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Beste Desselaar,

Terwijl  de voorbereiding voor de musical Wettewa, 
in het teken van 750 jaar Dessel,  volop loopt, maakt 
de parochie Witgoor zich ook op om te feesten. Eind 
dit jaar wordt 90 jaar Witgoor gevierd. Witgoor 
en Dessel,  het is een boeiend verhaal van twee 
gemeenschappen met hun eigen kerk, hun eigen 
verenigingsleven, hun eigen scholen en niet te 
vergeten, hun eigen voetbalclub. Vooral dat laatste 
heeft de geschiedenis van onze beide dorpsdelen 
gekleurd.

Witgoor staat reeds in de 17de eeuw vermeld als één 
van de vier gehuchten van Dessel.  Maar wat weinigen 
nog weten, is dat het gehucht Witgoor helemaal niet 
lag waar het nu ligt.  Waar nu de Gracht de iconische 
grens is,  stond de kapel van Witgoor, ja elk gehucht 
had haar gebedshuis,  voor de Gracht. Daar waar de 
Kromstraat op het Zandvliet uitkomt. Die kapel,  net 
als die van Brasel,  verdween eind jaren zestig toen 
het Zandvliet en Brasel gebetonneerd werd. Veel 
aandacht voor monumenten had men toen niet echt… 

Na de Eerste Wereldoorlog kende Dessel een 
demografische groei,  ook in een vrij  nieuwe 
woonkern één kilometer verder over de Gracht. Die 
woonkern zal ook Witgoor genoemd worden. In 1932 
werd het licht op groen gezet om daar klaslokalen op 
te richten. Twee voor de jongens door de gemeente 
waarbij de zusters Annonciaden niet achter konden 
blijven. Zij bouwden er een klooster en klassen voor 
de meisjes.  In één van die klassen werd in 1932 de 
eerste eucharistieviering opgedragen door pastoor 
Rombouts (vandaar de Romboutsstraat) pater in 
Postel en de eerste pastoor van Witgoor. De plannen 
voor klooster en school werden getekend door 
architect Stan Leurs. Het is diezelfde architect die 
de kerk ontwierp die twee jaar later kon ingezegend 
worden. Op de plannen van de voor die tijd uitermate 
moderne kerk zien we een torenspits die nooit 
uitgevoerd werd. Gelukkig misschien. Enfin, mijn 
mening…

Wat nog meer tot de verbeelding van de Witgoornaar 
spreekt is de voetbalclub die één jaar later boven 
de doopvont gehouden werd toen men zich met 
stamnummer 2.065 aansloot bij  de Belgische 
voetbalbond. ‘Geel en groen’ zijn van dan af aan 
synoniem voor de ziel van heel Witgoor. Daar kan 
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niks boven. Ik ken geen gemeenschap die zo aan haar 
kleuren gehecht is.  Het was ook Witgoor Sport dat in 
de jaren zestig als eerste Desselse club de poort naar 
het nationale voetbal open beukte en ook als eerste 
tweedeklasser Dessel Sport het nakijken gaf in 1981. 
Die laatste zou jaren later daar wel een gevestigde 
waarde worden. 

In die negentig jaar evolueerde Witgoor enorm. 
Nieuwe straten werden getrokken, wijken zagen 
het licht,  moderne infrastructuur werd opgebouwd: 
parochiecentrum, toeristentoren, chiro-lokalen, 
sportpark De Wouwer en voor de school en de 
Scharnier worden plannen gesmeed. Het verleden is 
mooi. De toekomst oogt beloftevol.
Witgoornaren mogen dus tweemaal de feestmuts 
opzetten. 90 jaar Witgoor en 750 jaar Dessel.  Het is 
niet iedereen gegeven. 

