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Beste Desselaar,

Op zondag 11 september zal onze monumentale, 
gerestaureerde en van drinkbaar water voorziene 
dorpspomp officieel ingehuldigd worden door 
Antwerps gedeputeerde Mireil le Colson en lokaal 
bestuur Dessel.  Deze in 1876 opgetrokken pomp zag er 
niet meer uit.  In 1967 was het meester Jef Goots die de 
afbraak op het nippertje kon verhinderen. Het verhaal 
van restauratie en herstel in oorspronkelijke staat 
begint welgeteld 21 jaar geleden.  

Op het plan voor de heraanleg van de markt in 
2001 staat de pomp als ‘te verplaatsen’ vermeld en 
in het lastenboek werd 100.000 BEF (2.500 euro) 
voorzien voor de afbraak. Nergens was er sprake van 
wederopbouw, noch een plaats aangeduid waar ze 
dan wel zou komen. Daarom dienden de toenmalige 
N-VA-gemeenteraadsleden Hugo Draulans, Diana 
Slegers en Kris Van Dijck een bezwaar in, evenals een 
klasseringsaanvraag bij  de Dienst Monumenten en 
Landschappen. Geen jaar later was de pomp door de 
bevoegde minister Paul Vangrembergen geklasseerd.

Klasseren was één ding. Restaureren een ander. 
Er vloeide heel wat water door de Nete voor de 
vergunningen bekomen, de subsidies voorzien, de 
lastenboeken gemaakt en de werken toegewezen 
konden worden. Dankzij onze heemkundige kring 
werden heel wat historische foto’s verzameld om de 
restauratie zo perfect mogelijk te laten verlopen. 
Renotec uit Geel toog in mei aan het werk. De pomp 
werd volledig ontmanteld en na restauratie opnieuw 
opgebouwd. Het resultaat mag gezien worden. Er 
komt bij  het pompen opnieuw water uit de originele 
leeuwenkoppen die al lang verdwenen waren, terwijl 
de acht paaltjes die rond de pomp stonden nagemaakt 
en van de nodige kettingen voorzien zijn.

Wij danken al diegenen die hun steentje bijdroegen 
aan dit verhaal en aan schepen Herman Minnen 
voor de opvolging van het dossier.  We hopen dat ons 
authentiek dorpsgezicht opnieuw 146 jaar verder kan. 

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
Burgemeester Dessel
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Burgemeester
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Herman Minnen
Schepen

Foto: Kris Van Dijck, Diana Slegers en Hugo Draulans redden de 
pomp in 2001 van de sloop. 
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Koen Huysmans aan het woord...

Foto: Koen hecht veel belang aan inspraak en participatie. 
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Waarom ik mij engageer in de politiek

Inspraak en participatie zijn heel belangrijk voor mij. 
Als jonge adolescent was ik al heel erg geïnteresseerd 
in de politiek. Mijn mening en gedachtegoed vormden 
zich sti laan door de politiek en het nieuws te volgen 
en een dosis gezond verstand erbij  te gebruiken. Als 
overtuigd Vlaams-nationalist voelde ik het meest 
aansluiting bij  de standpunten van N-VA. Ik werd lid 
van de partij  en een aantal jaren later vervoegde ik mij 
bij  het bestuur van de afdeling Dessel.

De politieke microbe had mij dus al vroeg te pakken. 
Lokale en nationale politiek zijn voor mij 
onlosmakelijk verbonden. Een volk ontplooiingskansen 
geven, doe je door voor structuren te zorgen om 
democratisch te kunnen handelen, om het lot in eigen 
handen te nemen. Op lokaal vlak vindt het Vlaams-
nationalisme dan weer haar vertaling in het scheppen 
van kansen voor iedereen. Door het algemeen belang 
te dienen. En door mensen te betrekken bij  de 
besluitvorming.
Ik heb al vele watertjes doorzwommen in de partij, 
zowel lokaal als in de interne partijwerking. Zo 
richtte ik in mijn beginjaren Jong N-VA Dessel op, 
hun werking is nog steeds actief en zij  zijn altijd op 
zoek naar jonge geëngageerde mensen. Ik ben 12 jaar 
actief geweest als gemeenteraadslid en ook nu nog laat 
ik mijn stem horen in onze bestuursvergaderingen, 
werkgroepen, zetel ik in de Desselse milieuraad, 
Gecoro en algemene vergadering van Stora. In de 
interne partijwerking zetel ik al verschil lende jaren in 
het bestuur van het arrondissement Turnhout en in de 
partijraad. De partijraad is,  na het ledencongres, het 
hoogste orgaan van de partij,  en bepaalt ook meteen de 
krachtlijnen van de werking van de N-VA.
Je ziet dus dat inspraak en participatie op alle vlakken 
belangrijk zijn voor mij en ik probeer dan ook op 
zoveel mogelijk plaatsen mijn stem te laten horen en 
zo mee het beleid uit te zetten voor volgende jaren. 
Natuurlijk wordt niet al les 1 op 1 meegenomen, 
er wordt gediscussieerd, gedebatteerd en tot een 
compromis gekomen.

