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Bijzondere data
Sluitingsdagen:
-  maandag 5 maart 2018 (Dessel jaarmarkt)  

Het OCMW is wel geopend.
-  maandag 2 april 2018 (Paasmaandag)

Gemeenteraad
- donderdag 15 februari 2018 om 20 uur
- donderdag 15 maart 2018 om 20 uur
Locatie: raadzaal Administratief Centrum “De Plaetse”

OCMW-raad
- donderdag 8 februari 2018 om 20 uur
- donderdag 8 maart 2018 om 20 uur
Locatie: raadzaal Sociaal Huis “De Pastorij”

Labelen van fietsen
- woensdag 7 februari 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
- woensdag 7 maart 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
- woensdag 4 april 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
Locatie: gemeentelijke werkplaats, Pluimstraat 21

Wachtdiensten
Dokters
Regeling weekwacht Dessel-Retie: 014 410 410

De weekwacht geldt op maandag, dinsdag, woensdag  
en donderdag van 19.30u tot 7.30u. 

Regeling weekenddienst Dessel-Retie: 014 410 410
De weekenddienst begint op vrijdagavond 20.00u  
en duurt tot maandagochtend 8.00u. 

Apotheek wachtdienst: 
www.apotheek.be, www.geowacht.be of 0903 99 000

Tandartsen: 0903 39 969
Zaterdag, zondag en feestdagen: van 9.00u tot 18.00u

Zelfstandige verpleegkundigen
Wachtdienst: 014 40 50 13 

Overige zorgverstrekkers: zie www.dessel.be
Kies in de menubalk ‘gezondheid en welzijn’,  
daarna ‘ziek en hulp nodig’.

Openingsuren & contactgegevens
Gemeentelijke administratieve diensten  
Administratief Centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1
Algemeen nummer  0800 1 2480 (gratis) / 014 38 99 20 

Dienst bevolking en burgerlijke stand 014 38 99 26  
bevolking@dessel.be
Financiële dienst  014 38 99 29  
financieel@dessel.be
Grondgebiedzaken  014 38 99 27
technisch@dessel.be
Dienst jeugd en cultuur  014 38 99 32 
jeugd@dessel.be - cultuur@dessel.be
Dienst sport & gezondheid  014 38 99 33
sport@dessel.be
Dienst informatie en toerisme  014 38 99 35 
informatie@dessel.be
Technische dienst (werkplaats)  014 37 95 52 
werkplaats@dessel.be

Maandag 8.30 - 12.00u
Dinsdag 8.30 - 12.00u
Woensdag 8.30 - 12.00u
Donderdag 8.30 - 12.00u 13.30 - 16.00u     17.00 - 19.00u
Vrijdag 8.30 - 12.00u

Bibliotheek
Administratief Centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1
bibliotheek@dessel.be 014 38 99 31 

Maandag 18.00 - 20.00u
Dinsdag 18.00 - 20.00u
Woensdag  14.00 - 16.00u 18.00 - 20.00u
Donderdag 14.00 - 16.00u 18.00 - 20.00u
Zaterdag 9.00 - 12.00u

Dienst pensioenen + personen met een handicap
Sociaal Huis ‘De Pastorij’, Pastorijstraat 2 0800 14 201

Dinsdag     8.30 - 11.30u
Donderdag 14.00 - 17.00u
Vrijdag 8.30 - 11.30u (op afspraak)

OCMW
Sociaal Huis ‘De Pastorij’, Pastorijstraat 2
ocmw@ocmwdessel.be 0800 14 201 (gratis) / 014 38 90 40 

Ma, di, woe, vrij  8.30 - 11.30u
Donderdag 14.00 - 17.00u
Voor volgende thema’s kan men iedere 1ste donderdag van de 
maand tussen 17.00u en 18.30u ook terecht bij de sociale dienst: 
financiële problemen en schulden, problemen in het gezin, sociale 
documenten invullen en aanvragen, sociale woning, tewerkstel-
ling, vluchtelingen. Op de andere donderdagen kan men voor deze 
thema’s tussen 17.00 u en 18.30 u terecht via afspraak. 

Senioren- en zorgconsulent
Sociaal Huis ‘De Pastorij’, Pastorijstraat 2 014 38 90 37

Dinsdag        8.30 - 11.30u
Donderdag 14.00 - 17.00u
Vrijdag  op afspraak

Juridische Dienst 
Sociaal Huis ‘De Pastorij’, Pastorijstraat 2 014 38 90 30 

Ma, woe 8.30 - 11.30u
1ste do v/d maand 14.00 - 17.00u

Wijkpolitie Dessel - Kwademeer 26 
wijkdessel@politiebalendesselmol.be 014 33 37 80 

Maandag 8.30 - 12.00u
Dinsdag 8.30 - 12.00u
Woensdag 8.30 - 12.00u
Donderdag 8.30 - 12.00u 13.30 - 16.00u
Vrijdag 8.30 - 12.00u

Regionaal containerpark - Zandbergen 116
Maandag gesloten
Dinsdag 8.30 - 12.00u 12.30 - 16.10u
Woensdag  8.30 - 12.00u 12.30 - 16.10u
Donderdag   12.30u – 16.10u
Vrijdag 8.30 - 12.00u 12.30 - 16.10 u
Zaterdag 9.00 - 15.00u

Andere nuttige telefoonnummers: kijk op www.dessel.be
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De Desselaar komt vijf keer per jaar uit. Heb je ideeën of suggesties voor artikels? We horen het graag!  
Wil je graag jouw activiteit in de UiT-kalender? Geef deze dan in via www.uitdatabank.be. 
Deadline voor het infoblad van 6 april: 13 maart 2018.
Redactieadres: dienst informatie, gemeentebestuur Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel, informatie@dessel.be
V.u.: burgemeester Kris Van Dijck, Hannekestraat 1, 2480 Dessel

Like ons op Facebook: gemeente Dessel
Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws en schrijf je in op onze tweewekelijkse e-nieuwsbrief via www.dessel.be

  

Colofon

Spreekuren 
burgemeester 
en schepenen

Burgemeester: 
Kris Van Dijck
Maandag 18 - 19u 
en op afspraak
tel. 0475 61 70 06 

e-mail: kris.vandijck@dessel.be
bureau van de burgemeester

1ste schepen: 
Herman Minnen
Enkel op afspraak
tel. 0478 83 17 86 

e-mail: herman.minnen@dessel.be
bureau van de schepen of schepenzaal

2de schepen: 
Pascale Segers
Enkel op afspraak
tel. 0498 63 23 77 

e-mail: pascale.segers@dessel.be
bureau van de schepen of schepenzaal

3de schepen: 
Viviane Willems
Donderdag 18 - 19u 
en op afspraak
tel. 0478 58 79 26 

e-mail: viviane.willems@dessel.be
bureau van de schepen of schepenzaal

4de schepen: 
Willy Broeckx
Donderdag 18 - 19u 
en op afspraak
tel. 0472 88 40 32 

e-mail: willy.broeckx@dessel.be
bureau van de schepen of schepenzaal

5de schepen/voorzitter 
OCMW: Erik Gys
Enkel op afspraak
tel. 014 37 17 22 
e-mail: erik.gys@dessel.be

bureau van de schepen of schepenzaal

Winnaar selfiewedstrijd  
opening Scholeke Brasel
De winnaar van onze selfiewedstrijd is bekend. Tijdens de opening van het
scholeke in Brasel op zaterdag 18 november 2017 werden er veel leuke selfies 
genomen. Graag willen we jullie bedanken om massaal deel te nemen. We
hopen jullie allemaal snel terug te zien bij een van de volgende activiteiten in
het scholeke van Brasel.

Het was een moeilijke keuze om een winnaar te kiezen uit het groot aantal 
mooie en originele selfies.

Proficiat aan de winnaars van onze selfiewedstrijd.
 

Jullie hebben alledrie een 
Dessels Kado ter waarde van 
20 euro gewonnen.

De prijs kan afgehaald worden bij Stijn Verheyden, de senioren- en zorgcon-
sulent bij het OCMW van Dessel.  Gelieve eerst telefonisch een afspraak te 
maken op het nummer 014 38 90 37.
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Stront, 
pis en kak 
wandeling 

Ludieke begeleide groepswandeling die alle 
taboes overboord gooit. 

Onze Desselse Natuurvereniging “Den Bunt” pakt uit met een gloednieuw 
en origineel aanbod voor groepen. Met deze begeleide wandeling wil de 
natuurvereniging ‘het huisje’ onder de aandacht brengen. Alle taboes 
worden overboord gegooid. Wij zijn toch wel eens benieuwd wat hier 
achter zit. Roger Damen, voorzitter van Den Bunt, vertelt alles hierover.

Roger, laat ons beginnen bij het 
begin. Vorig jaar verscheen er een 
opmerkelijk huisje op het Campi-
naplein? Was dit de start van deze 
toch wel bijzondere wandeling?
Roger: “Dat klopt! We spelen al heel lang 
met het idee om onze oude gewoonten 
niet verloren te laten gaan. Daarom 
hebben we op het Campinaplein, naast 
de kerststal, dit opmerkelijke ‘huisje’ 
gebouwd. Omdat veel jongeren niet meer 
weten wat ‘een huisje’ is, hebben we 
dit zo authentiek mogelijk nagebouwd. 
Vroeger hadden mensen geen toilet 
binnen, maar buiten in een apart gebouw, 
vandaar het ‘huisje’.”

We gaan helemaal terug in de tijd 
en de meeste mensen zullen wel 
weten wat een ‘huisje’ is, maar wil 
je het toch nog eens uitleggen?
Roger: “Het ‘huisje’ naast de kerststal op 
het Campinaplein werd opgebouwd met 
een originele deur en plank uit een echt 
huisje. Meestal bestond dit uit een plank 
met een gat in. Aan de binnenkant hingen 
stukken krantenpapier om je achterste 
mee proper te vegen. In de deur was vaak 
een gat in de vorm van een hartje. Daar-
door stak men dan een zakdoek, om te 
laten weten dat het ‘huisje’ bezet was.”

Waarom een stront, pis en kak 
wandeling?
Roger: “We hopen de jeugd opnieuw te 
laten kennis maken met het kleinood. Op 
deze wandeling vertellen we alles wat 
we weten rond stront, pis en kak, zowel 

streekgebonden als wereldwijd. Stront, 
pis en kak zijn taboewoorden. De woor-
den komen vulgair over maar eigenlijk zijn 
er veel spreekwoorden die we dagelijks 
gebruiken, die hier hun oorsprong vinden. 
Stront en kak brengt welvaart omdat dit 

“ De jeugd weet niet meer 

dat dit een toilet is “



5

de desselaar  /  februari-maart 2018  /  #01

Karin Boeckx, verantwoordelijke Lokaal Opvanginitiatief en schepen/voorzitter OCMW Erik Gys.

Ludieke begeleide groepswandeling die alle 
taboes overboord gooit. 

vruchtbaarheid met zich meebrengt voor 
het telen van groenten. Zo’n taboe zijn de 
woorden heus niet. In Catalonië (Spanje) bij-
voorbeeld is het zelfs gebruikelijk dat er een 
Kerstkakker tussen de herders staat.

Met deze wandeling hopen we twee vliegen 
in één klap te bereiken: taboes uit de wereld 
helpen en het Desselse dialect onder de 
aandacht brengen.” 

Hebben jullie nog initiatieven hier-
rond?
Roger: “Ja, we denken hier veel over na. We 
hebben op onze jenever- en spekwandeling 
onlangs het composttoilet gelanceerd. Dit is 
een ‘huisje’ zonder gebruik van (drinkbaar) 
water. Na de behoefte wordt er zaagsel of 
houtkrullen gedeponeerd. Dit neemt de stank 
weg zodat de volgende comfortabel kan 
drollen. In het Buntlokaal hebben we ook een 
permanente tentoonstelling opgebouwd rond 
dit gebeuren.”

