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VOORWOORD 
 
 
 
Beste Desselaar, 
 
Om de twee jaar wordt een nieuwe gemeentegids uitgegeven. Hierin vind je als inwoner of lokale ondernemer alle re-
levante informatie waarvoor je bij ons lokaal bestuur terecht kan. Lokaal bestuur is een nieuw begrip sinds gemeen-
tebestuur en OCMW één geheel geworden zijn. Lokaal bestuur Dessel wordt politiek bestuurd door 21 verkozen 
raadsleden waarbij de dagelijkse beleidsvoering uitgevoerd wordt door vier schepenen en de burgemeester. De echte 
werking daarentegen is in handen van het Managementteam waar naast de Algemeen Directeur en de Financieel Di-
recteur de vier afdelingshoofden deel van uitmaken. In Dessel werken we aldus met vier grote diensten: Burger & Or-
ganisatie, Vrije Tijd, Grondgebiedzaken en Welzijn. In onze organisatie staan ruim 200 medewerkers ten dienste van 
jou. 
 
Een gemeentegids is dus interessant voor jou om een weg te vinden in dat grote labyrint. En dat is ook alleen maar 
mogelijk gemaakt door de vele adverteerders. Echter iets dat gedrukt wordt, kan snel achterhaald of verouderd zijn. 
Daarom ook onze ambitie om via de website www.dessel.be of andere internetkanalen je op de hoogte te houden.   
 
Tot slot kan ik in dit voorwoord niet voorbij gaan aan de onwezenlijke tijden die we doormaken. Ieder van ons heeft te 
lijden aan de wereldwijde Corona-pandemie die ons in haar greep houdt. Maar in die donkerte en rampspoed waar 
vele Desselaren mee te maken hebben, zag ik ook heel veel lichtpunten. Samen hebben we ons weerbaar getoond. 
Vele zetten zich dubbel en dik in om anderen bij te staan of te helpen. Wat je niet breekt, maakt je sterker, daar ben ik 
van overtuigd. In het jaar dat we 750 jaar bestaan hadden moeten kunnen vieren, werden we danig op de proef gesteld. 
Echter ook hier is uitstel geen afstel. We komen met z’n allen terug, sterker dan ooit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kris Van Dijck 
Burgemeester
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IDENTITEIT LOKAAL BESTUUR DESSEL 
 
 
Naam: ...........................................................Lokaal Bestuur Dessel 

Adres: ...........................................................Hannekestraat 1, 2480 Dessel 

Telefoonnummer: .................................014 38 99 20 

E-mail: ...........................................................communicatie@dessel.be 

Website: ......................................................www.dessel.be 

Gehuchten: ...............................................Witgoor, Heide, Brasel 

Totale oppervlakte: .............................2703 hectare (27,03 km2) 

Provincie: ...................................................Antwerpen 

Bestuurlijk arrondissement: ........Turnhout 

Gerechtelijk arrondissement: .....Turnhout 

Kieskanton: ...............................................Arendonk 

Politiezone: ...............................................politie Balen-Dessel-Mol 

Aantal inwoners: ..................................9647 

Bevolkingsdichtheid: ........................357/km2 

Gemeentelijk wegennet: .................103,14 km 

Gewestelijk wegennet: ....................5,5 km 
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU 
 
 
Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks 
bestuur. In die zin is het in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen be-
voegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur van de gemeente. Zo houdt het col-
lege zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is 
daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt. 
 
In de praktijk krijgt elke schepen een aantal bevoegdheden, onderwerpen die hij met bijzondere aandacht volgt en 
voorbereidt, maar alle beslissingen van het college worden gezamenlijk genomen. 
 
Het college bestaat uit 5 leden (inclusief de burgemeester). Dezelfde leden zetelen ook in het vast bureau. 
 
Het college vergadert wekelijks, normaal op vrijdagvoormiddag. De vergaderingen zijn niet openbaar.  
 
De schepenen worden door de gemeenteraad gekozen onder de gemeenteraadsleden tijdens de eerste gemeenteraad 
van de legislatuur. Ook de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst maakt deel uit van het college.  
 
Het college van burgemeester en schepenen werkt voor een periode van zes jaar. Het huidige mandaat van de sche-
penen loopt tot en met 2024. 
 
BURGEMEESTER 

Kris Van Dijck (N-VA) 
Heegstraat 12 
tel. 0475 61 70 06 
e-mail: kris.vandijck@dessel.be 
 
Bevoegdheden 
Burgerzaken - Personeel - Politie - Financiën - Ruimtelijke ordening - Ontwikkelingssa-
menwerking  
 
Spreekuur 
ma 18u - 19u 
en na afspraak 
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SCHEPENEN  
Herman Minnen (N-VA) 
Hoefstraat 14  
tel. 0478 83 17 86 
e-mail: herman.minnen@dessel.be 
 
Bevoegdheden 
Openbare werken -  Patrimonium - Mobiliteit - Sport 
 
Spreekuur 
Enkel na afspraak 
 
 
 
Barbara Rommens (N-VA) 
Broekstraat 4A 
tel. 0474 40 89 90 
e-mail: barbara.rommens@dessel.be 
 
Bevoegdheden 
Onderwijs - Kinderopvang - Cultuur - Communicatie - Informatica - Jeugd 
 
Spreekuur 
Enkel na afspraak 
 
 
 
Willy Broeckx (N-VA) 
Kuilstraat 72 
tel. 0472 88 40 32 
e-mail: willy.broeckx@dessel.be 
 
Bevoegdheden 
Milieu - Nucleaire zaken  - Lokale economie - Landbouw - Dierenwelzijn  - Toerisme 
 
Spreekuur 
Enkel na afspraak 
 
 

 
Anita Vandendungen (N-VA) 
Hannekestraat 39 
tel. 0492 66 04 66 
e-mail: anita.vandendungen@dessel.be 
 
Bevoegdheden 
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst - OCMW - Sociale zaken - Gezondheid 
- Senioren - Mindervaliden 
 
Spreekuur 
Enkel na afspraak 
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DE GEMEENTERAAD / RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
De gemeente- en OCMW-raad zijn de hoogste organen van de gemeente en OCMW en bepalen de hoofdpunten en de 
grote lijnen van het beleid. De gemeenteraad is dus in eerste instantie bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk 
belang is. Zij kan daartoe algemene regels vaststellen, onder andere in de vorm van gemeentelijke reglementen. Daar-
naast moet de gemeenteraad beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat door de hogere overheid 
wordt opgedragen (bv. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).  
 