Met vriendelijke groeten

Kris Van Dijck
Burgemeester
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Foto: Pascale is als 'senior'  nog steeds actief en doet 
nog volop mee aan het spektakel van de samenleving.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIEPascale Segers aan het woord...
‘Oud’ maar nog lang niet ‘Out’ !
Ik ondervind het zelf dagelijks:  je gewrichten worden strammer, 
je haar wordt grijzer,  een gesprek met vrienden is soms een 
quiz (‘hoe heet die ook alweer, waar was dat ook alweer, heb 
jij  ‘dingske nog gezien…?’).  Soms wel grappig, maar toch ook 
confronterend. Dat heet dan ‘ouder worden’!
Men heeft al verschil lende jaren de mond vol van ‘de vergrijzing 
van onze samenleving’.  Hiermee bedoelt men dat het aantal 
‘ouderen’ in de samenleving ten opzichte van het aantal 
‘ jongeren’ toeneemt. De babyboom na de tweede wereldoorlog, 
de betere medische verzorging, gezondere levensstijl  en de 
daling van de geboortecijfers van de laatste jaren liggen hiervan 
aan de basis.  De term ‘vergrijzing’ wordt ook direct in een 
negatief perspectief geplaatst:  de ouderen kosten te veel geld 
(het aantal pensioengerechtigden stijgt,  ouderen hebben extra 
voorzieningen nodig…) en de jongeren moeten dit mee betalen.  

En ja,  ondertussen behoor ik ook al tot deze groep senioren 
en is vergrijzing (letterlijk en f iguurlijk) ook bij  mij reeds van 
toepassing. Ouderdom in een vergrijzende samenleving wordt 
gekenmerkt door ‘rolverlies’ :  ‘de oudere is niet langer nodig’. 
Ouder worden op zich is al moeilijk en dan nog deze stempel 
krijgen, maakt het er niet gemakkelijker op. Maar we staan te 
weinig sti l  bij  de meerwaarde van onze senioren. Ze blijven 
een belangrijke groep in onze samenleving en vervullen heel 
vaak nog belangrijke maatschappelijke functies.  De meeste 
ouderen zijn best bereid om verantwoordelijkheid te nemen ten 
aanzien van hun gezin, tegenover andere mensen, tegenover de 
samenleving.  

Zo dragen zij  heel vaak de zorg van anderen. Als oma en 
opa zijn ze van onschatbare waarde als het gaat om de 
oppas van de kleinkinderen. Niettegenstaande er massaal 
kinderopvanginitiatieven uit de grond gerezen zijn, blijft  de 
‘noodopvang’ (bijvoorbeeld bij  ziekte van het kind) bij  oma en 
opa toch nog steeds nodig. De periode dat binnen het gezin 
slechts 1 van de 2 ouders moest gaan werken, is immers heden 
ten dage nog moeilijk f inancieel te overbruggen. 
Naast kinderoppas zijn ze vaak ook nog actief als vrijwilliger 
binnen het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk gebeurt door 
elke leeftijdscategorie en blijft  een belangrijk gegeven in onze 
samenleving. Menige sport-,  muziek- of vrijetijdsvereniging zou 
in elkaar storten indien alle vrijwilligers (jong én oud) zouden 
stoppen met hun handen uit de mouwen te steken en hun taken 
zouden neerleggen… 

En dan nog de vele levenservaringen niet te vergeten. Er is 
zoveel wijsheid en ervaring die ze kunnen delen met anderen. 
Het is psychologisch bewezen dat dankzij levenservaring je een 
situatie beter in de juiste context kan plaatsen, het essentiële 
van het bijkomstige kan onderscheiden en de kloof tussen 
droom en haalbaarheid beter kan inschatten; ze zijn door hun 
levenservaring gewoon wijzer. 
Redenen genoeg om jezelf als senior of andere senioren niet 
zomaar aan de kant te laten zetten. Met het ouder worden 
kunnen we ons nieuwe rollen toe-eigenen. En in welke rol je 
jezelf ook ziet,  als senior doe je mee aan het spektakel van de 
samenleving! 

