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Desselse pompje in handen van
Boem Tuut
Tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 9 januari reikte CD&V
Dessel voor de negende keer het “Dessels pompje” uit.
De miniatuurversie van de pomp op de markt, gemaakt door André Snels, kan een jaar lang het repetitielokaal van jeugdfanfare Boem Tuut opfleuren.
Met het Dessels pompje wil CD&V elk jaar één of meerdere Desselse vrijwilligers in de bloemetjes zetten. Of zoals
fractieleider Michel Meeus het verwoordde: “Zoals ooit
de pomp op ons marktplein het kostbare water leverde aan
de Desselse gemeenschap, zo pompen ook deze mensen
onbaatzuchtig positieve energie in ons dorpsleven.”
Dirigent Koen Dries en “manusje-van-alles” Hilde
Mertens kregen het pompje uit handen van staatssecretaris Servais Verherstraeten. De talrijke aanwezige supporters en sympathisanten keken, klonken op het nieuwe
jaar ... en zagen dat het goed was.

Voel je het kriebelen?
Over enkele maanden kiest Dessel een
nieuwe gemeenteraad.
Ook CD&V bereidt
zich voor om met
een sterk programma
én een gemotiveerde
ploeg aan de campagne te beginnen. Bij
Jo Van den Broeck, Tim Heymans, Paula Heymans
deze stellen wij u alvast drie gedreven, nieuwe mensen voor. Dat Paula Heymans
als jonge senior mee garant wil staan voor een stevig ouderenbeleid zal u niet verbazen. “Nu ik met pensioen ben, wil ik me
in mijn vrije tijd ook dienstbaar maken voor de gemeenschap.
Stilzitten zit niet in m’n genen!” Jo Van den Broeck voelt
zich al geruime tijd thuis in Dessel: “Een levendig dorp waar
het goed is om wonen!” Ook hij wil zich mee inzetten om
opnieuw “oranje” accenten in het gemeentebeleid te krijgen.
De jongste van de drie nieuwelingen is Tim Heymans. Tim is
al jarenlang actief in de Witgoorse jeugdwerking. Daarnaast
ligt ook ontwikkelingssamenwerking hem nauw aan het hart.
Paula, Jo en Tim kiezen voluit voor oranje. Voel jij het ook
kriebelen? Aarzel niet, je bent welkom!
www.cdenvdessel.be

“CD&V à volonté”
zondag 25 maart 2012
Christoffelzaal Heide
CD&V Dessel nodigt u hartelijk uit op de vierde editie van haar eetdag.
• buffet à volonté
(spaghetti, videe, kalkoengebraad met groenten en puree, ovenschotel)
• aperitief inbegrepen
• volwassene: 17 euro
• kinderen -10 jaar : 8 euro
• kinderen -5 jaar: gratis
Welkom tussen 11.30 u. en 14.00 u. of 16.00 u. en 18.00 u.
Inschrijven telefonisch, per mail of met deze strook vóór 18 maart bij:
Michel Meeus, Campfortstraat 5 – Dessel
0477/23.33.70 - mmeeus@provant.be

Yvonne Blockx, Lukasstraat 1 - Dessel
0494/38.24.79 - yvonne.blockx@telenet.be
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volwassene : ……… x 17 euro
kind –10 jaar : ……… x 8 euro
betalen ter plaatse
O tussen 11.30 u. en 14.00 u.
O tussen 16.00 u. en 18.00 u.
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Jos Mermans, Akkerstraat 64 – Dessel
0476/48.16.77 - jos.mermansmelis@skynet.be