De OCMW-raad kan algemene regels vaststellen, onder andere in de vorm van reglementen die betrekking hebben op 
het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan. De OCMW-raad regelt dus, vergelijkbaar met de gemeente-
raad, alle OCMW-bevoegdheden, tenzij de wet het anders bepaalt. 
 
Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners. Het Decreet lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de ge-
meenteraad ook de OCMW-raad vormen. De raad bestaat uit 21 leden (inclusief burgemeester en schepenen). N-VA 
heeft 11 zetels, D&W 7 zetels en CD&V 3 zetels. Dezelfde leden zetelen dus ook in de gemeenteraad. 
 
De raadsleden worden verkozen voor een periode van zes jaar en het huidige mandaat loopt tot en met 2024. De ge-
meente- en OCMW-raad wordt voorgezeten door Michel Meeus (CD&V).  
 
De gemeente- en OCMW-raad komt één keer per maand op donderdag samen in de raadzaal van het administratief 
centrum “De Plaetse”. De zitting van de gemeenteraad begint om 20 uur. De zitting van de OCMW-raad sluit hierop aan. 
Er vinden in principe geen zittingen plaats in juli en augustus. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en 
een geheime zitting. Iedereen is welkom op de openbare zitting. 
 
De agenda van de gemeente- en OCMW-raad kan je vóór het plaatsvinden van de zitting op de gemeentelijke website 
vinden. Het openbare gedeelte van de verslagen wordt ook op de website geplaatst.  
 
 VOORZITTER GEMEENTE- EN  
OCMW-RAAD (CD&V)  

Michel Meeus (raadslid/voorzitter) 
e-mail: michel.meeus@dessel.be 
 
 
 
 
 

N-VA  
Kris Van Dijck (burgemeester) 
e-mail: kris.vandijck@dessel.be  
 
 
 
 

 
Herman Minnen (schepen) 
e-mail: herman.minnen@dessel.be 

  
 
 
 
 
Barbara Rommens (schepen) 
e-mail: barbara.rommens@dessel.be 
 
 
 
 

Willy Broeckx (schepen) 
e-mail: willy.broeckx@dessel.be 
 
 
 
 
 

 
Anita Vandendungen (schepen) 
e-mail: anita.vandendungen@dessel.be 
 
 

 
 
 

 
Viviane Willems (raadslid) 
e-mail: viviane.willems@dessel.be  
 
 
 
 
 

 
Pascale Segers (raadslid) 
e-mail: pascale.segers@dessel.be 
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Ellen Broeckx (raadslid) 
e-mail: ellen.broeckx@dessel.be 
 
 
 
 

 
Pieter-Jan Gys (raadslid) 
e-mail: pieter-jan.gys@dessel.be 
 
 
 
 
 
Jolien Wuyts (raadslid) 
e-mail: jolien.wuyts@dessel.be 
 
  
 
 

 
Driss Zayou (raadslid) 
e-mail: driss.zayou@dessel.be  
 
 
 

 
 

D&W  
Dirk Melis (raadslid) 
e-mail: dirk.melis@dessel.be  
 
 
 
 
 
Ferdinand Gys (raadslid)  
e-mail: ferdinand.gys@dessel.be 
 
 
 

 
 
Ruben Stessens (raadslid) 
e-mail: ruben.stessens@dessel.be 
 
 
 
 
 
Wouter Van Bylen (raadslid) 
e-mail: wouter.vanbylen@dessel.be  
 
 
 
 

Anita Van Gestel (raadslid) 
e-mail: anita.vangestel@dessel.be 
 
 
 
 

 
Jasmine Vangenechten (raadslid) 
e-mail:  
jasmine.vangenechten@dessel.be 
 
 

 
 
Gert Vansonhoven (raadslid) 
e-mail: gert.vansonhoven@dessel.be 
 
 
 
 

 
 
CD&V   

Paul Meynants (raadslid) 
e-mail: paul.meynants@dessel.be  
 
 

 
 

 
Tim Heymans (raadslid) 
e-mail: tim.heymans@dessel.be

 
 
 
 
 

 
ALGEMEEN DIRECTEUR  

Luk Nuyts  
Tel. 014 38 99 22 
E-mail: luk.nuyts@dessel.be 
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BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST 
 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. 
De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer 
bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
 
Het bijzonder comité bestaat uit 7 leden (inclusief de voorzitter). 
 
Het Bijzonder Comité vergadert in principe minstens elke maand telkens op een donderdag om 9 uur. De vergaderingen 
zijn niet openbaar. 

Anita Vandendungen (voorzitter) 
e-mail:  
anita.vandendungen@dessel.be 
 
 
 

 
Karin Kuypers  
e-mail: karin.kuypers@dessel.be 
 
 
 
 

 
Eric Peeters 
e-mail: eric.peeters@dessel.be 
 
 
 
 

 
Diana Slegers  
e-mail: diana.slegers@dessel.be 
 

Josée Dams 
e-mail: josee.dams@dessel.be 
 
 
 
 

 
Piet Peeters 
e-mail: piet.peeters@dessel.be 
 
 
 
 

 
Ellen Minnen  
e-mail: ellen.minnen@dessel.be 
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ADVIESRADEN 
 

JEUGDRAAD 
Naast de organisatie van activiteiten (o.a. Roefeldag), 
geeft de jeugdraad adviezen aan het schepencollege 
over alles wat jeugd en jongeren aanbelangt. Verder zorgt 
de jeugdraad voor de verdeling van de subsidies.  
 
Meer info 
Afdeling Vrije tijd - jeugd 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 32 
E-mail: jeugd@dessel.be 
 
Bevoegde schepen: Barbara Rommens 
 
 
CULTUURRAAD 
De cultuurraad geeft advies aan het gemeentebestuur 
over culturele zaken. De cultuurraad brengt overleg en 
samenwerking tot stand onder de culturele verenigingen, 
instellingen en diensten voor socio-cultureel werk en cul-
turele vrijetijdsbesteding. Ze organiseert jaarlijks enkele 
activiteiten zoals de multiculturele happening, het drieko-
ningen zingen,… 
 
Meer info 
Afdeling Vrije tijd - cultuur 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 32 
E-mail: jeugd@dessel.be 
Bevoegde schepen: Barbara Rommens 
 
 
GEMEENTELIJKE RAAD VOOR  
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Deze adviesraad komt niet fysiek samen, maar wordt via 
mail bevraagd over de verdeling van de subsidies ontwik-
kelingssamenwerking. 
 