Meer info: dienst toerisme, tel. 014 38 99 20, 
toerisme@dessel.be, www.dessel.be of bij 
Natuurvereniging Den Bunt.

Wedstrijdvraag!
Er zijn heel wat uitdrukkingen die met stront, pis en kak te 
maken hebben en die voortkomen uit het dialect. Laat ons 
weten wat volgende uitdrukking betekent en WIN een Des-
sels Kado van 10 euro. Mail je antwoord voor 14 februari 
2018 naar informatie@dessel.be.  

Op het schijte van de mèt,  
heej ie zijne kak ingetrokken.

Praktisch
De stront, pis en kak wandeling is een begeleide wandeling 
voor groepen van maximum 20 personen. De kostprijs hiervoor 
bedraagt 50 euro. De wandeling duurt 2 a 2,5 uur. Reserveren 
doe je via Roger Damen, tel. 0472 59 26 02. 
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Dialoogmarkt sluit participatie 
rond dorpscentrum af 
Op maandag 18 december 2017 werden 
alle inwoners van Witgoor uitgenodigd 
in het Parochiecentrum voor de dialoog-
markt over de toekomst van het dorpscen-
trum. De concrete aanleiding om hierover 
na te denken is het nijpend plaatstekort 
van de gemeentelijke basisschool ‘de 
Meikever’. 

Tijdens deze dialoogmarkt werden via een 
korte presentatie en een tentoonstelling 
de conclusies van vier voorafgaande dia-
loogtafels in oktober en november 2017 
met een 60-tal dorpsbewoners voorge-
steld. Daarna kregen de aanwezigen de 
kans om hierover in gesprek te gaan met 
het gemeentebestuur en met elkaar. 

Tijdens de namiddag- en avondsessies 
kwamen vele tientallen bewoners langs 

om hun visie op de voorstellen voor het 
dorpscentrum mondeling te verduidelij-
ken of neer te pennen op post-its.
Er kwam ook een reportageploeg van DIGI-
CAT langs. Zij maakten een korte reporta-
ge die je kan bekijken op www.digicat.be. 

Het participatiebedrijf O2 heeft onder-
tussen het conclusierapport van het 
participatief traject overgemaakt aan 
het gemeentebestuur. Nu is het gemeen-
tebestuur terug aan zet. De komende 
maanden wordt duidelijk welke voorstel-
len voor het dorpscentrum van Witgoor 
naar voor geschoven worden en wat de 
concrete planning voor de uitvoering van 
de projecten is. 

Ontwerp 
je eigen 
Witgoor 

 
Bedankt voor jullie massale opkomst 
en boeiende discussies. 
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Een stap dichter bij de 
berging van radioactief 
afval in Dessel 

Sinds 1999 overlegt NIRAS (de instelling 
die verantwoordelijk is voor het beheer 
van het Belgisch radioactief afval) via een 
partnerschap in Dessel - STORA - over óf 
en hoe het Belgische laag- en middelra-
dioactieve kortlevende afval definitief 
geborgen kan worden in Dessel. Zo wer-
den een aantal voorwaarden omschreven 
die een meerwaarde voor Dessel moeten 
betekenen. En ook het concept van de 
bergingsinstallatie is in overleg uitgete-
kend. Rudy Bosselaers, programmaleider 
oppervlakteberging bij NIRAS, licht toe: 
‘Dit type afval kan boven de grond gebor-
gen worden, in betonnen bunkers. Die 
worden zo ontworpen dat ze de veiligheid 
voor mens en milieu voor de volgende 
honderden jaren kunnen waarborgen.’ 

In 2013 heeft NIRAS dan een nucleaire 
vergunning aangevraagd voor de bouw 
van de bergingsinstallatie in Dessel. Rudy 
Bosselaers: ‘Die vergunningsaanvraag 
bevatte ook een veiligheidsdossier van 
meer dan 20.000 pagina’s. In dat dossier 
stonden alle technische en wetenschappe-
lijke argumenten beschreven die de veilig-
heid van de installatie op korte en lange 
termijn aantonen.’  Het FANC, het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle, dat 
de nucleaire vergunning moet verlenen, 
heeft het dossier grondig bestudeerd en 
zo’n 300 bijkomende vragen aan NIRAS 
gesteld. ‘Het beantwoorden van die 
vragen was een arbeidsintensief proces, 

waar veel studie- en rekenwerk aan te pas 
kwam’, aldus Rudy. 

Maar het harde werk heeft vruchten 
afgeworpen. Het FANC heeft nu in een 
brief aan NIRAS laten weten dat alle 
vragen beantwoord zijn. ‘In de komende 
maanden zal NIRAS de antwoorden in het 
veiligheidsdossier verwerken. Dan is het 
dossier klaar voor de volgende stap van 
de vergunningsprocedure.’ Het dossier 
zal door het FANC voorgelegd worden aan 
de Wetenschappelijke Raad van het FANC 
die hierover een advies zal verstrekken. 
Bij positief advies volgt er een openbaar 
onderzoek in de omliggende gemeenten 
en nadien wordt het ter advies voorgelegd 
aan de Provincie Antwerpen. Parallel is er 
een Europese procedure in het kader van 
het EURATOM verdrag.  

Als het hele proces vlot verloopt, kan de 
vergunning in 2019 per koninklijk besluit 
uitgereikt worden. ‘Daarna start de bouw 
van de installatie. Dat kan drie tot vier 
jaar duren. Dit betekent dat het eerste 
radioactief afval ten vroegste eind 2022 
in de berging geplaatst kan worden.  
Ondertussen werken we wel verder aan 
de realisatie van de voorwaarden die door 
STORA gesteld werden en vanaf 2018 zul-
len de eerste installaties gebouwd worden 
op de bergingssite’, concludeert Rudy 
Bosselaers. 

STORA bij 
Desselse  
verenigingen
In 2017 ging STORA haar activi-
teiten, het geplande bergings-
project én de maatschappelijke 
voorwaarden toelichten bij 
verschillende Desselse bedrij-
ven en verenigingen, o.a. KVLV 
Dessel, JC Spin, Witgoor Sport, 
de sportraad, KWB Witgoor, de 
Stokkestappers, Fanfare De Een-
dracht, Spinfit, Femma Witgoor… 
In 2018 gaan we hier uiteraard 
mee verder. We kijken er naar uit 
om meer en meer Desselaars op 
de hoogte te kunnen brengen 
van alle activiteiten van STORA 
en het belang ervan voor onze 
gemeente! 

  Wil jouw vereniging ook 
meer weten over de berging of 
de Desselse meerwaarden? Laat 
het ons weten!

STORA   
(STudie- en Overleg Radioactief Afval)
tel. 014 37 34 65 
Markt 1c (oud gemeentehuis) te Dessel 
info@stora.org

Voor het laatste nucleaire nieuws uit 
de regio: www.stora.org
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Zwerfkatten  
gespot? 
 
Binnenkort stromen in alle asielen en 
kattenorganisaties weer massa’s kittens 
binnen. Een heel deel hiervan kan ver-
meden worden. Een zwerfkat is een kat 
dat geen baasje heeft en niet gesociali-
seerd is met mensen. Heb jij in de tuin 
een wilde zwerfkat die nog niet steriel 
is? Een knipje uit het oor betekent dat 
ze reeds steriel is gemaakt. Contacteer 
dan zo snel mogelijk de milieudienst van 
onze gemeente. Ze komen de zwerfkat 
dan vangen, steriliseren en terugzetten 
in zijn/haar leefwereld. Zo vermijd je 
ongewenste, inteeltkittens en bespaar je 
heel wat dierenleed. De kosten hiervan 
worden gedragen door het gemeentebe-
stuur.

Meer info
Milieudienst
tel. 014 38 99 37
E-mail: milieu@dessel.be

Eerste haksel-
inzameling van 2018
De eerste hakselinzameling van het jaar komt eraan en dit 
van zaterdag 24 maart tot en met zaterdag 31 maart 2018. 
Tijdens deze periode kan je je snoeihout aanbieden op de 
gemeentelijke werkplaats, Pluimstraat 21. Op zaterdag ga 
je binnen via de ingang van het vroegere containerpark 
(Boshoek).

Wat is snoeihout?
Onder snoeihout verstaan we hout (dus geen snoeiafval) dat afkomstig 
is van het snoeien van bomen en grote struiken. Eventuele aanwezige 
boomstronken moeten vooraf verwijderd worden.

Wat valt niet onder snoeihout?
 > Alle snoeiafval van klimop, struiken, coniferen, dunne takjes van 
hagen en dergelijke;

 > Riet, bamboe, ...;
 > Snoeiafval met doornen;

Als het aangeboden materiaal niet aan de voorwaarden voldoet, wordt 
het niet gehakseld en moet het mee teruggenomen worden.

Vooraf melden!
Indien je snoeihout wil laten hakselen, moet je je naam, adres, telefoon-
nummer en de dag van aanlevering opgeven bij de gemeentelijke werk-
plaats in de Pluimstraat, tel. 014 37 95 52 en dit ten laatste op vrijdag 23 
maart 2018 voor 12 uur.

Ook in 2018: iedere 
eerste zondag van de 
maand rommelmarkt 
Ook dit jaar is er iedere eerste zondag van de maand rommelmarkt 
op het Campinaplein. Bij slechter weer gaat de rommelmarkt door 
op de parking van administratief centrum “De Plaetse”. 
Telkens van 9 tot 15 uur kunnen geïnteresseerden zich aanmelden 
voor een standplaats. De kostprijs hiervoor bedraagt 1 euro per 
lopende meter. 

Op de rommelmarkt is verkoop van voeding of dranken, (sier)
wapens, dieren en nieuwe spullen niet toegelaten. 

Data 2018
In 2018 gaat de rommelmarkt door op 4 februari,  4 maart, 8 april, 
6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 novem-
ber, 2 december telkens van 9 tot 15 uur.

Inschrijven

Inschrijven kan via het e-loket van de gemeen-
te Dessel, via tel. 0485 89 68 70 of via e-mail 
thecompass.nesw@gmail.com.
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op openbare plaatsen

De voorbije weken werden op vier plaatsen in onze gemeente 
AED-toestellen geplaatst.  AED staat voor automatische externe 
defibrillator en is een draagbaar toestel dat voorbijgangers zelf 
kunnen gebruiken als iemand een hartstilstand krijgt. Het toestel 
dient een elektrische schok aan het hart toe bij levensbedreigen-
de hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van 
het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het 
slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies en leidt de hulpver-
lener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van 
hem of haar overnemen.

De vier AED-toestellen werden verspreid over de vier Desselse 
gehuchten. Je kan ze terugvinden op volgende plaatsen: 

 > Brasel: tegen de gevel van de sporthal aan de straatkant 
ter hoogte van de laadpoort 

 > Dessel-Centrum: tegen de gevel van het oud gemeentehuis 
rechts van de trappen 

 > Witgoor: tegen de gevel van de elektriciteitscabine aan 
GBS De Meikever 

 > Heide: tegen de gevel van de Kristoffelzaal langs de kant 
van de parking.

 
 
Maar ook sportclubs, verenigingen of particulieren zijn niet bij de 
pakken blijven zitten en hebben op eigen initiatief een AED-toe-
stel opgehangen. Zo vinden we er bijvoorbeeld ook eentje terug 
in de jeugdacademie van KFC Dessel Sport en aan de cafetaria 
van het Campinastrand.

