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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Tabloo, parel aan de
Desselse kroon
Vele Desselaars konden op 17
september al kennismaken met
Tabloo dat vanaf nieuwjaar voor
het grote publiek de deuren
opent. Tabloo situeert zich op de
hoek van de Gravenstraat. Deze
ontmoetingsplek, inclusief het
landschapspark, moet uitgroeien
tot een draaischijf van en voor
het Dessels gemeenschapsleven.
Bovendien mikken we op 40.000
bezoekers per jaar om kennis te
maken met de wondere wereld van
radioactiviteit en haar industriële
toepassingen.
Diegenen die twintig jaar geleden
mee aan tafel zaten om de
voor waarden te scheppen waaraan
een berging van het laagactief en
kort levend afval in Dessel dient te
voldoen, waren het unaniem eens:
Tabloo overstijgt onze stoutste
ver wachtingen.
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Hugo Draulans
voorzitter Raad van Bestuur Stora
Foto: Hugo is al vanaf het begin betrokken bij Stola, later Stora en de bouw van Tabloo.

Daarnaast is het Lokaal Fonds ook
al operationeel en werden eisen
m.b.t. gezondheidsscreening en
ruimtelijke kansen ook ingevuld.
STORA legde voor onze gemeente
geen windeieren.
Ja, met betrekking tot Tabloo mogen
we fier zijn: vergaderzalen, een
hypermoderne tentoonstelling,
een prachtige podiumzaal, een
gezellige bistro, een speeltuin
en wandelpark. Het is nu aan
u, Desselaar, om er ook gebruik
van te maken. En dit kan op vele
vlakken. Als individuele bezoeker.
Om er uw verenigingsactiviteit te
laten plaatsvinden. Om er culturele
activiteiten te plannen of te
bezoeken.

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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Eric Peeters aan het woord...
Twintig procent van onze Desselaars, dit is 1 Desselaar
op 5, is ouder dan 65 jaar. De groep 65-plussers zal de
volgende jaren nog verder toenemen, niet alleen in Dessel
maar ook in Vlaanderen, België en de ganse wereld.

Foto: Eric zet zich al jaren in voor de senioren in ons dorp.

100 jaar vrouwen in de politiek
Honderd jaar geleden zetelde er voor het
eerst een vrouw in de Senaat: Marie SpaakJanson (BWP, de eerste socialistische partij).
Ze werd ook verkozen in de gemeenteraad
van Sint-Gillis, en werd als eerste vrouw
gevraagd om als gecoöpteerde senator te
zetelen, maar liefst 26 jaar voor er algemeen
vrouwenstemrecht was. In 1921 mochten
vrouwen wel voor de eerste keer deelnemen aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Ze mochten
zowel op de gemeentelijke lijst staan als hun
stem lokaal uitbrengen.
In 1970 hadden wij (toen nog onder de naam
Volksunie) met Olga Minnen voor het eerst
een vrouw in de gemeenteraad. Ook Maria
Van Camfort (CVP) werd in datzelfde jaar
verkozen. Zes jaar later kreeg in het kamp van
de Volksunie Olga het gezelschap van Wiske
Mandelings. De eerste vrouwelijke schepen was
Lief Dams (CVP) in 1976, toen al 5 vrouwen het
geschopt hadden tot in de gemeenteraad.
Vanaf 1994 bestaan er seksequota in de
nationale politiek. Kieslijsten mochten vanaf
toen voor niet meer dan 2/3 uit personen van
hetzelfde geslacht zijn. Nu is dat half/half.
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Foto: Olga Minnen, de moeder van onze burgemeester, was
in 1970 onze eerste vrouwelijke vertegenwoordiger in de
gemeenteraad.
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Een jaartje ouder worden, is geen probleem, dat gaat
vanzelf. De vraag waar velen mee bezig zijn is: ‘hoe
gelukkig ouder worden?’ En dit in een steeds sneller
veranderende maatschappij. Bijkomend mogen we niet
uit het oog verliezen dat met de jaren de kwetsbaarheid
toeneemt en ook eenzaamheid, als gevolg van verlies van
partner en vrienden, om de hoek komt loeren.
De vraag ‘hoe gelukkig ouder worden?’ is dus niet
makkelijk te beantwoorden. Geluk is een gevoel dat door
iedereen verschillend wordt ingevuld. Wat nodig is om je
goed te voelen, bepaalt iedereen voor zichzelf. Wel zijn er
enkele basisvoor waarden die telkens opnieuw opduiken.
Een actief en zinvol leven is één van die voor waarden.
‘Actief ’ wil hier niet zeggen dat er elke dag gesport
moet worden, maar eerder ‘het actieve leven’ (leeftijd
en gezondheidstoestand). Zinvol betekent: zelf beslissen
wat je wilt doen, hoe je dit wilt invullen. Een andere
voor waarde is een bijdrage leveren; betrokken zijn bij
de maatschappij; Wat kan ik betekenen voor de anderen?
Geven, nemen en deelnemen aan de maatschappij geeft
voldoening, leidt tot tevredenheid en zorgt voor passie bij
uitvoering.
Toenemende kwetsbaarheid maakt het soms moeilijk(er)
om een actief en zinvol leven te leiden. Echter maakt het
het daarom niet onmogelijk. Een eerste stap hierin is het
aanvaarden van de beperkingen (wat niet altijd makkelijk
is), gevolgd door het beantwoorden van de vraag: “wat kan
wel?” Daarna volgt nog een moeilijk horde: hulp dur ven
vragen en samen aan een zinvolle toekomst werken.
Kortom: Geniet van elke extra dag die je krijgt, samen met
je kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen, ...
Samen, ieder volgens eigen kunnen, maken van onze
buurt, gemeente, … een thuis waar iedereen, jong en oud,
zich goed en thuis voelt.