Meer info 
Afdeling Vrije tijd - cultuur 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 32 
E-mail: jeugd@dessel.be 
Bevoegde schepen: Kris Van Dijck 
 
 
SENIORENRAAD 
De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die alle 
senioren van Dessel vertegenwoordigt. Het opzet van de 
seniorenraad is het maatschappelijk draagvlak voor het 
gemeentelijk seniorenbeleid te verbreden. Dit wil zeggen 
dat de seniorenraad advies geeft op vragen van de ge-
meente en het OCMW en daarnaast ook zelf ideeën aan-
brengt. Met deze adviezen werkt de seniorenraad mee 
aan het ouderenbeleid en maakt ze de behoeftes van se-
nioren bekend. 

Bovendien is de seniorenraad ook een aanspreekpunt 
voor elke senior van Dessel. Als senior kan je bij de seni-
orenraad terecht met jouw vraag of bezorgdheid over 
alles wat ouderen binnen onze gemeente interesseert en 
aanbelangt. 
 
Meer info 
Senioren- en zorgconsulente (zorgteam) 
Pastorijstraat 2 
Tel. 014 38 90 37 
E-mail: senioren@dessel.be 
Bevoegde schepen: Anita Vandendungen 
 
 
SPORTRAAD 
De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke op-
voeding en het openluchtleven in het belang van het al-
gemeen welzijn te bevorderen (bv. scholencross, 
foorloop, sportweek, …).  
 
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren 
betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen. 
Dit zijn de sportverenigingen, sportorganisaties- en instel-
lingen, scholen, enz.  
 
Meer info 
Afdeling Vrije tijd - sport 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 33  
E-mail: sport@dessel.be 
Bevoegde schepen: Herman Minnen 
 
 
BEHEERSCOMMISSIE BIBLIOTHEEK  
De beheerscommissie van de bibliotheek bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de verschillende politieke strekkin-
gen in de gemeenteraad, vertegenwoordigers van de 
ideologische en filosofische strekkingen en de bibliothe-
caris die de functie van secre taris waarneemt.  
 
Meer info 
Bibliotheek 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 31 
E-mail: bibliotheek@dessel.be 
Bevoegde schepen: Barbara Rommens 
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GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE  
ORDENING 
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GE-
CORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het 
niveau van de gemeente. De raad adviseert de gemeente 
voornamelijk binnen ruimtelijke planningsprocessen. Ze 
kan ook bepaalde aanvragen voor omgevingsvergunnin-
gen adviseren.  
 
Meer info 
Afdeling Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 38 
E-mail: bouw@dessel.be 
Bevoegde schepen: Kris Van Dijck 
 
 
MILIEURAAD 
De milieuraad is de adviesraad voor alle aangelegenhe-
den met betrekking tot milieu en natuur. De milieuraad 
doet voorstellen ter verbetering van de natuur en het mi-
lieu binnen Dessel. Verder kan de milieuraad zowel op 
eigen initiatief als op vraag van het bestuur adviezen ver-
lenen over allerlei zaken met betrekking tot milieu en na-
tuur. 
 
Meer info 
Afdeling Grondgebiedzaken - milieu 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 37 
E-mail: milieu@dessel.be 
Bevoegde schepen: Willy Broeckx 
 
 
ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN  
HANDICAP 
De adviesraad brengt overleg en samenwerking tot stand 
tussen personen, groepen, verenigingen, instellingen en 
diensten die ijveren voor het mindervalidenbeleid. Ze 
geeft advies op eigen initiatief of op vraag van derden en 
neemt zelf initiatieven die de integratie en levenskwaliteit 
van personen met een handicap kunnen verbeteren. 
 
Meer info 
Gemeentelijke sociale dienst 
Pastorijstraat 2 
Tel. 014 38 90 41 
E-mail: gemeentelijkesocialedienst@dessel.be 
Bevoegde schepen: Anita Vandendungen 
 
 

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 
Deze adviesraad adviseert het gemeentebestuur bij de 
opmaak en uitvoering van het lokaal beleidsplan kinder-
opvang en geeft advies over de uitbouw van opvang-
voorzieningen binnen de gemeente. 
 
Meer info 
Afdeling Vrije tijd 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 20  
E-mail: vrijetijd@dessel.be 
Bevoegde schepen: Barbara Rommens 
 
 
RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 
De adviesraad lokale economie heeft als doel overleg te 
organiseren tussen de verschillende economische acto-
ren in de gemeente en het gemeentebestuur. De raad 
voor lokale economie adviseert het gemeentebestuur bij 
het lokaal economisch beleid van de gemeente en dit 
voor alle beleidsdomeinen die rechtstreeks of onrecht-
streeks te maken hebben met of invloed hebben op het 
ondernemen in de gemeente. 
 
Meer info 
Afdeling Grondgebiedzaken - lokale economie 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 27  
E-mail: lokale.economie@dessel.be 
Bevoegde schepen: Willy Broeckx 
 
 
ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN RECREATIE 
De adviesraad voor toerisme en recreatie heeft in het al-
gemeen tot doel de uitstraling van Dessel als toeristisch 
aantrekkingspunt naar buiten te brengen en te vergroten. 
 
Meer info 
Afdeling Vrije tijd - toerisme 
Hannekestraat 1 
Tel. 014 38 99 32 
E-mail: toerisme@dessel.be 
Bevoegde schepen: Willy Broeckx 
 
 
Meer informatie over de adviesraden vind je op 
www.dessel.be/adviesraden 
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 ADMINISTRATIEVE  DIENSTEN 
 

De administratieve diensten bevinden zich in het admini-
stratief centrum “De Plaetse”, dat in 1996 in gebruik ge-
nomen is. Dit centrum is een renovatie van de vroegere 
brouwerij “Campina”. Het grootste gedeelte van de brou-
werij werd gesloopt met uitzondering van de koperen 
brouwketel die in het gebouw geïntegreerd werd. De bron-
zen plaat in de inkomhal legt het verband met de vroe-
gere brouwerij “Campina”. 
 