De volgende stap: opleiding voorzien

 
Sommige mensen zullen misschien niet snel geneigd zijn 
om in een noodsituatie gebruik te maken van een AED-toe-
stel omdat ze er (nog) niet mee vertrouwd zijn. Daarom 
vinden we het ook belangrijk om de inwoners van onze 
gemeente de kans te geven een gepaste opleiding voor het 
gebruik van een AED te volgen. In de komende maanden 
plannen we dan ook één of meerdere opleidingsmomenten 
waaraan iedere Desselaar gratis kan deelnemen. Meer 
informatie hierover volgt later.

4 nieuwe 
AED- 
toestellen

  



10

“ Elk logies moet voortaan verplicht 

worden aangemeld “

Wijzigingen in de gemeentelijke 
belasting- en retributiereglementen
Tijdens de gemeenteraad van 21 december 2017 werden een aantal belasting- en retributiereglementen gewijzigd. 
De voornaamste wijzigingen lichten we je graag toe.

Drie nieuwe reglementen voor 
ingebruikname van het openbaar 
domein
Het is van oudsher gebruikelijk dat 
innamen van het openbaar domein en 
standplaatsen op de openbare markten 
worden belast. De gemeente zorgt name-
lijk voor de aanleg, het onderhoud en de 
terbeschikkingstelling van het openbaar 
domein en bijhorende infrastructuur. 
Bovendien vergt de organisatie van de 
markten, kermissen en andere evenemen-
ten op het openbaar domein extra inspan-
ningen van de gemeentediensten m.b.t. 
veiligheid, ordehandhaving en technische 
ondersteuning. Hiertoe werden 3 nieuwe 
reglementen goedgekeurd op de gemeen-
teraad van 21 december 2017: 
 > Het belastingreglement op de inname 
van openbaar domein ten behoeve van 
bouw- en verbouwingswerken;

 > Het belastingreglement op het uitstal-
len van koopwaren, voorwerpen en 
terrassen;

 > Het retributiereglement op standplaat-
sen op het openbaar domein;

Deze reglementen vervangen de vorige re-
glementen op belasting op de ingebruik-
name van het openbaar domein, plaats-
rechten op markten en plaatsrechten voor 
de foornijveraars.

Belastingreglement op de inname 
van het openbaar domein ten be-
hoeve van bouw- en verbouwings-
werken
Iedereen die bij bouw- of verbouwings-
werken of bij een verhuis een deel van 
het openbaar domein nodig heeft om 
zijn/haar werkzaamheden uit te voeren, 
valt onder de toepassing van dit nieuwe 
belastingreglement. 

Er staat een belasting op de inname van 
openbaar domein voor langer dan 24 

uur. Is de inname korter dan 24 uur, dan 
is geen belasting verschuldigd. Wel is 
steeds een schriftelijke aangifte van de 
inname bij het gemeentebestuur ver-
plicht. 

De belasting wordt berekend aan 0,40 
euro per kalenderdag en per vierkante 
meter, zolang de inname van de opper-
vlakte van het openbaar domein blijft 
bestaan, met een minimum van 10 euro 
per aanslag. 

Belastingreglement op het exploi-
teren van een toeristisch logies
Op 1 april 2017 is het nieuwe Logiesde-
creet in werking getreden. Elke logie-
suitbater die mensen tegen betaling te 
slapen legt, moet vanaf nu voldoen aan 
dezelfde basisnormen rond brandvei-
ligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit 
of het om een professionele uitbating 
of bijverdienste gaat en of het logies 
rechtstreeks, via tussenpersonen of via 
internet aangeboden wordt. Dus ook voor 
wie via Airbnb, booking, … zijn logies wil 
promoten, valt onder het nieuwe decreet.

Elk logies moet voortaan verplicht worden 
aangemeld. Er is geen sprake meer van 
‘vergund’ logies.

Zowel de kamergerelateerde logies (bijv. 
hotelkamer, hostel, vakantiewoning,…) 
als de terreingerelateerde logies (bijv. 
kampeerterreinen,…) vallen onder het 
toepassingsgebied van het nieuwe 
decreet. Omwille hiervan werden het 

belastingreglement op de exploitatie van 
kamers door logiesverstrekkende bedrij-
ven en de exploitatie van vakantiewonin-
gen en het reglement inzake belasting op 
kampeerterreinen samengevoegd tot één 
belastingreglement op het exploiteren 
van een toeristisch logies. 

Voor de kamergerelateerde logies wordt 
de belasting vastgesteld op:
>  25 euro per kamer per jaar voor een  
 aangemeld toeristisch logies;
 >  75 euro per kamer per jaar voor een  
niet-aangemeld toeristisch logies;

 
Voor de terreingerelateerde logies die in 
een erkende zone voor kampeerterreinen 
zijn opgericht, wordt de belasting vastge-
steld op:
 > 75 euro per jaar per vaste standplaats;
 > 25 euro per jaar per standplaats, voor 
alle andere aangeboden standplaatsen.

 
Het belastingreglement voorziet ook 
enkele vrijstellingen van belasting (o.m. 
voor erkende jeugdverblijven,  jeugdbe-
wegingskampen op kampeerterreinen 
en in/naast jeugdlokalen en tijdelijke 
evenementencampings).

Bijkomende informatie m.b.t. de 
reglementen vind je terug op  
www.dessel.be.
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Het Sociaal Huis geeft, in samenwerking met de 
seniorenraad, een infosessie 

voor senioren en 
hulpbehoevenden die meer 
willen weten over financiële 
tegemoetkomingen

Waar heb ik recht op? Welke tegemoetkomingen kan ik ont-
vangen?
Ben je senior of zorgbehoevende en word je met heel wat 
problemen geconfronteerd, dan zijn er gelukkig heel wat 
maatregelen en tegemoetkomingen die je kunnen helpen. 
Maar waar vind je die?

Via een infosessie op donderdagnamiddag 8 februari lichten
we een tipje van de sluier op.

Praktisch
Datum: donderdag 8 februari 2018
Uur: 13.30 uur 
Waar: Scholeke Brasel (naast sporthal)
Inschrijven: hoeft niet, maar om te weten hoeveel stoelen 
er moeten klaargezet worden, is een bevestigingsseintje 
handig.

Meer info
Marleen Joris
Senioren- en zorgconsulente OCMW Dessel 
Tel. 014 38 90 37
E-mail: marleen.joris@ocmwdessel.be

Tentoonstelling  
“DECENNIUM” 
van 4 maart tot 25 maart 2018 

“DECENNIUM”  is een tentoonstelling met kunstwerken van Su-
zanne Loots, lid  van de Desselse kunstgroep “Pleintjes met een 
Verhaal”. 

Suzanne Loots maakt met deze tentoonstelling een selectie van 
schilderijen, aquarellen en grafiek van de laatste 10 jaar.
Mijn inspiratie komt van alles rondom mij : landschappen, vijvers, 
kanalen, velden en straatbeelden. Op zoek naar puurheid. De zon 
voelen en respect voor moeder aarde zijn belangrijk voor mij. Ik 
zoek een evenwicht tussen de rust van de natuur en de drukte van 
de steden in binnen- en buitenland. De drang naar creatie en de 
weergave van emoties is een “oneindig verhaal” .

Het beeld SAS VIS, geplaatst aan sas 5, wordt in de kijker gezet 
en op de tentoonstelling is er hiervan een kleiner formaat te 
bewonderen. 
Het originele beeld maakt deel uit van de CulTour : een culinaire 
en culturele fietsroute langs de mooiste kunstwerken en horeca-
zaken van Dessel.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoe-
ken. 
Administratief centrum “De Plaetse”, Hannekestraat 1 in Dessel. 
Toegankelijk : alle werkdagen van 8.30u tot 12u,
donderdagen van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 16u en van 17u 
tot 19u, zondagen van 13.30u tot 17u : Suzanne Loots is aanwezig

Meer info: lies.mermans@dessel.be

Desselse kapelletjes worden grondig 
onder handen genomen
Sinds maandag 22 januari is Natuurwerk vzw in opdracht van Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete gestart met de renovatie en het onderhoud van de Desselse 
kapelletjes. 

De houten kapelletjes aan Boshoek, Pluimstraat, Kuilender, Oude Markt, Boeretang, 
Kleine Boeretang en Bergenstraat werden meegenomen naar de werkplaats van 
Natuurwerk waar ze momenteel onderhouden worden. 

Aan de gemetselde kapellen aan het Meiplein, Diel, Eersels, Zanddijk, Bleukenstraat 
en Brasel zullen de nodige renovatiewerken uitgevoerd worden.
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Uitneembare bijlage 
met activiteitenkalender 
februari - maart 2018

OMGEVINGSVERGUNNING  
in werking getreden

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige ver-
gunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvra-
gen worden digitaal ingediend bij één loket (het omgevingsloket), waarna 
een openbaar onderzoek en een adviesronde worden georganiseerd. Dat 
is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Meer info
afdeling grondgebiedzaken, tel. 014 38 99 27
E-mail: bouw@dessel.be 
www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning 
www.dessel.be/omgevingsvergunning

Wij zijn op zoek naar een dynamisch en sociaal geëngageerd

Administratief medewerker onthaal (m/v)

Functie:  Als administratief medewerker ont-
haal verzorg je het onthaal van bezoekers 
aan het Sociaal Huis te Dessel. Je helpt bur-
gers verder met hun vraag en/of stuurt hen 
door naar de juiste medewerkers binnen het 
sociaal huis.
Je voert een aantal taken uit van het alge-
meen secretariaatswerk en verricht daar-
naast algemeen ondersteunend administra-
tief werk voor de personeelsadministratie 
en/of het afdelingshoofd.

Profiel: Je bent in het bezit van een diploma
hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld, 
beschikt over een rijbewijs B en hebt kennis 
van secretariaatswerk en informaticatoe-
passingen inzake e-mail, tekstverwerking 
en berekeningstools.
Wij zoeken iemand die geïnteresseerd is 
in de sociale sector, geëngageerd, sociaal 
vaardig en flexibel is.
Kennis van andere talen is een pluspunt.

Aanbod:
Een boeiende en afwisselende job met 
een deeltijds contract van onbepaalde 
duur, bruto maandloon tussen € 944,78 
en € 1729,18 (niveau C1-C2-C3), 35 dagen 
jaarlijks verlof, glijdende werkregeling, 
gratis hospitalisatieverzekering, maaltijd-
cheques en een fietsvergoeding.

Er zal eveneens een wervingsreserve wor-
den aangelegd voor de duur van 3 jaar.
Voor meer informatie in verband met deze 
functie, de arbeidsvoorwaarden en de 
selectieprocedure kan u contact opnemen 
met Hafsa Baki, afdelingshoofd welzijn,
via tel. 014 38 90 44 of e-mail: 
hafsa.baki@ocmwdessel.be.

Interesse? Bezorg uw sollicitatiebrief en CV, een kopie van uw diploma en een uittreksel 
uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden uiterlijk op dinsdag 27 februari 2018 aan 
Erik Gys, voorzitter OCMW, met de vermelding “sollicitatie administratief medewerker 
onthaal”. Dit kan via een aangetekend schrijven, via e-mail (hafsa.baki@ocmwdessel.be) 
of tegen ontvangstbewijs op het Sociaal Huis ‘ De Pastorij’, Pastorijstraat 2, 2480 Dessel.

Vacature 
OCMW  

Zoekt: enthousiaste medewerkers (m/v) in contractueel dienst-
verband binnen de POETSDIENST DIENSTENCHEQUES

Je staat in voor het wekelijks onderhoud bij gezinnen 
aan huis in de gemeente Dessel.

Verwacht: Je houdt van huishoudelijk werk, bent correct en 
betrouwbaar. Je kan zelfstandig werken

 en kan je vlot verplaatsen binnen de
gemeente Dessel. 

Er is geen diploma vereist maar wel 
kennis van het Nederlands. 

Biedt: 
 * contract onbepaalde duur
* diverse uurregelingen mogelijk
 * bruto maandloon:
   weddeschaal E1-E3
* maaltijdcheques.