Afbraak Spinhallen
Op de gemeenteraad van 7 oktober werd het lastenboek
goedgekeurd om de Spinhallen te slopen. De A-hal
is de oudste en werd gebouwd in 1975. De B-hal en
de achterbouwen volgden later. Op dezelfde plaats
moet een moderne en duurzame g ymhal komen. De
afbraak zal een kostelijke zaak worden, gelet op de
asbestpanelen, waar voor onze fractie al waarschuwde
toen de gemeente in 2003 de hallen kocht. Toen luidde
het antwoord van de toenmalige meerderheid dat men
later die verantwoordelijkheid maar moet dragen. Nu is
het zover. Raming: 316.191 euro. De afbraak zal in ieder
geval op een veilige manier moeten gebeuren, wat de
kostprijs aanzienlijk opdrijft. Restanten uit het verleden,
bouwmaterialen die echt niet meer kunnen, kennen zo hun
prijs voor de huidige generatie…
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Renovatie pomp

DESSEL 2020-2025

Van droom tot realisatie, het kent een lange weg. De iconische dorpspomp op
het marktplein kan eindelijk gerestaureerd worden.
In het voorjaar van 2002 werd de dorpspomp bij ministerieel besluit geklasseerd
op vraag van N-VA Dessel. De pomp dateert van 1876 en werd ontworpen
door provinciaal architect Taeymans. Om ze te restaureren diende eerst een
beheersplan opgesteld te worden, dat ver volgens moest goedgekeurd worden
door het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat geschiedde in 2018. Het eigenlijke
restauratiedossier en de subsidieaanvraag vertrok in 2019 naar datzelfde
Renovatie pomp
agentschap. Bijna dag op dag twee jaar later werd de subsidie van 74.415 euro
goedgekeurd door minister Diependaele (N-VA). Op de laatste gemeenteraad
werd de volgende horde genomen; met name de goedkeuring van het bestek met als raming 157.330 euro,
inclusief 21% btw. Ondertussen werd bij de heraanleg van de markt een watertoevoer voorzien zodat de pomp
binnen afzienbare tijd er in al haar glorie terug bij kan staan.
 Kris Van Dijck

Mars naar de vrijheid
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Foto: Onze geëngareerde stappers staan klaar voor
een stevige wandeling.