€ 87.609 voor Weg-Wijzer
Vlaams minister van Onderwijs Ben 
Weyts investeert € 87.609 in VBS 
Weg-Wijzer via het Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs 
(AGION). Deze regeerperiode 
wordt er in totaal 3 miljard euro in 
scholenbouwprojecten besteed. Dat is 
nog eens 500 miljoen euro méér dan in 
de vorige regeerperiode. 

Al deze f inanciële steun kunnen 
schoolbesturen goed gebruiken voor 
bouw- of verbouwingswerken om zo 
kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur 
voor onze Desselse leerlingen te 
voorzien. Deze investeringsgolf komt dus 
ook Dessel ten goede.
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Internationaal congres radioactief afval
Jongerenbestuursleden Pieter-Jan Gys en Stein Thiels namen op 
6 oktober deel aan een internationaal congres over radioactief 
afval in Tabloo in de Gravenstraat in Dessel,  off icieel genaamd 
het ‘Forum on Stakeholder Confidence’.  Deze instantie is 
opgericht door het Europese Nucleaire Energie-agentschap. De 
organisatie van deze drie dagen gebeurde door NIRAS (Nationaal 
Instituut RAdioactieve Splijtstoffen) en SCK CEN (nucleair 
onderzoekscentrum in Mol).
Vrij  vertaald is dit het ‘forum over het vertrouwen van 
belanghebbenden’,  wat eigenlijk niet meer wil zeggen dan een 
bijeenkomst met personen die in hun thuisbasis te maken hebben 
met nucleaire activiteiten, zoals wij in Dessel bijvoorbeeld met 
de berging van nucleair laag- en middelactief afval.  Op 6 oktober 
vond onder dit programma het deel voor de jeugd plaats.  Tijdens 
deze dag gingen jongeren van verschil lende Europese landen met 
elkaar in gesprek en in discussie over de berging van nucleair 
afval.  Pieter-Jan en Stein namen samen met nog een jongeman uit 
Retie voor Dessel en omstreken deel,  er waren ook nog Franse, 
Nederlandse en Zwitserse jongeren aanwezig.

In de voormiddag gingen we in gesprek met andere jongeren over 
hoe de berging van hoogradioactief afval en de toekomst van 
kernenergie eruit zou kunnen zien. Het was enorm interessant 
om verschil lende en internationale meningen op de tafel uit te 
spreiden en te bediscussiëren.
Tijdens de lunch ’s middags hadden we de mogelijkheid om 
met verschil lende personen te spreken die zich midden in het 
onderwerp van kernenergie en de berging van nucleair afval 
bevinden, zoals afvaardigingen van ENGIE, SCK CEN, NIRAS en 
FANC.
Na de middag bezochten we met de hele groep het ondergronds 
labo HADES op de EURIDICE-site in Mol waar onderzoek wordt 
gedaan naar de mogelijke berging van hoogradioactief afval in 
stevige en stabiele kleilagen op een diepte van 225 meter.
Daarna was het tijd om afscheid te nemen. We zijn heel blij  dat 
we deel hebben kunnen nemen aan dit evenement om zo met 
vernieuwde inzichten en interessante nieuwe contacten weer 
huiswaarts te keren.

Het is enorm belangrijk dat jongeren deelnemen aan het debat 
over de berging van het radioactief afval hier in de streek. Het 
laag- en middelactief afval dat hier in bovengrondse bunkers 
zal worden geborgen, zal ongeveer een 300-tal jaar moeten 
worden opgeslagen. Daarom is het zo belangrijk dat huidige en 
toekomstige generaties deelnemen en deel blijven nemen aan dit 
verhaal. 