Voor deze functie wordt een werfreserve
aangelegd voor een periode van 3 jaar.

Voor meer informatie, de functiebeschrij-
ving en de selectieprocedure kan je terecht bij Lisa Wouters, 
verantwoordelijke poetsdienst op het nummer 014/38 90 43  of 
per e-mail: lisa.wouters@ocmwdessel.be.

Interesse?  Gelieve je sollicitatiebrief en CV ten laatste tegen 
21 juli 2017 te verzenden naar: OCMW Dessel, t.a.v. Lisa
Wouters, Pastorijstraat 2, 2480 Dessel of via mail op het volgende
e-mailadres: lisa.wouters@ocmwdessel.be.

OCMW DESSEL

Het OCMW van Dessel is een 
groeiende organisatie die met 
een 60-tal medewerkers en een 
breed aanbod van diensten een 
belangrijke plaats inneemt in het 
welzijnsaanbod van de gemeente 
Dessel. Klantvriendelijkheid, 
professionaliteit en 
maatschappelijke betrokkenheid 
zijn belangrijke waarden binnen 
de werking van het OCMW. 
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met activiteitenkalender 
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in Dessel

Dessel door de ogen van een gezellige club van postze-
gelverzamelaars. Een verzameling over onze gemeente 
hangt nog tot 14 februari op het gelijkvloers van de 
Alfons Smet Residentie. Iedereen is geheel vrijblijvend 
maar van harte welkom.

Wijziging in de gegevens 
voor huur Kristoffelzaal
Om de Kristoffelzaal te reserveren, dien je contact op te nemen met 
Nicole Mortiers, Boshoek 27A, tel. 014 37 37 85 of 0494 67 53 50 of 
per e-mail: nicole.mortiers@telenet.be.

Na reservatie kan de sleutel van de zaal opgehaald worden bij de 
voorzitter van vzw Heicomitee Jurgen Feyen, Konijnenberg 18,  
tel. 014 37 17 00 of 0496 64 74 42, e-mail: feyenjurgen@gmail.com.

Spinley Dessel is een volleybalclub opgericht in 1970 en is jaar na 
jaar uitgegroeid tot een begrip in Dessel en omstreken. De club is on-
dertussen één van de grootste clubs van het gewest Mol en telt 240 
spelende leden waarvan ruim 60% jeugd. Spinley speelt dit seizoen 
met 24 ploegen in competitie in provinciale en gewestelijke reeksen 
en 3 recreatieve ploegen die regionaal spelen.

Spinley organiseert ook tal van clubactiviteiten waaronder een 
clubdag, ontbijt, wafelslag, mosseldagen, jeugdweekend en een 
beachvolleytornooi.
Het mosselweekend vindt telkens plaats het eerste weekend van 
maart, samen met Dessel kermis. Hier kunnen we steeds rekenen op 
vele helpers waardoor dit elk  jaar een groot succes is.

Tijdens de clubdag en het jeugdweekend willen we vooral laten zien 
dat we een hechte club zijn. Onze jeugd is onze toekomst.  Daarom 
vinden we het dan ook heel belangrijk dat we steeds blijven werken 
aan onze jeugdwerking. Ons jeugdcharter is daarvan een voor-
beeld en sinds dit jaar kunnen we ons ook met trots een 2-sterren 
jeugdclub noemen. Het behalen van een ster is een erkenning van 
de Volley Vlaanderen naar de clubs toe voor onze jeugdwerking. Dit 
heeft al enkele zichtbare resultaten met zich meegebracht. Zo doen 
we met verschillende van onze jeugdcategorieën mee met de Cham-
pions League, ploegen van over heel Vlaanderen doen hieraan mee.

Een tweede voorbeeld zijn onze start 2 volley en smashvolleytor-
nooien. Met deze initiatieven willen we iedereen de kans geven om 
te komen proeven van onze clubsfeer en willen we op een leuke 
manier iedereen laten kennis maken met volleybal. Hiervoor kunnen 
we reken op tal van gediplomeerde trainers die zich steeds inzetten 
voor de club en ervoor zorgen dat iedereen op een leuke manier kan 
sporten.

Ben je geïnteresseerd? Je kan op verschillende ma-
nieren informatie bekomen over onze club en onze 

activiteiten. Zo hebben we een Facebookpagina 
https://www.facebook.com/spinleydessel/. Voor 

meer praktische informatie kan je terecht op onze site 
www.spinleydessel.be. Denk je dat dit een sport is die 

je op het lijf geschreven is? Of denk je dat je kind(e-
ren) een geboren volleybaltalent is? Aarzel dan zeker 

niet om contact met ons op te nemen!
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Februari
Zaterdag 3 februari
52STE PENSENKERMIS CHIRO DESSEL
Uur: van 17 tot 20 uur
Plaats: Jongenslokalen Chiro Dessel, 
Boeretangsedreef zn, Dessel
Prijs: 12 euro (-12j: 6 euro)
Organisatie: Chiro Dessel
Meer info: www.chirodessel.be
■■ ■

Zondag 4 februari
ROMMELMARKT
Uur: van 9 tot 15 uur
Plaats: Campinaplein, Dessel-Centrum
Meer info: http://www.facebook.com/
rommelmarktdessel
■■

 
Vanaf zondag 4 februari
SOEPSLAG CHIROJONGENS DESSEL
Vanaf 4 februari komen de Chirojongens 
van Dessel weer langs aan je deur om soep 
te verkopen. Er kan soep besteld worden 
die geleverd wordt op 18 maart. Er is keuze 
uit tomatensoep, tomatenroomsoep, 
kervelsoep, champignonroomsoep, 
kippensoep en broccolisoep. 
Prijs: 3,50 euro
Plaats: Chiro Speratoka,  
Boeretangsedreef zn, Dessel 
Organisatie: Chirojongens Dessel
Meer info: www.chirodessel.be
■■

Vrijdag 9 februari
BRISK IN CONCERT
Brisk is een gloednieuw kwartet van 
gevestigde waarden dat focust op 
Angelsaksische en Bretoense muziek.
Prijs: VVK 12 euro / kassa 15 euro
Plaats: Kristoffelzaal, Kruisberg 18, Dessel 
Organisatie: Heicomitee
Meer info: Jurgen Feyen,  
tel. 0496 64 74 42,  
feyenjurgen@gmail.com
■■

Zondag 11 februari
MTB TOERTOCHT
Mountainbike toertocht op het droogste 
parcours van “De Kempen”. Keuze uit 3 
afstanden: 28, 42 en 53 km.  
Uur: tussen 8.30 en 10.30 uur 
Prijs: 5 euro / leden VWB, Cycling Vlaande-
ren en Fietspromo: 4 euro / -15 jaar: gratis 
Plaats: Sportpark Brasel, Sportpark 2, 
Dessel  
Organisatie: WTC Dessel 
Meer info: tel. 0495 36 00 42
■■

Zondag 11 februari
WIST-JE-DAT-JES 2017
Wat weet je nog van 2017? Tijdens de 
wandeling doorheen de mooie natuur 
van Dessel vertelt een gids over de 
"belangrijke" gebeurtenissen van 2017. 
Uur: van 14 tot 17 uur
Prijs: gratis
Plaats: Sportpark Brasel, Sportpark 2, 
Dessel 
Organisatie: VVV Dessel
Meer info: wim.sannen@hotmail.com
■■

donderdag 15 februari
VALENTIJNSWANDELING
Wandeling onder leiding van Maria Van 
Gompel met een geleid bezoek aan 
de kapel van Werbeek. Afsluitend een 
uitgebreide koffietafel met spek en eieren.
Uur: van 13.30 tot 18 uur
Plaats: Campinastrand, Zanddijk 62A, 
Dessel 
Organisatie: Neos Dessel
Meer info: marleen@deckx.be
■■

Donderdag 15 februari 
LEZING SANDRA BEKKARI
Prijs: 5 euro
Uur: 20 uur
Plaats: Parochiecentrum Witgoor, 
Meistraat 150, Dessel
Organisatie: Bibliotheek Dessel
Meer info: zie pag. 21 in dit 
informatieblad
■■

Zondag 18 februari 
ONTBIJT TEN VOORDELE VAN WERELDSO-
LIDARITEIT
KWB Witgoor gelooft in Wereldsolidariteit. 
We plannen dit jaar voor de achtste keer 
een ontbijt tvv. deze organisatie. Dankzij 
de medewerking van de vele vrijwillige 
handen maken we van dit ontbijt een 
speciale aangelegenheid, waar je kan 
bijpraten met je gezin, het bestuur, je 
vrienden en/of vriendinnen en tegelijk 
steun je Wereldsolidariteit. Inschrijven kan 
tot 4 februari 2018.
Prijs: 10 euro
Uur: van 8.30 tot 10.30 uur
Plaats: Parochiecentrum Witgoor, Meistraat 
150, Dessel
Organisatie: KWB Witgoor
■■

Zaterdag 24 februari 
CARNAVAL IN DESSEL: INTERNATIONALE 
PRINSENPARADE
Met tal van dansgardes, zanger Geert en 
verrassingsoptreden.
Prijs: gratis
Uur: 20.11 uur (deuren open om 19.11 uur)
Plaats: Parochiecentrum Witgoor, Meistraat 
150, Dessel
Organisatie: K.V. De Jokers
Meer info: tel. 0496 22 41 24, kvdejokers@
hotmail.com
■■

Maart
Donderdag 1 maart
LEZING ZAKI: ONDEUGEND OUDER 
WORDEN
Prijs: 4 euro
Uur: 20 uur
Plaats: raadzaal administratief centrum 
“De Plaetse”, Hannekestraat 1, Dessel
Organisatie: Bibliotheek Dessel
Meer info: zie pag. 21 in dit 
informatieblad
■■

       in 
Dessel
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Zondag 4 maart – maandag 5 maart
MOSSELDAGEN SPINLEY
Dessel kermis : daar hoort een lekkere pot 
mosselen bij. Naar jaarlijkse gewoonte 
organiseert volleybalclub Spinley Dessel 
hun mosseldagen. Ook verkrijgbaar: videe, 
stoofvlees, overheerlijk vispannetje, 
curryworst en een lekker ijsje of rijstpap 
om af te sluiten.
Uur: zondag van 11.30 tot 21 uur / 
maandag van 11.30 tot 20 uur
Plaats: zaal De Eendracht,  
Hannekestraat 7, Dessel 
Organisatie: Volleybalclub Spinley Dessel
■■

Zondag 4 maart
MOUNTAINBIKE KIDS SERIES + OPEN 
RACE
MTB wedstrijden voor zowel kinderen 
als volwassenen, in de voormiddag zijn 
de volwassenen aan de beurt en in de 
namiddag de kids. 
Prijs: gratis
Plaats: Joel Smets BMX Circuit,  
Sportpark 6, Dessel 
Organisatie: BMX2000
Meer info: www.bmx2000.be
■■

Zondag 4 maart
ROMMELMARKT
Uur: van 9 tot 15 uur
Plaats: Campinaplein, Dessel-Centrum
Meer info: http://www.facebook.com/
rommelmarktdessel
■■

Zondag 4 maart – zondag  25 maart
TENTOONSTELLING DECENNIUM
“DECENNIUM” is een tentoonstelling met 
kunstwerken van Suzanne Loots, lid  van 
de Desselse kunstgroep “Pleintjes met 
een Verhaal”. 
Plaats: administratief centrum “De 
Plaetse”, Hannekestraat 1, Dessel
Meer info: zie pag. 11 in dit 
informatieblad
■■

Zaterdag 10 maart – zondag 11 maart
EETFESTIJN MAARTEN EN MATHIJS VER-
HOEVEN
Plaats: zaal De Eendracht,  
Hannekestraat 7, Dessel
■■