Dat is het leuke aan politiek, je zit in een partij  met 
gelijkgezinden, maar toch heeft iedereen zijn eigen 
mening over verschil lende zaken, grote dossiers… waar 
een vergelijk moet gevonden worden. Gemeente Dessel 
zet ook in op participatie van de bevolking, zo worden 
er infoavonden, participatietrajecten, … georganiseerd 
en recent nog in de Desselaar de bevraging over het 
mobiliteitsplan waarover je als burger je mening kan 
te kennen geven over de verschil lende voorgestelde 
situaties.

Spreekt inspraak en participatie jou ook aan? Laat jij 
graag je mening horen, altijd welkom. Zij het niet in de 
partijpolitiek dan wel in de Desselse adviesraden.

FC De Kampioenen
Het censureren en schrappen gaat verder! Ditmaal 
werden er maar liefst zestien af leveringen van 
Vlaanderens meest geliefde voetbalploeg F.C. 
De Kampioenen geschrapt. De reactie vanuit de 
bevolking én vanuit de cast was enorm!

Er werd een petitie opgestart tegen de schrapping 
van deze zestien af leveringen en deze petitie werd 
reeds door meer dan 80.000 mensen ondertekend. 
Ook veel acteurs spraken zich al uit tegen de 
schrapping: “Wat mag er nog wel?”, “Kort door 
de bocht en lachwekkend”, “Geef meer duiding 
ipv te schrappen”. Zo zet de censuur zich gewoon 
verder. 

Lichtpuntje is wel dat er voor de eerste keer 
sinds het ontstaan van deze politiek-correcte golf 
een grote reactie komt tegen het hele gebeuren 
vanuit de onderbuik van de bevolking. Mensen 
weten heus wel wat kan en wat niet kan. “We zijn 
toch niet al lemaal racisten omdat we eens lachen 
met de grapjes?” Het is net door deze context in 
comedy te plaatsen dat duidelijk wordt dat dit 
eigenlijk ‘not done’ is.     Pieter-Jan Gys
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Foto: Een gecensureerde foto van de oorspronkelijke cast van FC 
De Kampioenen. (bron: instagram "oeijacques")



563563
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

 
11 juliviering 2022 
Een heuse Desselse schatten-fietstocht, een 
uitgebreide barbecue en lekker weer. De 
perfecte ingrediënten voor een geslaagde 
11 juliviering! Iedereen die wilde, kon zich 
inschrijven om in de namiddag een f ietstocht 
door Dessel te maken, waarbij onderweg 
geregeld gestopt moest worden om raadsels 
op te lossen en zo de volgende locatie uit te 
zoeken. Op de laatste locatie kregen we dan 
een leuke goodiebag overhandigd. Daarna 
kwamen we allemaal samen in Sportpark De 
Wouwer om te genieten van een heerlijke 
barbecue en uiteraard het gezellig samenzijn, 
dat we veel te lang hebben moeten missen. 
Uiteindelijk een perfecte mix om onze 
nationale Vlaamse feestdag, 11 juli,  te vieren!

