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Beste Desselaar,

September, de vakantie achter de rug, het schooljaar 
is weer begonnen. Met de start van het nieuwe 
schooljaar wordt het ook weer drukker op de baan. 
Niet al leen kinderen en jongeren zijn massaal terug 
op pad, ook vele volwassenen zijn terug aan het werk 
na een welverdiende vakantie. 

Tijd om even sti l  te staan bij  de gevaren op 
de weg die dat met zich meebrengt. Zoals je 
ongetwijfeld al gemerkt hebt, zijn in de Lorzestraat 
de voorbereidende werken voor de heraanleg van 
de straat van start gegaan. Met de gemeentelijke 
basisschool De Kangoeroe in de Lorzestraat is het 
voor en na schooltijd extra opletten geblazen als je je 
daar verplaatst.  Het is eventjes doorbijten maar als de 
werken voltooid zijn, zal de schoolomgeving een stuk 
veiliger zijn voor iedereen. 

Ik wil er graag de aandacht op vestigen dat zien en 
gezien worden in het verkeer een hele belangrijke 
factor is,  en nog meer op plaatsen waar werken aan 
de gang zijn of op drukke en gevaarlijke punten. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen vanaf een leeftijd 
van 12 jaar over voldoende cognitieve en fysieke 
vaardigheden beschikken om zich veilig in het 
verkeer te begeven. Om zelfstandig aan het verkeer 
deel te nemen, moeten ze de verkeersregels begrijpen 
en is het belangrijk dat ze risicovolle situaties 
herkennen en kunnen beslissen welke handelingen 
nodig zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. In 
normale omstandigheden is dit voor jonge kinderen 
al heel wat.  In de buurt van wegenwerken, maar ook 
op drukke punten of momenten is het voor kinderen 
moeilijker inschatten hoe ze zich veilig in het verkeer 
kunnen begeven.

Voor de zwakke weggebruiker zijn een f luohesje en 
een helm op de f iets onontbeerlijk om voldoende 
op te vallen. Zeker met de donkere wintermaanden 
in het vooruitzicht.  Zorg ervoor dat je met volle 
aandacht de baan opgaat en denk eraan: kinderen zijn 
soms onvoorspelbaar in het verkeer. 
Hou het veilig!

Met Vlaamse groeten,

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel
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Ellen Verhoeven 
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Hou het veilig!
Wees als fietser zichtbaar

in het verkeer en
als automobilist extra aandachtig!
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Foto: Kris is een fervent lezer van boeken over geschiedenis, 
historische personages en gebeurtenissen. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIEKris Van Dijck aan het woord...
Na 22 jaar een groot deel van onze Betrokkenheid 
geschreven te hebben (pas de laatste jaren is de ploeg 
schrijvers gevoelig uitgebreid) en ruim anderhalf jaar 
een wekelijkse zondagcolumn af te leveren, kreeg ik 
de vraag van ons redactieteam om de schrijver van de 
maand te zijn. “Ik? De schrijver van de maand?” Was 
mijn reactie.  “Ik heb nooit anders gedaan…” Misschien 
daarover iets schrijven: over schrijven.

Ik herinner me dat ik zowel als kind als scholier een 
grondige hekel had aan het schrijven van opstellen. 
Het jaarlijks weerkerend onderwerp in september 
bijvoorbeeld: ‘de vakantie’  vond ik een verschrikking. 
En toch. Vele jaren later doe ik niet liever. Niet over 
opgelegde onderwerpen. Wel over eigen ervaringen, 
inzichten, gedachten… Zelf gekozen onderwerpen dus. 
Inclusief wat opzoekingswerk dat daarmee gepaard 
gaat.  En dat is nodig, want het ergste wat er is,  is 
zomaar wat neerpennen zonder opzoekingswerk. 
Zonder ‘fact checks’.  Wat sommige journalisten spijtig 
genoeg doen: klakkeloos iets overnemen. Juist of fout? 
Who cares? Lees het boek van Luc Pauwels er maar op 
na: ‘Journalistiek in tijden van fakenews’.  Met daarin 
een dikke pluim voor onze dorpsgenoot Raf Liekens die 
het wél goed doet. 

Misschien is het inherent aan mijn job maar ik ben 
een verwoed lezer geworden. TV kan me matig boeien. 
Maar geef me een boek en je zal me niet snel horen. 
Geschiedenis,  historische personages, gebeurtenissen, 
evoluties.  Jezelf verrijken met nieuwe inzichten en je 
horizonten verruimen. Of zoals een facebookvriend van 
me het verwoordt: “blijf  jezelf verbazen bij  elk boek dat 
je openslaat.” Ik kan het al leen maar iedereen aanraden. 
Zeker in deze tijden waarbij we overstelpt worden met 
van alles en nog wat. Lezen, nadenken, ref lecteren… 
en dan wat zo mooi is:  je eigen ideeën, inzichten of 
analyses op papier zetten. In de wetenschap dat wie 
schrijft  ook blijft .  Gesproken woorden verdwijnen met 
de wind. Geschreven woorden die blijven bestaan. Is er 
iets mooiers? 