Zaterdag 10 maart
SUPERBALL
Dj's: Jelle B (Arachnophobia, Bandanna, 
Safe Sex), DJ Prosit (Tomorrowland, 
Witgoor kermis) LDD, Q-Bixx. Verwarmde 
tent, uitgebreide bodega. Happy Hour: 
20u - 21u, 2 halen = 1 betalen! Gratis 
busdienst. 
Prijs: VVK 5 euro / kassa 6 euro
Uur: 20 uur
Plaats: Parochiecentrum Witgoor,  
Meistraat 150, Dessel
Organisatie: Chiro jongens en meisjes 
Witgoor, 
Meer info: https://www.facebook.com/
superball.witgoor
■■

Zondag 11 maart
WANDELING GESCHIEDENIS 100 JAAR 
GELEDEN
Dries Majewski neemt ons mee in de 
loopgraven en laat ons de oorlog terug 
beleven.
Prijs: gratis
Uur: van 9.30 tot 12.30 uur
Plaats: parking brug Diel, Meistraat, 
Dessel
Organisatie: VVV Dessel 
Meer info: wim.sannen@hotmail.com
■■

Zaterdag 17 maart – zondag 18 maart
GRÜSSE AUS WIEN
Opnieuw trekken we naar de Single in 
Antwerpen voor de voorstelling 'Grüsse 
aus Wien'. Telkens weer worden we 
er vergast op een keur van Weense 
liederen en operette, gebracht door het 
Groot Robert Stolz Promenade orkest 
met ondersteuning van binnen- en 
buitenlandse solisten, dansers en een 
koor.
Prijs: 67 euro / niet-leden: 72 euro
Organisatie: Neos Dessel 
Meer info: marleen@deckx.be
■■

Zondag 18 maart
TWEEDEHANDSBEURS
Tweedehandsbeurs voor kinderkleding 
(lente en zomer) en baby/kinderartikelen. 
Wil je dingen verkopen, dan dien je vooraf 
een lijst af te halen.
Prijs: leden: 1 euro voor lijst van 40 stuks/ 
Niet-leden: 0,50 euro extra per binnen 
gebracht artikel
Uur: 9 tot 12 uur
Plaats: Basisschool De Meikever, Meistraat 
148 Dessel
Organisatie: Gezinsbond Dessel 
Meer info: elly.aernouts@skynet.be,  
tel. 0473 68 92 83,  
http://gezinsbond-dessel.webs.com
■■

Zaterdag 24 maart
BIERFESTIVAL
KWB Witgoor organiseert, in samenwerking 
met Onder 't schuim, hun eerste 
bierfestival! Maak je keuze uit 100 bieren.
Uur: van 12 tot 24 uur
Plaats: Parochiecentrum Witgoor, 
Meistraat 150, Dessel
Organisatie: KWB Witgoor 
Meer info: kwbwitgoor@hotmail.com
■■

April
Maandag 2 april 
PAAPMAANDAG
Gezellige namiddag waarbij het oude 
volksspel "paapgooien" of "kallen" 
gespeeld wordt in tornooivorm. Vooraf 
inschrijven via paapmaandag@gmail.com. 
Ter plaatse inschrijven kan ook vanaf 
12.30 uur.
Uur: van 12.30 tot 18 uur
Plaats: Lokalen Jongenschiro Witgoor, 
kloosterstraat, Dessel
Organisatie: Oudleiding Lovadivaos
Meer info: paapmaandag@gmail.com
■■

www.uitdatabank.be
Jouw activiteit in de volgende editie? 

Vul je activiteit in op bovenstaande website vόόr 13 maart 2018. 
 

Meer informatie? Neem dan contact op met de dienst Informatie, 
tel. 014 38 99 35, informatie@dessel.be 
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Jouw foto hier?

Hier is plaats voor jouw vereniging

Een foto zegt meer dan duizend woorden.Stuur ons een 
foto van jouw voorbije activiteiten met een korte tekst 
en wij plaatsen het in De Desselaar. De Sinterklaaswerkgroep van Gezinsbond Dessel kon, door de inzet 

van vele vrijwilligers én de bijdrage van heel veel Desselaars, het mooie 
bedrag van 2000 euro schenken aan Kyma – een project rond jongde-
mentie. 
Eén van de doelstellingen van Kyma is om jongdementerenden een 
dagbesteding aan te bieden en hun mantelzorgers te ontlasten. Hiervoor 
krijgen ze in de Alfons Smet Residentie een lokaal te beschikken, maar 
er zijn te weinig financiële middelen om eens iets extra’s te doen. Met 
de opbrengst van de Sinterklaasactie kunnen ze op 14 februari 2018 een 
gratis creatieve workshop aanbieden aan hun gebruikers. Kyma dankt 
Dessel voor deze bijdrage!

Met veel vreugde 
en dank blikken 
onze bewoners, hun 
familie, onze vrij-
willigers, bezoekers 
en medewerkers 
van de Alfons Smet 
Residenties terug 
op wederom een 
geslaagde editie van 
onze jaarlijkse tradi-
tie, de kerstmarkt.

Niet alleen werd er geluisterd naar de mooie samenzang van 
een 20-tal zangers en zangeressen van het koor PerNoot onder 
leiding van Katelijne Segers; zij hebben mede met het quartet 
onder leiding van Dirk Dresselaers gezorgd voor een aangena-
me muzikale kerstsfeer in ons huis.

In onze gangen en buiten heerste er gezelligheid alom dankzij 
de verschillende geëngageerde standhouders, voor wie onze 
oprechte dank.

Op 28 november was er de laatste kook-
demo van KVLV met Dirk Ceysens met een 
heerlijk topmenu voor de feestdagen.

Wat een volk, wat een muziek, wat een fanfare (De Eendracht) , wat een diri-
gent (Koen Dries), wat een koor (La Muze) , wat een stemmen (Bart Daemen, 
Elien Wuyts, Marc Broeckx, Karl Smet, Jasmien Gys, Johan Wyckmans, Sandy 
Foets, Annelies Slegers) , wat een rockband (Black Gadget)  wat een pre-
sentator (Koen Cools),  wat een DJ (LDD),  wat een techniek, wat een came-
raploeg, wat een backstage, wat een toogploeg, wat een vrijwilligersploeg 
…  en wat een publiek .  De derde “Nacht van de Eendracht” op 13 januari 
was er eentje om in te kaderen en nog lang van na te genieten!  Fanfare De 
Eendracht dankt iedereen die zijn steen(tje) hier aan bijdroeg.

Op 25 november 2017 hebben we met 
een aantal leden van de wandelclub 

DesSchel meegedaan aan de 3de editie 
van Steps on Fire. Dit is een wandeltocht 

van 60km van het station van Antwerpen tot Mol Millegem 
ten voordele van de Brandwonden Kids.
Interesse in onze wandelclub, stuur een mailtje naar  
arno.oomis@gmail.com

Op zondagnamiddag 7 januari 2018 gaf Vocarde in de kerk van 
Dessel een Driekoningenconcert met als titel ‘Vocarde zingt van 
Kind tot Koning’. Hierbij zongen ze letterlijk een programma van 
kerstmuziek, nieuwjaarsgezangen tot Driekoningenliederen: van 
de geboorte van het kind tot aan de komst van de koningen dus. 
Dries, Helena en Alexander gaven met hun acteer- en zangpresta-
ties het geheel een frisse en jeugdige toets.

Het werd een sfeervol en uniek gebeuren.
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Meld je activiteit, fuif, buurtfeest, wandeling, ... 
via het evenementenformulier
Het gemeentebestuur helpt je graag verder met de organisatie van jouw evenementen (fuif, modeshow, festival, 
...). We werken achter de schermen dan ook volop aan een heus evenementenloket. We willen onze organisatoren 
een kapstok aanreiken bij het organiseren van een evenement, zodat er zo min mogelijk over het hoofd wordt 
gezien. Want organiseren doe je niet zomaar eventjes tussendoor. 

Afhankelijk van de locatie van het evenement, dien je een vergun-
ning te bekomen of een melding te maken van je evenement. Ook 
zijn er een aantal voorwaarden waaraan je je als organisator moet 
houden. 

Wanneer heb je een vergunning nodig?
Je hebt een vergunning nodig als uw activiteit plaatsvindt in open 
lucht of in een tent (zowel wanneer de activiteit plaatsvindt op 
privé domein als op openbaar domein).

Voorbeelden: buurtfeesten, sportmanifestaties, markten, gemo-
toriseerde tochten, fiets- en wandeltochten, loopwedstrijden, 
kampvuren, kerstboomverbrandingen, ...

Wanneer volstaat een melding?
Een melding volstaat als je activiteit plaatsvindt in een privége-
bouw of zaal met elektronisch versterkte muziek.

Voorbeelden: fuiven, personeelsfeesten, optredens,…

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
De aanvraag tot toelating moet minstens 3 maanden voor het 
plaatsvinden van de activiteit gebeuren. Gelieve deze termijn te 
respecteren.
Spontane, acute of onverwachte manifestaties moeten schriftelijk 
gemeld worden uiterlijk 24 uur voor de start van de activiteit(en ).

Hoe vraag je een evenement aan?
Voor zowel een vergunningsaanvraag als een melding maak je 
gebruik van het aanvraagformulier voor de organisatie van een 
evenement. Via dit aanvraagformulier kan de gemeente een 
juiste inschatting maken van wat je nodig hebt op het vlak van 
veiligheid, mobiliteit en ondersteuning.

Voor privé-evenementen moet je geen aanvraag indienen en voor 
buurtfeesten is er een apart aanvraagformulier beschikbaar.

Meer info en de aanvraagformulieren vind je op
www.dessel.be/evenementenloket

Hoera, de Jeugdboekenmaand is er weer!   
Ze gaat deze keer over wetenschap en techniek.  
Eureka! 

Wedstrijd
Bij de jeugdboekenmaand hoort natuurlijk ook een leuke 
wedstrijd. Kinderen tot 12 jaar kunnen deelnemen door 
opdrachten in de bib op te lossen. Net zoals elk jaar zijn er 
veel leuke prijzen te winnen! Van 1 tot 31 maart kan je in de 
bib terecht om deel te nemen. Je wedstrijdformulier vind je 
aan de balie. 

Voorstelling “Natasja op de vlucht”
Om de Jeugdboekenmaand extra feestelijk af te trappen 
organiseert de bib dit jaar de voorstelling “Natasja op 
de vlucht”. De voorstelling gaat over een dolgedraaide 
professor, Doctor Fuego. Die komt met wetenschappelijk 

gestaafde bevindingen de kinderen om de oren slaan en 
wil hen laten geloven dat het lezen van strips verderfelijk, 
schadelijk en afstompend is. Hij wordt daarbij gestoord 
door een opdringerige, assertieve kuisvrouw die bezeten is 
van strips. Zij komt er achter dat Doctor Fuego niet alleen 
geniepig toch een stripfanaat is, maar ook nog eens tot over 
zijn oren verliefd is op de stripfiguur Natasja.

Wanneer?  zaterdag 3 maart om 10.00u
Voor wie? kinderen uit het 2de, 3de en 4de leerjaar
Waar?      Raadzaal administratief centrum “De Plaetse”,  
  Hannekestraat 1, Dessel
Inkom:   gratis
Inschrijven: bibliotheek@dessel.be of  
  telefonisch 014 38 99 31
Meer info: www.deverhalenkat.be of  
  dessel.bibliotheek.be 

Natasja op de vlucht – De Verhalenkat
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Een dag vol actie in Adventure Valley Durbuy !
Ben jij tussen 12 en 18 jaar oud en hou je van avontuur? Schrijf je dan tijdig in voor deze leuke dag in de Ardennen 
(La petite merveille - Durbuy) op dinsdag 10 april 2018. Het eerste deel van de dag is een kajaktocht van 8 km 
tussen Durbuy en Barvaux.  In de namiddag leven we ons volledig uit in het Adventure en Challenge Park.