Adres 
Administratief centrum “De Plaetse” 
Hannekestraat 1 
2480 Dessel 
Gratis nummer: 0800 1 2480 
Tel. 014 38 99 20 
E-mail: communicatie@dessel.be of iz@dessel.be  
www.dessel.be  
 
Openingsdagen en -uren  
maandag: 08.30u - 12.00u 
dinsdag: 08.30u - 12.00u 
woensdag: 08.30u - 12.00u 
donderdag: 13.30u - 16.00u / 17.00u - 19.00u 
vrijdag: 08.30u - 12.00u 
  
  

MANAGEMENT TEAM  
ALGEMEEN DIRECTEUR 
Luk Nuyts 
Tel. 014 38 99 22 
E-mail: luk.nuyts@dessel.be 
 
 
 

De algemeen directeur staat aan het hoofd van personeel 
en staat in voor de algemene leiding en werking van de 
diensten van gemeente en OCMW. Hij is verantwoordelijk 
voor de voorbereiding van de dossiers die aan de ge-
meenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en 
schepenen en vast bureau worden voorgelegd. Hij advi-
seert het bestuur en verzorgt de opmaak van de notulen. 
 

FINANCIEEL DIRECTEUR 
Bart Van Gompel 
Tel. 014 38 99 23 
E-mail: bart.van.gompel@dessel.be 
 
 
 

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het be-
heer van de financiën van gemeente en OCMW. Hij heeft 
de algemene leiding over de financiële dienst en coördi-
neert het opmaken van de financiële meerjarenplanning. 
Hij staat in voor het voeren en het afsluiten van de boek-
houding en het opmaken van de jaarrekening.
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AFDELINGSHOOFD GRONDGEBIEDZAKEN 
Luc Vanherck 
Tel. 014 38 99 28 
E-mail: luc.vanherck@dessel.be 
 
 
 
AFDELINGSHOOFD VRIJE TIJD 
Lies Mermans 
Tel. 014 38 99 39 
E-mail: lies.mermans@dessel.be 
 
 
 
AFDELINGSHOOFD BURGER EN  
ORGANISATIE 
Nele Geusens 
Tel. 014 38 99 36 
E-mail: nele.geusens@dessel.be 
 
 
AFDELINGSHOOFD WELZIJN 
Hafsa Baki 
Tel. 014 38 90 44 
E-mail: hafsa.baki@ocmwdessel.be 
 
  
 

 
AFDELING VRIJE TIJD 
Op de afdeling Vrije tijd kan je terecht voor alles wat met 
toerisme, cultuur, jeugd, sport en bibliotheek te maken 
heeft.  
 
Volgende diensten vallen onder de afdeling Vrije tijd: 
 
RECEPTIE-ONTHAAL 
Je eerste contact met het gemeentebestuur verloopt 
meestal via het onthaal. Telefonische oproepen of vragen 
die je stelt aan het loket worden door de medewerkers be-
antwoord. Eventueel word je doorverwezen naar de be-
trokken dienst. 
 
Verder kan je er terecht voor de aankoop van: 
• PMD zakken: 3,60 euro per 24 stuks 
• bio-bags: 6 euro  
• visvergunning visvijver ’t Goor: 5 euro per lijn 
• zwemtickets voor de zwembaden van Geel, Mol en 

Arendonk 
• toeristische brochures 
• Dessels Kado 
 
Op deze dienst kan je ook terecht voor het reserveren van 
zalen en kunnen verenigingen hun drukwerk laten uitvoe-
ren. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 20  
e-mail: vrijetijd@dessel.be 

DIENST SPORT  
De sportdienst organiseert allerhande sportactiviteiten 
en stimuleert de deelname van de inwoners aan deze 
sportieve activiteiten. Alle bevolkingsgroepen, kinderen, 
senioren, mindervaliden, … krijgen een aanbod op maat.  
 
De sportdienst staat in voor de voorbereiding en uitvoe-
ring van het gemeentelijk sportbeleid, het beheer van de 
gemeentelijke sportinfrastructuur, de organisatie en on-
dersteuning van lokale en bovenlokale sportactiviteiten 
en de logistieke en administratieve ondersteuning aan de 
sportraad en EVA-vzw SID. 
 
Op de sportdienst kan je terecht voor alle informatie om-
trent sport. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 33  
e-mail: sport@dessel.be 
 
DIENST VRIJE TIJD 
Cultuur 
Cultuur wordt in onze gemeente als een breed begrip be-
schouwd: zowel het socio-culturele verenigingsleven als 
het cultureel aanbod dat wordt georganiseerd door de 
gemeente en door verenigingen. Ook evenementen, fes-
tivals en kunst brengen cultuur in onze gemeente.  
 
De gemeente wil dan ook werk maken van een geïnte-
greerd en kwalitatief cultuurbeleid waarbij alle culturele 
partners samen vorm geven aan het culturele leven.  
 
De cultuurraad vervult hierbij een belangrijke rol. De socio-
culturele en culturele verenigingen, aangesloten bij de 
cultuurraad, mogen bovendien rekenen op financiële en 
materiële ondersteuning voor hun geleverde inspannin-
gen.  
 
Verder kan je voor een brede waaier aan informatie over 
culturele materies terecht op de cultuurdienst. 
 
Ook ontwikkelingssamenwerking is een onderdeel van de 
cultuurdienst. De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking heeft als doel het bevorderen van een be-
leid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Om 
deze doelstelling te verwezenlijken zal de raad adviezen 
formuleren op eigen initiatief of op vraag van het gemeen-
tebestuur. 
 
Jeugd 
Deze dienst staat in voor de uitvoering van het vrijetijds-
beleid voor kinderen en jongeren binnen onze gemeente. 
Enerzijds door het lokale jeugdwerk te ondersteunen en 
te begeleiden en anderzijds door diverse initiatieven op 
te starten. De jeugddienst werkt hiervoor dan ook nauw 
samen met de jeugdraad.  
 
Deze dienst is bovendien het klankbord en de spilfiguur 
tussen de gemeente en de inwoners met betrekking tot 
jeugdbeleid en zorgt voor inspraak in het beleid.  
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Verder kan je voor een brede waaier aan informatie over 
jeugdmateries terecht op de jeugddienst. 
 