VLAKO (Vlaamse Koepelbeweging) organiseerde in september
een voettocht van Waterloo naar Barcelona ‘de Mars naar de
Vrijheid’, om aandacht te vragen voor de vrije meningsuiting van
elk individu en vrijheid van elk volk in Europa.
De Catalaanse gevangenen zijn een voorbeeld van hoe het in
Europa fout loopt. Catalanen willen net zoals wij Vlamingen
‘zelfbeschikking’. Zeven leden namen deel aan dit evenement.
Vier van hen, Ellen Verhoeven, Koen Huysmans, Serge Sips en
Pieter-Jan Gys, wandelden de eerste etappe mee, goed voor 40 km.
Onze burgemeester, Kris Van Dijck, hield het zowaar een ganse
week vol en stapte mee tot in Reims, maar liefst +/- 200 km! Guy
Muylaert, vaste stapper, en Diana Slegers organiseerden dit hele
evenement mee en zorgden er voor dat heel het team veilig en
gezond van punt A tot punt B geraakte.
Heb je interesse om verdere acties te ondersteunen, neem contact
op met ons secretariaat.
 Pieter-Jan Gys en Diana Slegers
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Mosselfeest
Het barre weer, Parijs-Roubaix en het voorbije coronajaar hielden de Desselaars niet weg van ons mosselfeest.
Het was alweer een heel gezellige zondag vol leuke praatjes en lekkere mosseltjes. Er werden maar liefst
520 eters geteld. B edankt aan iedereen die is komen proeven, we zien jullie graag!! De winnaar van onze
aanwezigheidsquiz was Kato Wuyts. Het antwoord op de schiftingsvraag was 360 kg.
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Geslaagde plantjesverkoop voor
Kom op tegen kanker
Na de online verkoop van 2020 kwam Jong N-VA
dit jaar opnieuw graag buiten om 4 dagen lang
azaleaplantjes te verkopen ten voordele van Kom
op tegen Kanker. De Desselaars toonden weer dat
ze een warm hart hebben en kochten 760 plantjes.
Met de opbrengst van deze plantjesverkoop zet Kom
op tegen Kanker in op 4 pijlers: kanker vermijden,
kanker bestrijden, kanker verzachten en informatie
verspreiden.
Dank voor jullie gulle giften en op naar de 800
plantjes in 2022!
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Oproep spijbelen voor klimaatmarsen!?
Nu de coronaregels dermate versoepeld zijn en onze jongeren
eindelijk terug voltijds naar school kunnen en mogen, wordt
er opnieuw opgeroepen om te spijbelen voor het klimaat.
Ik ben en wij zijn geen voorstander van deze oproep. Niet
tegenstaande is en blijft de kilmaatzaak een zeer belangrijk
thema. Een thema waar nog vele vragen en kwesties dienen
worden opgelost. Het klimaat is een wereldthema. De
oplossing ligt niet alleen bij ons of in Europa. Zonder
wereldwijde aanpak én inzet zal het niet lukken.
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Heb je een hart voor Vlaa

Word dan lid van Jong N-VA Dessel!
Geef ons een seintje via dessel@jongnva.be.
Zowel actieve als steunende leden zijn welkom.

Laat ons duidelijk zijn, iedereen kan zijn steentje bijdragen
in deze: je woning goed isoleren, wat vaker de fiets nemen
of te voet gaan, een extra vliegreis afzeggen, wat meer groen
aanleggen in je tuin, wat minder vlees eten, etc. We zijn een
heel klein deeltje van de oplossing maar verre van de kern
van de oplossing.
Laat ons, jongeren, toch niet gaan spijbelen. Onder wijs
en innovatie zijn de sleutel tot succes en nieuwe inzichten
voor het oplossen van het klimaatprobleem. Een namiddag
wandelen in Brussel lost niets op, plotsklaps stoppen met
uitstoten van CO2 is evenmin realistisch. Bovendien liepen
veel scholieren en studenten al een serieuze leerachterstand
op door het afstandsonder wijs van hat afgelopen anderhalf
jaar.
Ga naar school, studeer hard, leer bij en vergaar op school
nieuwe inzichten om het klimaatprobleem realistisch aan te
pakken!
 Mats Gijs en Pieter-Jan Gys
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Maurits Van Rompaey: mauritsvanrompaey@hotmail.com • 0491 64 06 75
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