Professionele monitoren begeleiden 
en zijn er altijd om te helpen waar het 
moeilijker wordt of waar iemand hulp 
nodig heeft. De opdrachten zijn van een 
uitdagend niveau, maar zijn haalbaar voor 
de meeste groepen. 

Praktische informatie
Wanneer: dinsdag 10 april 2018
Voor wie: jongeren 12-18 jaar (inclusief 
6de leerjaar)
Organisatie: Sportregio Zuiderkempen ILV

Programma
- tussen 7.00 en 8.00 uur:Vertrek met de 

bus
- 9.30-12.30 uur: Afvaart met de kajak 8 

km Durbuy-Barvaux in dubbele boten
- 12.30-13.30 uur: Lunch (mogelijkheid tot 

kopen van snacks + drank)
- 13.30-17.30 uur: 
Adventure park: 
 > Nettenpark: Een klim doorheen een 
waanzinnig nettenstelsel op verschil-
lende hoogtes

 > Tubing Slide: Glij van boven de boom-
toppen op een band van een reuzen-
schuifaf 

 > Speleo Experience: Ontdek de wereld 
ondergronds in onze artificiële grot. 3 
verschillende routes volgens moeilijk-
heidsgraad. Een helm met lamp wordt 
voorzien door de monitor.

 > Click & climb: 3 identieke routes in de 

oude steengroeve. Wie is het eerste 
boven?

 > Via Ferrata: 4 verschillende routes naar 
boven met verschillende hindernissen.

 > Klimbos: Klimmen en klauteren tussen 
de bomen volgens gekozen niveau. 
Verschillende parcours.

Challenge park:
 > Indrukwekkend touwbruggen park.  
Avontuur op grote hoogte.  6 hoogte-
parcours op 3 verschillende hoogtes 
(3m, 6m en 10m).  Meer dan 100 hinder-
nissen, ziplines en klimmuur. 100 % vei-
lig door het systeem van de expoglider.

 > Nature Walking Challenge: Voor wie niet 
van de hoogte houdt is er een mooie en 
uitdagende natuurwandeling a.d.h.v. 
QR-codes met heel wat uitleg over de 
fauna en flora. Onderweg enkele touw-
bruggen. 

- tussen 20.00 en 21.00 uur : Aankomst 
met de bus

Kledij
 > Voorzie warme kledij
 > Een lange broek en lange mouwen zijn 
aan te raden

 > Sportieve kledij die vuil mag worden
 > Stevige schoenen met goed zoolprofiel
 > Regenkledij
 > Reservekledij 

Prijs
25 euro per deelnemer (incl. busvervoer, 
activiteiten, materialen, professionele 
instructeurs, verzekering). Lunchpakket 
en drankjes zijn niet in de prijs inbegre-
pen. 

Busplanning
De busplanning en opstapplaatsen volgen 
na einde inschrijvingen.

Inschrijven
Inschrijvingen kan tot 26 maart 2018 via 
www.dessel.be (e-loket) of op de sport-
dienst in administratief centrum “De 
Plaetse”.

Er is plaats voor 100 deelnemers!

Meer info
Sportdienst
Hannekestraat 1
2480 Dessel
Tel. 014 38 99 33
E-mail : sport@dessel.be 

 

Avonturen-
dag in de 
Ardennen
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Gemeenten Kasterlee, Dessel en Retie onder-
steunen G-sporters.
Dien je aanvraagformulier voor financiële ondersteuning in uiterlijk 15 maart 2018

In 2014 organiseerden de gemeenten Kasterlee, Dessel en 
Retie samen met de steun van een groot vrijwilligersteam 
een geslaagd verblijf voor de Sloveense delegatie in het 
kader  van de Special Olympics  Europese Zomerspelen Ant-
werpen.  Met de supportersbus trokken we naar Antwerpen 
en moedigden we ook onze eigen atleten aan tijdens het 
zwemmen, nl.  Lief Wens uit Kasterlee, Anke Verwaest uit 
Retie en Liesbeth De Hertogh uit Dessel.  Een boeiende tijd 
met heel veel dankbare momenten om nooit te vergeten. 

De gemeentebesturen van Kasterlee, Dessel en Retie dra-
gen de sport hoog in het vaandel, niet in het minst en in het 
bijzonder de G-sport.  
Sporten brengt dagelijkse onkosten met zich mee. Daarom 
willen de  3 gemeenten de G-sporters financieel ondersteu-
nen.  
G-sporters met een mentale en/of lichamelijke beperking 
die in Kasterlee, Dessel of Retie wonen en op regelmatige 
wijze in clubverband sporten, kunnen binnen de voorziene 
budgetten een éénmalige financiële ondersteuning krijgen. 
Zo kunnen onkosten (vervoer, aankoop van sportkledij en 
-materialen, … ) gedeeltelijk vergoed worden. 

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vul je op 
www.jeugdsportnetkdr.be (inschrijven) het aanvraagformu-
lier ‘Eénmalige financiële ondersteuning voor G-sporters 
2018’ in tegen ten laatste 15 maart 2018. 
Op vrijdag 27 april 2018 vindt in Tijl 4 te Dessel de uitreiking 
plaats.  

Wij wensen iedereen heel veel sportplezier toe. 

Contact: 
Gemeente Dessel: Guy Van den Boer, 014 38 99 33,  
sport@dessel.be

 
Aanvraagformulier: www.jeugdsportnetkdr.be  (inschrijven)

 Sportkamp 
paasvakantie
Reeds enkele jaren organiseert de sportdienst 
tijdens de paasvakantie een sportkamp voor 6- tot 
12-jarigen.  Dit jaar plannen we het sportkamp 
tijdens de tweede week van de paasvakantie, van 9 tot en 
met 12 april 2018.

Na een geslaagde eerste samenwerking tijdens de vorige 
paasvakantie zullen we ook dit jaar weer kunnen rekenen 
op de enthousiaste begeleiding door Sporta-monitoren.

Welke sporten er allemaal zullen worden beoefend, is nog 
niet precies geweten, maar dat het iets wordt om naar uit te 
kijken is zeker.

Hou daarom de gemeentelijke website in het oog om op 
de hoogte te blijven.  Flyers van het sportkamp zullen ook 
worden verdeeld via de Desselse basisscholen.

RETIE
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De Kempen: 
niet alleen 
keitof, maar ook 
keigezond!
Noteer alvast 1 maart in je kalender, want die dag is het natio-
nale complimentendag. Eigenlijk zouden we het hele jaar door 
complimentjes moeten geven, omdat de mensen rondom ons dat 
ongetwijfeld verdienen. Maar dat vergeten we nogal eens en om 
dat in de verf te zetten, is 1 maart de dag om kwistig met bedank-
jes en lof rond te strooien. Vanaf die dag kan je in onze bib ook 
een gratis complimentenlintje afhalen dat je cadeau kan geven 
aan iemand die het volgens jou verdient. Het zijn festivallintjes 
met een leuk opschrift (Jij bent kei cool, ik zie je kei graag,…) 

Vanaf dit jaar is 1 maart ook het begin van de ‘Week van de 
Keigezonde Kempen’. Een hele week lang zal er door meer dan 
20 Kempense zorg, welzijns- en gezondheidsorganisaties en de 
meeste Kempische gemeenten een aanbod worden gegeven van 
activiteiten rond gezondheid. 

De wil om gezond gedrag thuis voorop te stellen is er vaak wel, 
maar de tijd en juiste kennis ontbreekt. De hoeveelheid infor-
matie over gezondheid die rondgestuurd wordt via sociale en 
andere media, bemoeilijkt de gezonde keuze. Wat is betrouwbare 
gezondheidsinformatie en hoe kan je met je gezin op een even-
wichtige manier een gezonde levensstijl hanteren? Terug naar de 
basis, daar zet de actieweek op in. 

Het thema dit jaar is ‘gezinnen met jonge kinderen’. Je kan dus 
naar lezingen gaan over opvoeding, workshops rond gezond eten 
voor kinderen of zelfs knuffelturnen. Alle evenementen kan je 
terugvinden op de website www.gezondekempen.be. Er is voor 
elk wat wils, dus je gaat zeker iets leuks vinden voor jouw gezin. 
Ook in Dessel doen we mee, dus kijk zeker eens op de activitei-
tenkalender voor een activiteit in jouw buurt. 

Kom naar het 
slotevenement op 7 maart
in Turnhout - Thomas More Hogeschool
gratis toegang!

Op woensdag 7 maart wordt de actieweek feestelijk afge-
sloten in het bijzijn van Kempense gezinnen, kinderen en 
professionele gezondheidswerkers. Ook jouw gezin is van 
harte welkom.

In de namiddag kan je met je kinderen deelnemen aan een 
programma vol toffe, keigezonde workshops, rondneuzen op 
de gezonde beurs, genieten van een gratis tas soep en zoveel 
meer. Wil je erbij zijn, dan ben je vanaf 13u van harte welkom 
op de Thomas More Hogeschool, Campus Blairon in Turnhout. 

Gratis toegang. Inschrijven is niet nodig.  
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Vertelling  
Weetwateitjes 
op het Pagadderpad
Oorlog is geruzie, maar dan in het groot. Bij ruzie heb je 
pijn, van oorlog ga je dood.

Watoetje en Watatje, die kijken met hun naïeve en 
eigenzinnige manier naar de natuur. Ze vertellen over 
twee bosreuzen, Boomreus en Mosreus, die heel het 
bos meesleuren in hun infantiel gekibbel zodat een ware 
oorlog losbreekt. Een parodie op de politieke machts-
spelletjes die dikwijls aan de oorsprong liggen van een 
echte oorlog. Iedereen is begonnen maar niemand heeft 
het ooit gedaan, niemand is gewonnen en iedereen is 
onderuit gegaan.
Tijdens de jaarlijkse buitenspeeldag trekken ook wij erop 
uit. 
Deze vertelling gaat door op het Pagadderpad. We 
wandelen naar verschillende vertelplekken waar telkens 
ongeveer 12 minuten wordt verteld. Het verhaal wordt 
gebracht door Kathleen Van der Velde (De verhalenkat) 
en Jan De Maeyer (Meneer Zee).

Wanneer: woensdag 18 april 2018
Uur: 15 uur
Vertrek: aan Sas4-Toren
Doelgroep: 5 – 9 jarigen
Duur: +/- 90 minuten
Thema: ruzie, oorlog en natuurbeleving
Muziek: Jan De Maeyer
Prijs: 3 euro
Inschrijven: voor 11 april 2018 bij dienst toerisme, tel. 
014 38 99 35 / 014 38 99 20, toerisme@dessel.be of 
via het e-formulier op www.dessel.be/weetwateitjes. 
Betalen bij inschrijving.

Er is plaats voor een zestigtal kinderen. We voorzien 
begeleiding om tijdens de wandeling mee te stappen 
met de kinderen.

Keigezonde Kempen:  

Sandra Bekkari komt  
naar Dessel
Dessel streeft mee naar een Keigezonde Kempen en nodigt 
daarom voedingsdeskundige Sandra Bekkari uit. Ze schreef 
de bekende kookboeken 'Nooit meer diëten’ en heeft een 
eigen kookprogramma ‘Open Keuken’ op VTM. Davidsfonds 
Dessel en de bibliotheek organiseren een lezing met Sandra 
Bekkari over haar beroemde ‘Sana’-methode. Wil je er graag 
bij zijn? Inschrijven kan via bibliotheek@dessel.be.  