Toerisme 
Daarnaast is deze dienst ook verantwoordelijk voor het 
toerisme van de gemeente Dessel. Samen met de advies-
raad voor toerisme en recreatie streeft de dienst naar een 
toeristisch en “natuurlijk veelzijdig” Dessel. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 32  
e-mail: cultuur@dessel.be / jeugd@dessel.be /  
toerisme@dessel.be  
 
 
AFDELING BURGER EN ORGANISATIE 
De afdeling burger en organisatie omvat alle diensten, die 
hoofdzakelijk gericht zijn op de ondersteuning van andere 
gemeentelijke en OCMW diensten, zoals de  communica-
tiedienst, ICT-dienst, personeelsdienst, de financiële 
dienst en de dienst interne zaken.  
 
Naast deze hoofdzakelijk intern gerichte diensten is ook 
de dienst burgerzaken ondergebracht bij de afdeling. 
Deze dienst is wel in hoofdzaak gericht op dienstverle-
ning aan de Desselse burgers. 
 
Volgende diensten vallen onder de afdeling burger en or-
ganisatie: 
 
DIENST INTERNE ZAKEN 
De hoofdtaak van de dienst interne zaken bestaat voor-
namelijk uit de voorbereiding en verslagen van de ge-
meenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college 
van burgemeester en schepenen en vast bureau.  
 
Verder staat de dienst in voor: 
• Postverwerking  
• Archiefbeheer 
• Beleidsondersteuning m.b.t. gemeentelijk onderwijs 
• Dossierbeheer m.b.t. intercommunales 
• Systeembeheer 
• Nood- en rampenplanning 
• Aanvragen vergunning voor taxi's, nachtwinkels 
• Administratieve voorbereiding en afhandeling burge-

meesterbesluiten/politieverordeningen  
• Registratie van meldingen  
 
DIENST ICT 
De dienst ICT is verantwoordelijk voor: 
• Het dagelijks beheer van het computerpark op 11 lo-

caties waaronder de administratieve diensten van 
gemeente, OCMW en de 2 basisscholen. 

• Het systeembeheer, het beheer van het communica-
tienetwerk. 

• Het informeren en automatiseren van administratieve 
processen en de ondersteuning van de gemeentelijke 
diensten en eindgebruikers bij informaticaproblemen. 

• Het uitwerken van bestekken, het vergelijken van of-
fertes, het opvolgen van de facturatie m.b.t. informa-
tica en het beheren van onderhouds- en 
verzekeringscontracten. 

• Het adviseren van het gemeentebestuur op het vlak 
van informatica en informatie- en communicatietech-
nologie. 

 
Contact 
tel. 014 38 99 30 
e-mail: ict@dessel.be 
 
DIENST COMMUNICATIE 
De communicatiedienst is verantwoordelijk voor het com-
municatiebeleid van Lokaal Bestuur Dessel.  
 
Ze publiceert zes keer per jaar het gemeentelijk informa-
tieblad “De Desselaar”. Daarnaast is de dienst verant-
woordelijk voor het beheer van de gemeentelijke website. 
 
Tot haar takenpakket behoort ook het onderhouden van 
contacten met perscorrespondenten en het uitgeven van 
persberichten. In samenwerking met de andere diensten, 
zorgt de communicatiedienst ook voor de nodige promo-
tie van de gemeentelijke activiteiten. 
 
Tweewekelijks verspreidt zij een elektronische nieuws-
brief. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven 
op de gemeentelijke website. 
 
Verder kan je er terecht voor: 
• Crisiscommunicatie 
• Huisstijl 
• Gemeentegids 
• Verenigingengids 
 
Contact 
tel. 014 38 99 35 
e-mail: communicatie@dessel.be 
 
 
PERSONEELSDIENST 
De Personeelsdienst is een ondersteunende dienst voor 
zaken van interne aard, waarvan de hoofdtaak het behe-
ren van personeelsdossiers is. 
 
De personeelsdienst beheert de dossiers van de onge-
veer 160 personeelsleden van gemeente en OCMW. Het 
takenpakket van deze dienst bestaat uit de behandeling 
van alle personeelsaangelegenheden, gaande van het 
binnenkomen in de organisatie (selectie, aanwervings-
examens, onthaal), het functioneren en het doorgroeien 
in de organisatie (vorming en evaluatie), tot het verlaten 
van de organisatie (pensionering, einde contract, …). De 
dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke 
administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook. Ook de 
loonverwerking van alle personeelsleden wordt hier ver-
zorgd. 
Een andere belangrijke taak betreft het opvolgen van alle 
personeelswetgeving en het adviseren omtrent nieuwe 
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evoluties en opportuniteiten op vlak van personeelsbe-
leid. Ook het opstellen van het personeelskader en het 
opstellen, actualiseren en waken over de naleving van de 
rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, en andere 
reglementen behoort tot de taak van de personeels-
dienst. 
 
Uiteraard kan je bij de personeelsdienst ook terecht met 
vragen over gemeentelijke/OCMW vacatures. 
De vacatures worden bekendgemaakt op 
www.dessel.be/vacatures. 
 
Contact  
Tel. 014 38 99 34 
e-mail: personeel@dessel.be 
 
 
FINANCIËLE DIENST 
De financiële dienst staat in voor de verwerking van alle 
financiële verrichtingen.   
 
Hun taak bestaat vooral uit het voeren van de boekhou-
ding:  de opvolging van de budgetten, het registreren van 
de inkomende facturen, het opmaken en versturen van 
uitgaande facturen, de voorbereiding van belastingkohie-
ren, enz. 
 
Bovendien is de financiële dienst verantwoordelijk voor 
de opmaak van belasting- en retributiereglementen, de 
gemeentelijke weddeadministratie en het opvolgen van 
verzekeringsdossiers. 
 
Zij ondersteunen het opmaken van de financiële meerja-
renplanning. Hierin wordt een overzicht gemaakt van de 
verwachte inkomsten en geplande uitgaven.   
 
Ook als je materiële hulp nodig heeft, of een compostbak 
wil bestellen, ben je hier op de juiste plaats. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 29 
e-mail: financieel@dessel.be 
 
 
BURGERZAKEN  
Attesten en uittreksels kunnen op ieder moment van de 
dag digitaal worden aangevraagd. 
Met je e-ID en kaartlezer of met ‘itsme’ log je in op het 
digitaal loket (www.dessel.be/eloket). Je vraagt het  
attest of uittreksel aan dat je nodig hebt. Daarna  
ontvang je het digitaal ondertekende document  
rechtstreeks in je mailbox. 

