoppers.

Het wordt een geweldig en groots tuinfeest,  in een 
zomerse ontspannende sfeer.
Bij aankomst word je verwelkomd met een glaasje 
bubbels en een toespraak van Bart De Wever. 
Nadien staan dans en gezelligheid centraal. 
Dj Kenny (ex-Q-Music) legt de plaatjes op, maar 
tussen 22 en 24 uur is er nog een verrassings-dj!
Liever wat rustig aan? Er is ook een gezellige 
lounge waar het heerlijk vertoeven is,  al  dan niet 
met een lekker drankje van de cocktailbar.

N-VA Dessel voorziet voor dit niet-te-missen-
zomerfeest busvervoer. 
De bus vertrekt om 17.45 u. op de markt in Dessel.
Na het feest vertrekken we terug aan de Nekkerhal 
om 1u30. De kostprijs bedraagt € 5 per persoon te 
betalen op de bus.

Wil je er zeker bij zijn? Reser veer dan nu al je 
plaatsje op de bus via dessel@n-va.be.

N-VA-fractie keurt als enige 
lastenboek nieuwe gymhal goed
De oude Spinhallen zijn ondertussen volledig 
afgebroken. De plannen voor de nieuwe gymhal zijn 
klaar en het lastenboek voor de aanstelling van de 
aannemer werd opgesteld. 

De N-VA-fractie keurde op de gemeenteraad van 21 
april  als enige fractie het lastenboek goed voor de 
nieuw te bouwen gymhal op de site waar vroeger de 
Spinhal stond. De CD&V- en D&W-fractie onthielden 
zich. Als al les volgens plan verloopt, zal de eerste steen 
in het najaar gelegd worden. 

We zijn als N-VA enorm trots dat we hier als gemeente 
een fossielvrije gymhal laten bouwen, uitgerust 
met moderne technologieën, waar verschil lende 
verenigingen gebruik van gaan kunnen maken. Zo 
geven we de verenigingen weer een extra boost voor 
een toekomstgerichte werking.    Pieter-Jan Gys
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Johan Sanctorum
Op Paasavond, zaterdagavond 16 april,  ontvingen 
we in Dessel f i losoof-blogger en columnist 
Johan Sanctorum. Hij kwam z’n nieuwe boek 
voorstellen: ‘Terug naar Malpertus: Over humor 
en satire in woketijden’.  Het werd een zeer 
interessante avond met verhelderende inzichten 
en interessante gesprekken en discussies.  Na de 
uiteenzetting nam Johan uitgebreid de tijd om 

even bij  te babbelen en 
vragen te beantwoorden. 
Geïnteresseerden konden 
ook het boek aankopen of 
een reeds gekocht boek 
laten signeren.

‘Terug naar Malpertus’, 
de thuishaven van de 
vos Reynaert in het 
middeleeuwse epos, 
is een radicaal verzet 
tegen de nieuwe 
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Inschrijven via dessel@jongnva.be voor 20/06/2022 is verplicht! 
Prijs: € 15 inclusief picknick en drankjes onderweg

ter plaatse te betalen (voorzie gepast geld)

V.U. Serge Sips, Alfons Smetstraat 78, D
essel

censuurmaatschappij.  Met zin voor diepgang en 
achtergronden, maar met de vinger op de pols van de 
actualiteit.

Geprikkeld? Lees het boek dan zeker. Een aanrader!

Foto: Johan Sanctorum trakteerde ons op een interessante uiteenzetting 
over humer en satire in woke-tijden. 