Wanneer?  Donderdag 15 februari om 20.00u
Waar?      Parochiecentrum Witgoor, Meistraat 150, 
  2480 Dessel
Inkom:   5 euro
Inschrijven:  bibliotheek@dessel.be of telefonisch  
  014/38 99 31 (bibliotheek)
Meer info: dessel.bibliotheek.be

Lezing  
‘ondeugend 
ouder worden’ 
door Zaki

 
Om de Week van de Keigezonde Kempen goed in te zetten 
brengt journalist en tv-maker Zaki een vrolijke lezing over 
de voor(oor)delen van ouder worden. Want al te vaak wordt 
onze oudere medemens te snel afgeschreven. Verwacht geen 
advies over wandelstokken en heupoperaties, maar humoris-
tische inzichten voor een geslaagd leven op latere leeftijd.

Wanneer?  Donderdag 1 maart om 20.00u
Waar?      Raadzaal, Hannekestraat 1, 2480 Dessel
Inkom:   4 euro
Inschrijven:  bibliotheek@dessel.be of telefonisch  
  014/38 99 31 (bibliotheek)
Meer info: dessel.bibliotheek.be
Organisatie: bibliotheek Dessel, Davidsfonds Dessel  
  en Vormingplus Kempen
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Foorloop 2018:
Sport mee én loop met ons  
10 km op de Foorloop
Wil jij graag je grenzen verleggen? Wil je een nieuwe uitdaging maar weet je 
niet hoe te starten? Wil jij sporten onder begeleiding van een gediplomeerd 
personal coach? Dan hebben wij voor jou een subliem sportief aanbod.

De gemeente Dessel organiseert immers 
samen met Igo4fit een uniek project waar 
iedere inwoner van Dessel aan kan deel-
nemen: loop samen met ons 10 km. De 
uiteindelijke doelstelling is de Desselse 
Foorloop die op maandag 21 mei 2018 
plaatsvindt. 

Wat kunnen we de deelnemers 
aanbieden?
Door de samenwerking tussen de 
gemeentelijke sportdienst en Igo4fit is 
er een sportief traject uitgewerkt om 
alle deelnemers te doen slagen in het 
uiteindelijke doel: 10 km lopen tijdens de 
Desselse Foorloop 2018.  Voor slechts 10 
euro bieden we jou het volgende aan :
 > 1 groepstraining per week bij Igo4fit
 > een doelgericht trainingsschema naar 
10 km

 > stabiliteitsoefeningen in functie van de 
loopprestatie

 > voedingstips die je helpen een gezonde 
levensstijl te creëren

 > aanvullend trainingsadvies

Alles is aanwezig om iedereen optimaal te 
begeleiden. Ben je beginner of gevorderd? 
We houden rekening met ieder individu.

Waar?
De trainingen zullen doorgaan in de trai-
ningsruimte van Igo4fit,  
Hannekestraat 19b, 2480 Dessel.

Wanneer?
Vanaf dinsdag 20 februari 2018 geduren-
de 13 weken tot en met 15 mei, telkens 
van 19u00 tot 20u00. In de schoolva-
kanties gaan de trainingen ook door.  De 
deelnameprijs voor de ganse lessenreeks 
bedraagt slechts 10 euro.
Lesdata : 20 – 27 februari,  
6 – 13 – 20 – 27 maart,  

Igo4(f)it !

3 – 10 – 17 – 24 april,  
1 – 8 – 15 mei
Foorloop : 21 mei 2018.

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan op de sportdienst in het 
administratief centrum of via sport@
dessel.be met opgave van jouw naam, 
adres, geboortedatum, e-mailadres en 
gsm-nummer.  Opgelet: er is slechts plaats 
voor 20 deelnemers. Aarzel dus niet en 
schrijf snel in.

Meer info
Sportdienst
Hannekestraat 1
2480 Dessel
tel. 014 38 99 33
e-mail: sport@dessel.be 
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Tournée Minérale,  
waarom deelnemen?
De meeste Vlamingen drinken wel eens graag een goed glas en het hoort 
ook bij onze Bourgondische levensstijl. Maar soms vergeten we wel eens 
dat je alcohol met mate (zonder ‘N’) moet drinken. 

Een glas wijn bij het eten, een pint na 
het sporten, dikwijls drinken we alcohol 
zonder er bij na te denken. Maar het 
drinken van alcohol beïnvloedt echter je 
gezondheid, zowel fysiek als mentaal. 
Het heeft ook een impact op je veiligheid 
en op je gedrag. Daarom steunen we ook 
met de gemeente Dessel de actie Tournée 
Minérale om even stil te staan bij je eigen 
drankgebruik. 

Ga dus samen met andere Desselaars de 
uitdaging aan en drink in februari 2018 
één maand lang geen alcohol. Zo ervaar 
je wat een maand zonder alcohol met je 
doet. Het is niet zozeer een kwestie van 
jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral 
bij.

Heel wat mensen merken in die maand 
gaandeweg dat ze beter slapen en zich 
fitter voelen. Je hebt geen kater, dus meer 
tijd om leuke dingen te doen. Alcohol 
is duur, je spaart deze maand dus een 
mooie som geld uit. Verder leer je op een 
gezondere manier met alcohol omgaan. 
Uit bevragingen is gebleken dat mensen 
die een maand lang geen alcohol drinken, 
maanden later nog steeds minder drin-
ken.

Tot slot steunt de campagne ook het 
goede doel. Of je nu al het geld doneert 
dat je bespaart met je alcoholvrije maand, 
of je je laat sponsoren door vrienden en 
familie: dankzij je gift kunnen we samen 
levens redden. Zo heeft je deelname extra 
betekenis én heb je meer reden om vol te 
houden. 

Je kan ook je bestuur, je bedrijf, je 
sportclub, je vriendengroep... als team 
inschrijven. Zo bewijs je samen dat je 
geen alcohol nodig hebt om plezier te ma-
ken. Je zal zien, samen gaat het stukken 
gemakkelijker. 

Aan de slag 
 > Schrijf jezelf en je organisatie in via 
www.tourneeminerale.be en sluit je aan 
bij de Facebookpagina en het Face-
book-event. 

 > Om te laten zien dat je meedoet, kan je 
een polsbandje of pin dragen. Deze zijn 
gratis te verkrijgen voor de deelnemers 
bij de bib of bij het onthaal van admi-
nistratief centrum  “De Plaetse”. 

 > Probeer eens een mocktail uit, een 
cocktail zonder alcohol. Je vindt hier al-
vast een recept voor een mojito zero %.

Recept: Mojito 
zero%
Ingrediënten:
 > enkele takken verse munt
 > 1/2 limoen
 > 2 eetlepels rietsuiker
 > 1 cm gember in stukjes gesneden
 > 20 cl suikersiroop
 > Ginger Ale/beer (dit bevat geen alcohol)

Doe de suiker in het glas. Snij de halve limoen in kwartjes. 
Plaats deze op de suiker met het vruchtvlees naar beneden. 
Voeg de gember, muntblaadjes (geen stengels) toe. Voeg de 
suikersiroop toe en muddle (=pletten en roeren 
zoals in een vijzel). Vul het glas met gebroken ijs 
en top af met Ginger Ale.  Roer zachtjes met een 
lange lepel. Niet te veel, zodat het koolzuur niet 
ontsnapt.

Als versiering kan je werken met een takje munt, 
een schijfje limoen, …

Ben je op zoek naar nog meer in-
spiratie voor mocktails? Kom dan 
zeker eens langs in onze bib. We 
hebben verschillende boeken over 
alcoholvrije cocktails. 
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Op zoek naar 
een leuke  
vakantiejob?

Het gemeentebestuur en EVA-vzw 
IBO-Dessel zoeken jobstudenten voor:

 > de groendienst
 > speelpleinwerking  
(monitoren en vrijwilligers)

 > de bibliotheek
 > de buitenschoolse opvang

Solliciteren kan tot 27 FEBRUARI 2018!
 
De nodige informatie en sollicitatiefor-
mulieren kan je vinden op onze website  
www.dessel.be/vacatures.

Interesse? Wacht dan niet te lang met 
solliciteren!

Vacature monitor/vrijwilliger (m/v) 
speelpleinwerking
 
De speelpleinwerking van Dessel is voor 
de zomervakantie (van 30 juli tot en met 
31 augustus 2018) op zoek naar een ploeg 
van toffe, enthousiaste monitoren (vanaf 
18 jaar) en vrijwilligers (vanaf 16 jaar).

Heb je interesse, surf dan zo snel mogelijk 
naar www.dessel.be/vacatures en stuur je 
sollicitatieformulier op!

Solliciteren kan tot  27 FEBRUARI 2018!
Vrijwilligers speelpleinwerking kunnen 
solliciteren tot 23 april 2018.

Vacature jobstudent buitenschoolse 
opvang
 
Je bent jong, dynamisch, enthousiast en 
speels?

Heb je tijdens de zomervakantie wat tijd 
over en zoek je een boeiende en toffe 
vakantiejob?
Misschien is begeleider in de buiten-
schoolse kinderopvang dan wel iets voor 
jou!
Wij bieden speelplezier aan kinderen van 
2,5 tot 12 jaar (basisonderwijs).

Samen met de vaste begeleiding zorgen 
jobstudenten ervoor dat de kinderen een 
leuke, creatieve, gekke, sportieve vakan-
tie krijgen, die hen nog lang zal bijblijven!

Wandelbuddies gezocht!
Bij seniorencampus Alfons Smet Residenties te Dessel zoe-
ken we gezellige wandelbuddies om met onze bewoners te 
gaan wandelen. Je kan zelf kiezen op welk moment je met 
een bewoner gaat wandelen. Eén keer per maand organise-
ren we een gezamenlijke “wandelbuddies” wandeling zodat 
je elkaar kan leren kennen. 

Je hebt affiniteit met ouderen, bent behulpzaam en gedul-
dig en vindt het leuk om een gezellig praatje te maken. Je 
wandelt graag, bent graag buiten en je zorgt dat de bewo-
ners weer regelmatig een frisse neus kunnen halen. 

Jouw inzet is een aanvulling op het welzijn van de bewo-
ners. Met jouw enthousiasme, hulp en aanwezigheid weet 
je een glimlach op het gezicht van de bewoners te toveren.

Jij bent degene die het verschil kan maken!