 
Op de dienst bevolking kan je terecht voor volgende aan-
gelegenheden: 
 
• Identiteitskaart 
Iedereen vanaf 12 jaar dient over een identiteitskaart te 
beschikken. Met een Belgische identiteitskaart (eID) kan 
je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkings-

register van België en kan je in de lidstaten van de Euro-
pese Unie je nationaliteit en identiteit bewijzen.  
Meebrengen : huidige identiteitskaart en een recente pas-
foto die voldoet aan de ICAO normen. 
Kostprijs: 19,5 euro 
 
• Kids-ID 
Identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 
jaar. 
De Kids-ID is niet verplicht in België, maar is verplicht voor 
reizen naar alle landen waar geen reispas verplicht is. De 
Kids-ID kan, samen met het kind, aangevraagd worden 
door de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind. 
Meebrengen: recente pasfoto die voldoet aan de ICAO 
normen. 
Kostprijs: 7 euro 
Opgelet: de leveringstermijn kan oplopen tot 3 weken. 
 
• Rijbewijs 
Een rijbewijs is noodzakelijk om op de openbare weg een 
motorvoertuig te mogen besturen. Na het slagen in een 
theoretisch examen, kan het voorlopig rijbewijs worden 
aangevraagd. Het voertuig dient voorzien te worden van 
een L-aanduiding. Prijs hiervoor is 25 euro. 
Na het slagen van het praktisch examen, kan het rijbewijs 
naar Europees model worden aangevraagd. Prijs: 25 euro. 
De behaalde categorie blijft permanent geldig maar dit rij-
bewijs dient om de 10 jaar hernieuwd te worden. Je dient 
dit zelf op te volgen.  
Als de foto op je identiteitskaart nog goed gelijkend is, 
wordt deze overgenomen op je rijbewijs (deze foto is 
reeds door ons ingescand). 
Voor aanpassingen op een rijbewijs (aanbrengen me-
disch attest, vakbekwaamheid, bezoldigd vervoer, …) 
dient er telkens een nieuw rijbewijs opgemaakt te worden. 
Prijs: 25 euro (uitzondering: verlening medisch attest 
groep 1 = gratis). 
Je kan voor reizen naar niet-Europese landen een inter-
nationaal rijbewijs aanvragen. Voor dit rijbewijs moet je al-
tijd een recente pasfoto volgens de geldende normen 
meebrengen. 
Prijs: 20 euro 
 
• Belgisch paspoort (reispas) 
Een Belgisch paspoort is een document om je identiteit te 
bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteits-
kaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar 
hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort 
kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aan-
gevuld met de vereiste visa.  
Om een Belgisch paspoort aan te vragen dien je persoon-
lijk langs te komen. Het oude paspoort moet ingeleverd 
worden bij de aanvraag van een nieuw exemplaar. De le-
veringstermijn bedraagt minstens 5 werkdagen. Het pas-
poort is 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar voor 
minderjarigen. 
Meebrengen: identiteitskaart en een recente pasfoto die 
voldoet aan de ICAO normen. 
Kostprijs: 70 euro voor meerderjarigen en 35 euro voor 
minderjarigen. 
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• Adreswijziging 
Als men zich vestigt op een nieuw adres in Dessel (ko-
mende van Dessel of elders), dient men dit binnen de 8 
werkdagen te melden bij de dienst Bevolking. Van alle per-
sonen die verhuizen, dient het rijksregisternummer te 
worden doorgegeven, alsook van de personen die even-
tueel reeds op het aangegeven adres wonen.  
 
• Wettiging van handtekeningen 
Op de dienst Bevolking kan men terecht voor het legali-
seren van handtekeningen. Je dient je persoonlijk aan te 
bieden, of de identiteitskaart mee te brengen van de per-
soon die de handtekening geplaatst heeft. 
 
• Attesten 

•     Uittreksel uit het strafregister 
•     bewijs van leven 
•     bewijs van nationaliteit 
•     bewijs van woonst 
•     samenstelling van het gezin 
•     … 

 
Contact 
tel. 014 38 99 26  
e-mail: bevolking@dessel.be 
 
Op de dienst burgerlijke Stand kan men terecht voor vol-
gende aangelegenheden: 
 
• Aangifte van geboorte 
De aangifte van een geboorte dient te gebeuren uiterlijk 
15 dagen na de bevalling, op de dienst burgerlijke stand 
van de plaats waar het kind geboren is. Indien de 15de 
dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, kan 
de aangifte gebeuren op de eerstvolgende werkdag.  
De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoe-
der of beiden samen. De vader/meemoeder kan het kind 
enkel aangeven: 
• als hij of zij gehuwd is met de moeder. 
• als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als 

de vader of de meemoeder het kind nog niet erkend 
heeft, dient de aangifte van erkenning nog te gebeuren 
alvorens de aangifte van geboorte kan gebeuren. 

Om het opstellen van de geboorteakte mogelijk te maken 
dienen het geboortebewijs en de identiteitskaart van de 
ouder(s) te worden voorgelegd, eventueel ook het trouw-
boekje (indien gehuwd), of een erkenningsakte. 
 
• Erkenning van een kind 
De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je dui-
delijk maakt dat er een band van vaderschap, moeder-
schap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een 
kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten 
en plichten ten opzichte van je kind als je partner. 
 
• Adoptie 
Door adoptie wordt een afstammingsband gecreëerd tus-
sen de adoptant en de geadopteerde. Een eerste stap om 
een kind te adopteren is de aanmelding en registratie bij 
Kind en Gezin. De dienst Burgerlijke Stand verwerkt het 

adoptievonnis. 
 
• Huwelijk 
Een huwelijk kan worden voltrokken in de woonplaats van 
één van de partners. Een huwelijk in Dessel wordt voltrok-
ken in de raadzaal van het oud gemeentehuis, Markt 1. De 
aanvraag voor het opstarten van een huwelijksdossier 
doe je door het ingevuld formulier "Huwelijksaanvraag" te 
bezorgen op de dienst burgerlijke stand of door het e-for-
mulier in te vullen op onze website. Zodra je de aanvraag 
voor het huwelijk hebt ingediend, stelt de dienst Burger-
lijke Stand je huwelijksdossier samen dat volgende docu-
menten bevat: 
• eensluidend afschrift van de geboorteakte  
• bewijs van identiteit  
• getuigschrift van woonst, of in voorkomend geval be-

wijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelin-
gen-, of wachtregister  

• bewijs van nationaliteit  
• bewijs van ongehuwde staat, of in voorkomend geval 

eensluidend afschrift van de ontbinding van een 
vorig huwelijk door echtscheiding. 