Inhuldiging pomp
Op zondag 11 september gingen we eerst lekker en uitgebreid ontbijten bij  Woonhuis De Hei om daarna 
aangesterkt onze prachtig gerenoveerde dorpspomp op de markt off icieel in te huldigen, onder het toeziend 
oog van gedeputeerde Mireil le Colson. Met enige trots langs onze kant, want dankzij Diana Slegers,  wijlen 
Hugo Draulans en Kris Van Dijck werd de pomp geklasseerd, staat dit Dessels monument weer in al z’n 
pracht te blinken op het Marktplein. De f irma Renotec uit Geel restaureerde de afgelopen 5-6 maanden de 
pomp en deze staat nu geheel gerenoveerd terug op z’n plaats.  Bovendien met de originele leeuwenkoppen, 
zoals die erop stonden in 1876. Er komt zelfs drinkbaar water uit de leeuwenkoppen. Het water dat wegloopt, 
kan gewoon terug de bodem intrekken. 
Het was echter geen sinecure om de leeuwenkoppen terug te vinden. Één leeuwenkop werd ooit ontvreemd 
maar werd na het bekendmaken van de renovatieplannen braaf terug op de stoep voor het gemeentehuis 
gelegd, waarvoor dank, anonieme schenker! De andere leeuwenkop werd zo goed weggeborgen in het 
gemeentehuis dat we die uiteindelijk achter slot en grendel in een kast op zolder vonden, na lang zoeken(!)
Stop zeker eens om de pomp te aanschouwen als je met de f iets of te voet de markt oversteekt,  de moeite 
waard!
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Foto: Na jarenlang ijveren door de N-VA-fractie is de renovatie 
van de pomp een feit.  Ze staat opnieuw te blinken op de markt.
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Er was eens... 
Er was eens een premier die het eens helemaal 
anders ging doen. Hij besloot onze kerncentrales 
aan het buitenland te verkopen, met het kaartje 
eraan dat ze allemaal na 40 jaar hun diensten 
bewezen te hebben, moeten sluiten. Zomaar. 
Zonder enige technische afwegingen. Dicht…
Hij was niet al leen trouwens. Kernenergie werd 
stap na stap bij  het groothuisvuil gezet.  En 
naarmate kerncentrales in Europa sloten, gingen 
ook bedrijven die kernbrandstof leverden op 
de schop. Hier bij  ons Belgonucleaire en FBFC. 
Weinigen protesteerden. Velen zagen dat het goed 
was. Die 'gevaarlijke'  fabrieken…
In de plaats ging men zonnepanelen leggen en 
windmolens bouwen. Lekker groen. Gesteund 
met heel veel subsidiegeld. Wie zou er anders aan 
beginnen? En als het donker en windstil  is,  gaan 
we met gascentrales werken. Gas is goedkoop, 
weet je…
En om de dure elektriciteit van windmolens 
bijvoorbeeld toch verkocht te krijgen, beslisten 
wijze dames, maar meer nog heren, in een 
Europees paleis dat al le elektriciteit moet 
verkocht worden aan de duurste productieprijs. 
Ook de goedkoop geproduceerde. Anders zou 
die dure geen kans maken op een vrije markt. 
Iedereen zag dat het goed was…
Tot het oorlog werd, tot de gaskraan dicht 
ging en we van over de hele wereld plots gas 
moesten gaan inkopen waarvoor er onvoldoende 
transportmiddelen en opslagcapaciteit was en de 
prijzen de pan uitrijzen. Prijzen die doorgerekend 
worden niet al leen in onze gasprijs,  maar ook 
in onze elektriciteitsprijs.  Ook in de goedkoop 
gemaakte elektriciteit.  Wie bedenkt het,  hoor ik 
je vragen…  
Maar dat is nog niet al les.  Toch gaat men door 
met het sluiten van onze kerncentrales.  Goed 
voor de helft van onze elektriciteit.  Per 1 
oktober de eerste.  De zes anderen zullen volgen. 
Inderdaad; wie bedenkt het…
Kerncentrales open, nu!

  Kris Van Dijck

N-VA Dessel in actie
Maandelijks komt het kerncomité 
samen om de agenda van de 
bestuursvergadering voor te bereiden 
en de partijwerking verder te 
bespreken. Na de vakantieperiode 
waren ze klaar om er terug in te 
vliegen. (foto links) 
Na 2 jaar noodgedwongen 
afwezigheid smulde N-VA Dessel van 
het lekkere ontbijt  op De Schupdag 
van Woonhuis De Hei! (foto boven)

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



568568
Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Serge Sips: serge.sips@jongnva.be
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

Pagina van Jong N-VA DesselPagina van Jong N-VA Dessel

Kempische gezelligheid
Ik wil het in deze JongBetrokken even 
hebben over het Dessels/Kempisch. Zo 
is er onder andere het woord ‘ jom’ dat 
typerend is voor onze streek, zeker niet altijd 
negatief bedoeld. Wij zijn met Jong N-VA 
Dessel op vormingsweekend geweest met 
jongerenafdelingen vanuit het hele Vlaamse 
land. Qua gedrag en woordgebruik viel het op 
dat wij uit de Kempen kwamen. Wij werden 
al snel ‘die van Dessel jom’ genoemd, omdat 
wij zo vaak het woordje ‘ jom’ gebruiken. Ook 
kregen we wel meermaals te horen hoe ‘op ons 
gemak, gezellig en gewoewn’ wij wel niet waren. 
“Zo gaat dat in de Kempen,” zeiden wij,  “in de 
Kempen is al leman gelijk en verkopen we geen 
streken.”

Sindsdien ben ik meer en meer beginnen 
letten op typische uitspraken hier in de buurt. 
Zoals “ik ga … sebiet nog doen, ze” en “ik zal 
in passant  …” Tegenwoordig f leurt het mijn 
dag een beetje op wanneer er in een normale 
conversatie het typische Dessels bovenkomt. 
Zeg dus in het vervolg niet meer “salut”,  maar 
“sloagt awaajge goaj jom”.

  Serge Sips
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Foto: Onze jongeren samen met de vorige en huidige voorzitter van Jong 
N-VA nationaal t ijdens het vormingsweekend eerder dit jaar. 

voorzitter Jong N-VA nationaal
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