Enthousiast geworden? Reageer dan snel!
E-mail: ergo.animatie@asresidenties.be en telefoon-
nummer 014 75 21 81
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Overlijdens
Irma Vercaigne, echtgenote van Gustaaf van Gompel, overleden 
op 88 jarige leeftijd te Dessel op 10 november 2017

José Van Gorp, echtgenote van Jos Geudens, overleden op 85 
jarige leeftijd te Dessel op 18 november 2017

René Van Bijlen, echtgenoot van Simonne Boonen, overleden op 
67 jarige leeftijd te Turnhout op 24 november 2017

Maria Melis, weduwe van Henricus Smets, overleden op 76 jarige 
leeftijd te Leuven op 29 november 2017

Maria Lens, weduwe van Joannes Hannes, overleden op 82 jarige 
leeftijd te Mol op 30 november 2017

Dymphna Vos, echtgenote van Jos Marien, overleden op 78 jarige 
leeftijd te Dessel op 2 december 2017

Josepha Struyfs, weduwe van Hendrik Van Wuytswinkel, overle-
den op 89 jarige leeftijd te Mol op 5 december 2017

Alfons Boonen, echtgenoot van Maria Slegers, overleden op 83 
jarige leeftijd te Dessel op 5 december 2017

Jozef Verkuringen, overleden op 86 jarige leeftijd te Dessel op 6 
december 2017

Jeanne De Proost, weduwe van Edmond Huysmans, overleden op 
87 jarige leeftijd te Oud-Turnhout op 9 december 2017

Maria Van Gompel, echtgenote van Jan Vreys, overleden op 87 
jarige leeftijd te Dessel op 12 december 2017

Marcel Smets, echtgenoot van Cornelia Van Beylen, overleden op 
86 jarige leeftijd te Dessel op 13 december 2017

Jozefien Manders, echtgenote van Staf Vandenbergh, overleden 
op 82 jarige leeftijd te Dessel op 16 december 2017

Josepha Melis, weduwe van Rene Slegers, overleden op 88 jarige 
leeftijd te Dessel op 19 december 2017

Maria Vanlommel, weduwe van Ludovicus Staes, overleden op 
88 jarige leeftijd te Dessel op 19 december 2017

Narda Weyts, overleden op 88 jarige leeftijd te Dessel op 20 
december 2017

René Segers, weduwnaar van Elisa Slegers, overleden op 86 
jarige leeftijd te Dessel op 24 december 2017

Henri Dries, echtgenoot van Maria Van Campfort, overleden op 
90 jarige leeftijd te Mol op 27 december 2017

Louis Van Campfort, weduwnaar van Maria Heymans, overleden 
op 91 jarige leeftijd te Mol op 4 januari 2018

Marie Jacobs, overleden op de leeftijd van 3 maanden te Heren-
tals op 14 januari 2018

Marietta Aerts, echtgenote van Alois Theys, overleden op 76 
jarige leeftijd te Edegem op 16 januari 2018

Mit Huysmans, weduwe van Hendrik Smets, overleden op 83 
jarige leeftijd te Turnhout op 18 januari 2018

Geboortes 
Em, geboren op 13 november 2017 
kindje van Dennis Huysmans en Sam Bosmans

Lili en Colette, geboren op 13 november 2017 
kindje van Dries Marien en Goele Cauwenberghs

Aster, geboren op 3 december 2017 
kindje van Stef Van Rooy en Jasmien De Fré

Annette en Marcel, geboren op 7 december 2017 
kindjes van Ives Van Campfort en Lotte Feyen

Lex, geboren op 19 december 2017 
kindje van Kurt Remen en Caroline Keersmaekers

Fien, geboren op 29 december 2017 
kindjes van Hans Ooms en Miet Maes

Fien, geboren op 3 januari 2018 
kindjes van Pieter De Wit en Martine Mermans

Bo, geboren op 12 januari 2018 
kindjes van Michel Van Dooren en Ann De Petter

Juliette, geboren op 6 januari 2018 
kindjes van Kevin Baldewyns en Lynn Boonen

Levensloop
Door toepassing van de wet op de privacy worden  

door de burgerlijke stand enkel die gegevens gepubliceerd  
waarvan we de schriftelijke toelating ontvingen van de  

betrokkene(n) of de nabestaande(n).

Huwelijken in Dessel
Door Alveracht en Ellen Bolckmans  
huwen op 17 februari

Marc Cuypers en Ingrid Vandendungen  
huwen op 10 maart

Wij feliciteren
Met hun gouden jubileum
Op 19 december 2017, De heer en mevrouw 
Frits Wyatt en Pieternella Hitzert

Met hun diamanten jubileum
Op 1 februari 2018, De heer en mevrouw 
Gaston Marien en Julia Gevers
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Ergens rond 1965 waren een paar kinderen aan het spelen in het 
Nonnenbos. Ze woonden op de Turnhoutsebaan en dus was de 
Kattenberg voor hen dé speeltuin bij uitstek waar ze naar hartenlust 
konden ravotten. Eén van hen vond er een houten Christusbeeld, 
een corpus zonder armen. Hij nam het mee naar huis, heeft het altijd 
bewaard en toen hij later trouwde en op Mol-Donk ging wonen, heeft 
het jaren in zijn living gehangen. Een paar maanden geleden vond hij 
het tijd om dit stukje Dessels erfgoed naar zijn geboortedorp te laten 
terugkeren. Hij schonk het aan de Heemkundige Kring. 

De Christus van 
de Kattenberg

Het beeldje is ongeveer 32 cm lang. De 
armen ontbreken maar aan het corpus 
zijn wel de gaten te zien voor de pen-
nen, waarmee de armen aan het beeld 
werden vastgemaakt. Vermoedelijk was 
het een klassieke Christuscorpus die 
op een kruisbeeld gehangen heeft. Aan 
de achterkant staat het jaartal 1869 in 
het hout gekerfd en daaronder J. Ooms. 
Het beeldje roept veel vragen op, meer 
dan we antwoorden kunnen geven. 
Op het eerste zicht lijkt het dat wie het 
gemaakt heeft toch enig talent had. 
Er is zorg besteed aan de baard, de 
doornenkroon, het lendendoek,… Heeft 
J. Ooms het gemaakt of was het voor 
hem bestemd? En wie was J. Ooms? We 
vonden zelf nergens een spoor van een 
J. Ooms die in België als beeldhouwer 
bekend was. En dus vroegen we advies 
aan kunsthistoricus Jaak Jansen uit 
Balen.

Hij antwoordde het volgende: “De 
Heemkring heeft een interessant beeld 
in zijn bezit gekregen. Naar uitzicht 

hoort deze corpus thuis in de negen-
tiende eeuw. Ik denk dat de datering 
op de rug als de vervaardigingsdatum 
mag gezien worden. Ook de signatuur 
"J. OOMS" ligt in dezelfde lijn; J. Ooms 
is vermoedelijk de beeldhouwer van dit 
kunstwerk. Deze naam is mij onbe-
kend. Over de artistieke kwaliteit ben 
ik niet zo enthousiast. De uitwerking 
in de onderdelen is niet zo verfijnd. De 
algemene opvatting is harmonisch en 
globaal gemodelleerd. De details zijn 
minder verzorgd en niet precies. Het 
lijkt erop dat J. Ooms wel een zekere 
scholing heeft gekregen maar niet tot 
volwaardigheid is doorgestoten. Op 
de achterzijde zijn enkele barsten te 
zien, vermoedelijk wegens de slechte 
bewaaromstandigheden (te droog). 
Het beeldje is waardevol genoeg om 
hier aandacht aan te besteden en een 
behandeling te voorzien. Al bij al zit de 
waarde van het stuk in de plaatselijke 
inbedding in Dessel.”

Als je in Dessel “Kattenberg” en 

  

Dessel anno
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“Ooms” in één adem noemt, dan denk 
je automatisch aan kunstschilder Karel 
Ooms (Dessel, 1845 – Cannes, 1900). Ka-
rel Ooms werd geboren op de Kattenberg 
en nazaten van de familie hebben er nog 
lang gewoond. En dus doken de genea-
logen van de Heemkundige Kring in hun 
databanken om uit te vissen wie J. Ooms 
in 1869 in Dessel kon zijn. Er leefden in 
dat jaar hier meerdere mensen die daar-
voor in aanmerking komen, maar onze 
aandacht werd getrokken door Jan Baptist 
Ooms. Hij werd geboren in 1837, was een 
broer van de kunstschilder en huwde 
op 30 oktober 1869 in Dessel met Maria 
Theresia Melis. Het echtpaar vestigde zich 
op het Klaaseind. Meer weten we niet over 
die man, dus ook niet of hij eventueel het 
talent en de kennis had om een dergelijk 
beeld zelf te snijden. Het zou kunnen 
natuurlijk; zijn broer Karel had artistiek 
talent, waarom hij dan ook niet? Maar we 
durven ons ook afvragen of de kunstschil-
der in Antwerpen misschien een kruis-
beeld gekocht heeft als geschenk voor 
het huwelijk van zijn broer in Dessel. En 
liet hij er het jaartal en de naam inker-
ven of heeft de broer dat zelf gedaan? 
Maar waarom zou Karel Ooms zijn broer 
een kruisbeeld cadeau doen en niet een 
schilderij? Of gaf hij twee geschenken, 

een schilderij en een kruisbeeld? Toegege-
ven, het is pure speculatie maar voorlopig 
ons enige aanknopingspunt. We gaan er 
dan ook vanuit dat deze Christus gelinkt 
is aan Jan Baptist Ooms-Melis en dat dit 
Christuscorpus op een kruisbeeld in zijn 
woning op het Klaaseind gehangen heeft. 

We hebben nergens iets gevonden over 
een kruisbeeld dat op de Kattenberg 
aan een boom zou gehangen hebben. In 
1942 liet meester Goots, die zelf op de 
Kattenberg woonde de leerlingen van zijn 
klas in de lagere school in Dessel een 
opstel maken over een kapelletje bij hen 
in de straat of in de buurt. Die opstellen 
worden in het gemeente-archief bewaard 
en geven een mooi overzicht van de ka-
pelletjes die er toen in Dessel waren. Over 
een kruisbeeld dat toen op de Kattenberg 
als “een kapelletje” zou hangen, wordt 
niet gesproken. Maar hoe is het dan een 
paar decennia later op de Kattenberg 
terechtgekomen? Een Christusbeeld 
dat niet meer op een kruis hing en geen 
armen meer had, werd ongetwijfeld als 
onbruikbaar gezien en weggegooid. En 
waar bleven de mensen vroeger met hun 
afval? In de bossen. Het oudste lid van de 
Heemkundige Kring vertelde hoe ze als 
schoolkind door de zusters van de meis-

jesschool in de Hannekestraat samen met 
een paar klasgenootjes naar de bossen 
van de Kattenberg gestuurd werd om er 
afval weg te gooien. En de zusters waren 
boos omdat ze de versleten zinken kuip 
waarin het afval zat ook hadden achterge-
laten. Die kon nog dienen!

Nu proberen we huisvuil te vermijden, 
er wordt gesorteerd en gerecycleerd. Het 
ging er ooit anders aan toe. Pas vanaf 
augustus 1959 organiseerde het gemeen-
tebestuur het ophalen van huisvuil. Op 
vrijdag en zaterdag kon men ook terecht 
op het gemeentelijk stort “De Pinken”, 
een oude zandput langs het kanaal in de 
buurt van Sas 5. Je kon er ongeveer alles 
kwijt. En toch bleven veel mensen hun 
afval storten in de bossen. In april 1971 
vond de gemeente het welletjes toen er 
meer dan 200 vrachtwagenladingen afval 
uit de bossen gehaald werd. “En dan te 
weten dat dit voor enkele jaren nog eens 
gebeurde”, lazen we in de Kempense 
kranten. En dus is de kans groot dat dit 
mooi Christuscorpus ooit als afval op de 
Kattenberg weggegooid werd. Gelukkig 
werd het beeldje door een jongen met 
smaak gevonden. 

HK De Griffioen Dessel vzw

“ En wie was J. Ooms? “
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Terugblik
Meer foto’s van de afgelopen activiteiten 
op www.dessel.be / fotoalbum

De cultuurraad zag op 6 januari veel blije kin-
dergezichtjes op het Campinaplein. De mooiste 
en leukste driekoningen zongen hun lied! Alle 
kindjes werden getrakteerd op warme chocomelk 
en een wafel, terwijl de ouderen zich tegoed 
deden aan een fris pintje of een verwarmende 
glühwein voor het goede doel.  In Witgoor konden 
de driekoningen zangertjes terecht in cultuurhuis 
“Komdis”, een organisatie van KWB Witgoor. De 
kinderen konden ook hier genieten van een verse 
wafel, verse soep of warme chocomelk. Dankzij 
het schminkteam en de vele helpende handen 
werd het voor vele zangertjes een topactiviteit. 
Een mooie afsluiter van de kerstvakantie.

De kunstgroep “Pleintjes met een verhaal” 
bracht tussen 10 november en 10 december 
2017 de tentoonstelling Witte Waters. Deze was 
te bezichtigen in administratief centrum “De 
Plaetse”.

De kinderen van het 2de leerjaar 
mochten in de bib naar een leuke 
voorstelling van toneelgroep 
Verhalenkat komen kijken. ‘Geluk 
voor kinderen’ is gebaseerd op het 
boek van Leo Bormans en vertelt het 
wedervaren van rare vogels en hoe 
ze gelukkiger kunnen worden. 