Voor personen die in België geboren zijn en hun domicilie 
in België hebben, worden deze documenten door de 
dienst burgerlijke stand opgevraagd. Voor personen die 
in het buitenland ingeschreven zijn, die in het buitenland 
geboren zijn of in het buitenland een ontbinding van een 
vorig huwelijk verkregen hebben, dienen de huwelijks-
partners zelf bij de buitenlandse instanties de nodige be-
wijsstukken op te vragen. De dienst burgerlijke stand 
controleert de buitenlandse documenten, alsook de 
noodzakelijke wettigingen en legalisaties. Indien het hu-
welijksdossier voor beide partners volledig in orde is, kan 
de huwelijksaangifte gebeuren, dit ten vroegste 6 maan-
den en ten laatste 14 dagen voor de dag van het huwelijk. 
De huwelijksaangifte dient door beide partners samen te 
gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente 
waar het huwelijk zal plaatsvinden. 
 
• Echtscheiding 
Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de 
rechtbank. De betrokkenen worden hiervan op de hoogte 
gebracht. 
 
• Wettelijke samenwoning 
Een verklaring van wettelijke samenwoning kan geregi-
streerd worden op de dienst burgerlijke stand. Beide par-
tijen dienen ingeschreven te zijn op hetzelfde adres en 
moeten zich samen aanbieden. De partijen dienen meer-
derjarig te zijn, en mogen niet gebonden zijn door een 
ander huwelijks- of samenwoningscontract.  
Kostprijs: 20 euro. 
 
• Aangifte van overlijden 
Een overlijden dient te worden aangegeven bij de dienst 
burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon over-
leden is aan de hand van een overlijdensattest afgeleverd 
door de geneesheer die het overlijden vaststelde. De 
identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overle-
dene moet ingeleverd worden. 
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• Wijze van teraardebestelling 
Je kan zelf beslissen wat er met je lichaam gebeurt na 
het overlijden. Deze keuze wordt in een document vast-
gelegd en geregistreerd in het bevolkingsregister. 
 
• Euthanasie 
Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen 
dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeer-
bare wijze het bewustzijn verliest. Hiervoor moet je een 
formulier invullen dat kan worden afgehaald op de dienst 
burgerlijke stand. Buiten deze wilsverklaring om, is eutha-
nasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een pa-
tiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te 
drukken. 
 
• Afstand van organen 
Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten 
met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is trans-
plantatie van een orgaan de laatste mogelijke behande-
ling. 
Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je or-
ganen gebruikt worden om levens te redden. Het is be-
langrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als 
donor. 
 
• Nationaliteit 
De Belgische nationaliteit kan toegekend of verkregen 
worden door een nationaliteitsverklaring, nationaliteits-
keuze of naturalisatie. Voor meer informatie omtrent de 
complexe wetgeving, kan je terecht op de dienst burger-
lijke stand. 
 
• Afschriften en uittreksels uit de registers 
De dienst burgerlijke stand levert officiële uittreksels af 
van geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en andere akten. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 26  
e-mail: burgerlijke.stand@dessel.be 
 
 
AFDELING GRONDGEBIEDZAKEN 
Deze afdeling staat in voor het uitvoeren en opvolgen van 
alle technische realisaties (wegen-, riolerings- en bouw-
projecten) binnen de gemeente Dessel. Het betreft reali-
saties in eigen beheer, maar ook deze die uitgevoerd 
worden door derden. Verder houdt de afdeling grondge-
biedzaken zich bezig met het uitwerken van het gemeen-
telijk verkeers- en vervoersbeleid (o.a. de acties die vervat 
zijn in het gemeentelijk mobiliteitsplan). Daarnaast behan-
delt de afdeling ook de specifieke aanvragen voor het 
verkrijgen van signalisatievergunningen bij werken. Op 
vlak van ruimtelijke planning staat de afdeling in voor het 
opvolgen en begeleiden van de opmaak van alle planpro-
cessen (structuurplannen, uitvoeringsplannen,…). Ook 
alles wat betreft milieu en lokale economie wordt op deze 
afdeling behandeld. Tot slot geeft de afdeling grondge-
biedzaken advies aan het College van Burgemeester en 
Schepenen over alle technische zaken die betrekking 
hebben op het Dessels grondgebied.  

 
Volgende diensten vallen onder de afdeling grondgebied-
zaken: 
 
DIENST MILIEU 
De dienst milieu staat in voor het milieu- en natuurbeleid 
in onze gemeente. Je kan er terecht met vragen over mi-
lieu, duurzaamheid, diftar, afval en natuur. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 37  
e-mail: milieu@dessel.be 
 
DIENST OMGEVING / RUIMTELIJKE ORDENING 
De voornaamste doelstelling van de dienst ruimtelijke or-
dening is de beschikbare ruimte binnen onze gemeente 
op een juiste manier invullen. Op gemeentelijk vlak ge-
beurt dit door twee pijlers: het vergunningenbeleid en de 
ruimtelijke ordening. 
 
Je kan er terecht voor: 
• Stedenbouwkundige inlichtingen  
• Omgevingsvergunningen 
• Verkavelingsvergunningen 
• Stedenbouwkundige attesten 
• Inzage dossiers (openbare onderzoeken, beslissin-

gen, ed.) 
• Ruimtelijke planning 
 
Contact 
tel. 014 38 99 38  
bouw@dessel.be 
 
EVENEMENTEN 
Het lokaal bestuur helpt je graag verder met de organisa-
tie van je evenementen/activiteiten (fuif, kienavond, 
buurtfeest, wandeltocht, festival, ...).  
Van kienavond, wandeltocht tot en met een fuif of een 
muziekfestival in open lucht. In onze gemeente vinden er 
jaarlijks heel wat activiteiten en evenementen plaats. 
Achter elke activiteit of evenement zit een vereniging of 
organisator die telkens opnieuw voor heel wat praktische 
uitdagingen staat. 
Om alle vragen m.b.t. het organiseren van 
evenementen/activiteiten die publiek toegankelijk zijn in 
goede banen te leiden, werd voor organisatoren de eve-
nementenkluis ontwikkeld. De kluis is een platform waar 
organisatoren alle informatie en aanvragen naar de ge-
meente toe centraal kunnen indienen en opvolgen. Ook 
zullen alle nodige toelatingen en documenten vanuit de 
kluis beschikbaar gesteld worden. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 27  
e-mail: evenementen@dessel.be 
www.dessel.be/evenementenkluis  
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LOKALE ECONOMIE 
De dienst lokale economie staat in voor: 
• Markttoezicht op de wekelijkse donderdagmarkt 
• Organisatie kermissen 
• Exploitatievergunningen 
 