Sluit je daarom aan bij STORA en volg dit heel interessante 
thema mee op de voet op! Er zijn meerdere werkgroepen met 

verschillende onder werpen waar je je bij 
kan aansluiten. Voor meer info, surf naar 
www.stora.org of scan de QR-code. Je 
kan ook altijd iemand van de N-VA-leden 
aanspreken die betrokken zijn bij STORA. 
Voor meer info kan je ook steeds een 
mailtje sturen naar 
dessel@jongnva.be. 
Zeker doen!   Pieter-Jan Gys

N-VA Dessel in actie
Op de dag dat Kris 59 kaarsjes 
mocht uitblazen, organiseerden we 
op de eerste zondag van oktober ons 
jaarlijkse mosselfeest. 
We mochten weer heel wat eters 
verwelkomen die kwamen smullen 
van onze lekkere mosselen, videe, 
stoofvlees of koude schotel en de door 
de jongeren zelfgemaakte dessertjes. 
Dank aan iedereen die zijn steentje 
heeft bijgedragen! 
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Foto: Stein en Pieter-Jan namen met interesse deel 
aan het internationale congres over radioactief 
afval. 
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Plantjesverkoop Kom op tegen 
Kanker
Ook dit jaar verkochten we weer azalea’s voor 
Kom op tegen Kanker. Deze keer verkochten 
we helaas toch wel een heel aantal plantjes 
minder in vergelijking met vorige jaren. 
Spelbrekers hier waren waarschijnlijk het gure 
weer en de schandalig dure energieprijzen van 
tegenwoordig. Ook konden we helaas maar één 
van de twee standjes bemannen op zondag deze 
editie.
Toch hebben de Desselaars alweer hun warm 
hart laten zien. Er werden 560 plantjes verkocht, 
goed voor een Desselse bijdrage van € 4.480,00! 
En nog meer dankzij de gulle vrije giften.

Met de opbrengst van deze plantjesverkoop zet 
Kom op tegen Kanker in op 4 pijlers:  kanker 
vermijden, kanker bestrijden, kanker verzachten 
en informatie verspreiden.
Heel,  heel erg bedankt en we zien jullie 
volgend jaar graag terug voor de nieuwe 
plantjesverkoop!

Foto: Tijdens BDW on tour gaf Bart De Wever een uiteenzetting over de 
toestand van België.  

BDW on tour
Op 22 september ontving ons arrondissement Bart 
De Wever in Oud-Turnhout. Bart De Wever gaf een 
uiteenzetting over de stand van het land. En het ziet er 
niet goed uit,  meer zelfs,  het ziet er barslecht uit.  België 
is op weg naar het grootste begrotingstekort van de hele 
Europese Unie en België geeft meer dan 50 % van het 
BBP (alles wat wij als Belgen produceren op een jaar) uit, 
zelfs slechter dan Griekenland. Dan zou je denken, als we 
zoveel betalen aan de Belgische staat en die geeft zoveel 
uit,  dan hebben we toch zeker wel een justitie die perfect 
draait,  gevangenissen waar er plaats genoeg is voor onze 
criminelen, een performant leger, hoge pensioenen… 
Toch? Helemaal niets van dat.
Met Wallonië is het nog veel erger gesteld. Dit landsdeel 
is praktisch fail liet.  Was Belf ius geen staatsbank, dan zou 
Wallonië van geen enkele bank nog een lening krijgen.

Ook lichtte Bart De Wever het woke-fenomeen toe dat 
de laatste jaren onze Westerse samenleving letterlijk 
bedreigt.  We streven allemaal naar een samenleving 
zonder discriminatie,  daar werken we allemaal elke dag 
samen aan en dit gaat elke dag ook beter en beter.  Maar 
woke discrimineert zelf en heeft als doel onze huidige 
manier van samenleven omver te werpen.
Enfin, een heel interessante uiteenzetting! In één van 
de volgende Betrokkenheden worden de cijfers van deze 
uiteenzetting nader toegelicht.

Foto: Driss,  Stein, Pieter-Jan, Serge en Tom (de laatste staat 
niet op de foto) namen deel aan het plantjesweekend van Kom 
op tegen Kanker. 
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