Weinig feesten aan Belgische feestdag
We schrijven deze tekst op de nationale, Belgische feestdag, 
21 juli.  Voor ons valt de nationale feestdag echter al jaren 
10 dagen eerder, op 11 juli,  onze Vlaamse feestdag. Er valt 
vandaag helaas ook weinig te vieren…

Laat ons eerst even heel duidelijk zijn; België is,  ja,  een 
prachtige en diverse plek. Wallonië is een prachtige regio 
met f ijne, warme mensen. De Ardennen is een prachtig 
stukje natuur waar het geweldig vertoeven is om tot rust 
te komen. Ja,  ook wij houden van de Ardennen. “Maar, 
hoe kan je dan in godsnaam Vlaams-nationalist zijn?”, 
is de vraag die we dan vaak krijgen. Die valt echter zeer 
eenvoudig te beantwoorden.
Vlaams-nationalist zijn, gaat niet over voor of tegen 
mensen of regio’s zijn. Elk mens en elke regio verdient 
het al lerbeste om te kunnen groeien en f loreren. En laat 
dat nu net zijn waar het schoentje knelt.  België is een rem 
op de Vlaamse welvaart,  en ja,  op een manier ook op de 
Waalse. Zeker met deze Vivaldi-regering, een lappendeken 
van 7 verschil lende partijen, die van het Belgisch 
begrotingstekort binnenkort waarschijnlijk het slechtste 
van gans de EU heeft gemaakt en die geen enkele (grote) 
hervorming meer klaarkrijgt.

Met de vergrijzing van de bevolking, is het 
pensioenakkoord verre van de grote, broodnodige 
hervorming, die bovendien veel centen zal kosten en niet 
becijferd is.  Zelfs de Vivaldi-partijvoorzitters kraken het 
akkoord openlijk af en tonen openlijk hun ongenoegen. Ze 
zadelen de ganse bevolking op met enorme schulden en de 
toekomstige generaties met nóg meer lasten.

Vivaldi heeft Engie alle kaarten van onze 
energiebevoorrading, letterlijk de motor van onze 
economie, in handen gegeven en nu moeten ze datzelfde 
Engie smeken om de kerncentrales open te houden tegen 
waanzinnige prijzen. Ook de arbeidsdeal heeft een muis 
gebaard en biedt geen enkele oplossing voor de uitdagingen 
waarvoor onze arbeidsmarkt nu staat.  Iets waar Vlaanderen, 
met de jobbonus, wel iets concreet aan wil veranderen.
Vivaldi ontkent bij  momenten het licht van de zon om hun 
‘Belgisch samenwerkingsprojectje’  maar in stand te kunnen 
houden. De miljoenen die gingen naar gefaalde campagnes 
als ‘de ploeg van 11 miljoen’ en de grootse burgerbevraging 
over de staatsstructuur zijn ondertussen ook niet meer te 
tel len.

Het gaat dus in essentie om het staatsapparaat dat België 
heet en niet deugt, niet over andere mensen of regio’s. 
Enkel wanneer de regio’s hun eigen boontjes zullen kunnen 
en mogen doppen, zal er hier verandering in komen. Weg 
van de sti lstand van het federale niveau, weg van de anti-
democratie van het federale niveau dat té vaak de grootste 
Vlaamse partijen buiten spel zet.  Laten we luisteren naar 
zowel de Vlaamse als de Waalse kiezer en ze beide geven 
waar ze om vragen. Enkel zo kunnen beide regio’s duurzaam 
groeien. 

  Pieter-Jan Gys en Stein Thiels

MOSSELFEEST 
N-VA DESSEL

zondag 
2 oktober ‘22
PC Witgoor
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Niet te vergeten! 
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Foto: Op de Vlaamse feestdag konden we weer genieten 
van een leuke f ietstocht, een gezellig terrasje en een 
overheerlijke barbecue. 
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Een zomer vol leuke activiteiten
Jong N-VA Dessel trapte de zomer op gang met 
een vierde editie van Toerist in eigen Dorp. Dit 
jaar was het thema 35 jaar Graspop en maakten 
we een f ietstocht langs de geschiedenis van 
Graspop. Arno Oomis was onze gids.
Op 11 juli  mochten we eindelijk onze 
cantushamer nog eens bovenhalen. Rien 
Hoeyberghs leidde de cantusgezangen in goede 
banen. 
Tussendoor maakten we met onze ploeg weer 
enkele Desselse straten vrij  van zwerfvuil. 
Zo doken we de zomer in en tellen we met veel 
enthousiasme af naar het plantjesweekend voor 
Kom op tegen Kanker van 15 tot 18 september. 
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Gelezen in de pers: 
Inzamelactie schoolmateriaal
Dankzij de gulle giften van de Desselaars kon Jong N-VA 
Dessel 6 overvolle dozen met schoolmateriaal af leveren 
bij  MIN Mol (dit staat foutief in het artikeltje hierboven). 
Hartelijk dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg aan 
deze actie!
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