Contact 
tel. 014 38 99 27  
e-mail: lokale.economie@dessel.be 
 
TECHNISCHE DIENST 
De dienst staat in voor het onderhoud van de gemeente-
gebouwen, wegen, kerkhoven, riolering, openbaar groen, 
het plaatsen van verkeerssignalisatie, het uitvoeren van 
werken die in eigen beheer kunnen verzorgd worden. 
 
Fiets labelen 
De gemeente biedt de mogelijkheid om je fiets gratis te la-
belen. Het nummer dat op het fietskader wordt aange-
bracht is uw rijksregisternummer.  
 
Je kan hiervoor terecht op de gemeentelijke werkplaats 
in de Pluimstraat iedere eerste woensdag van de maand 
tussen 13.30 uur en 15.30 uur. De juiste data vind je terug 
op www.dessel.be.  
 
Aanvraag van opritten  
In het kader van nieuwbouw- en/of verbouwingsprojec-
ten zal de gemeente steeds instaan voor de werken - op 
openbaar domein - in verband met de aanleg van een 
oprit. 
 

Als het gaat om de aanleg van een eerste oprit met een 
maximum breedte van 4 meter voor het betreffende per-
ceel, kan deze aanvraag via het voorziene formulier ge-
beuren. De technische dienst zal deze werken vervolgens 
opnemen in de werkplanning. Deze werken zijn gratis. 
 
De aanvraag voor een tweede oprit, verbreding of aan-
passing van de eerste oprit, gebeurt via hetzelfde formu-
lier ter attentie van het college van burgemeester en 
schepenen, Hannekestraat 1 te Dessel. Na goedkeuring 
door het college van burgemeester en schepenen be-
zorgt de technische dienst je een offerte voor de aanpas-
sing van de oprit. Als je akkoord gaat met deze offerte, 
zullen de werken ingepland worden. 
 
Aanvraag rioolaansluiting  
De aansluiting op het rioleringsnetwerk moet aange-
vraagd worden bij PIDPA (www.pidpa.be).  
 
Contact 
Gemeentelijke werkplaats 
Pluimstraat 21 
2480 Dessel  
Tel. 014 37 95 52 
E-mail: werkplaats@dessel.be 
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BIB VAN DESSEL 
 

Adres 
Administratief Centrum “De Plaetse” 
Hannekestraat 1 
2480 Dessel  
Tel. 014 38 99 31 
bibliotheek@dessel.be 
 
Openingsuren 
Maandag:     18.00u - 20.00u 
Dinsdag:       08.00u - 20.00u 
Woensdag:  10.00u - 12.00u en 13.00u - 16.00u (nieuw!) 
Donderdag:  14.00u - 16.00u en 18.00u - 20.00u 
Zaterdag:      09.00u - 12.00u 
 
DE BIB VAN DESSEL WORDT EEN STUIFZANDBIB EN KRIJGT 
EEN NIEUW REGLEMENT. DE INFO HIERONDER IS GEBA-
SEERD OP HET NIEUWE REGLEMENT EN ZAL VAN KRACHT 
ZIJN VANAF OKTOBER 2021. 
 
Lidmaatschap 
Tot 25 jaar: gratis 
Vanaf 25 jaar: 5 euro per jaar 
Als lid van de bib van Dessel ben je ook automatisch lid 
van de 6 andere Stuifzandbibliotheken (Balen, Geel, Laak-
dal, Meerhout, Mol en Retie). 
 
In de bib kan je 
• Materialen uitlenen: Boeken, strips, DVD’s, tijdschrif-

ten, kranten, luisterboeken, grootletterboeken, vertel-
platen, taalcursussen, en digitale collecties (Fundels 
en e-boeken). 

• Internetpc’s gebruiken (gratis), kopiëren en printen 
(tegen betaling). 

 
Uitlenen 
• Alle materialen kan je 4 weken uitlenen 
• Materialen uitlenen en reserveren is gratis 
• Je kan 20 stuks uitlenen 
• Boetes: 0,10 euro/dag per materiaal 
• Inleveren kan tijdens de openingsuren of 24/24h in 

onze inleverbox. 
 
De bib online 
Op http://dessel.bibliotheek.be vind je alle info over onze 
activiteiten (Lezingen, Voorleesweek en Jeugdboeken-
maand) 
Als  je bovendien een “Mijn Bibliotheek” account aan-
maakt, kan je van thuis uit makkelijk: 
• materialen reserveren en verlengen; 
• bekijken welke materialen je hebt uitgeleend en je 

leenhistoriek opvragen; 
• je saldo bekijken en binnenkort ook lidgelden en boe-

tes betalen. 
 
Verteltent voor kleuters 
Van oktober tot april lezen we elke 3e zaterdag van de 

maand verhaaltjes voor in de verteltent of op een andere 
leuke locatie. Alle info vind je op de website onder “Activi-
teiten”. 
 
Leeskring 
Al sinds 2003 komt de leeskring 7 keer per jaar samen in 
de bib om na te praten over een boek. Interesse om deel 
te nemen? Contacteer ons via bibliotheek@dessel.be  
 
Boekstart 
Via het project Boekstart wil de bib ouders met baby’s of 
peuters al laten genieten van boeken, want wat je vroeg 
leert, leer je voor het leven. Baby’s van 6 maanden en 
peuters van 2 jaar krijgen een uitnodiging van de bib om 
met hun ouders op bezoek te komen. Ze ontvangen een 
gratis welkomstpakket en krijgen een korte rondleiding 
door de peuter- en kleuterhoek.  
 
Scholenwerking 
Voor de Desselse scholen biedt de bib een mooi pro-
gramma aan met bezoeken op maat voor elk leerjaar en 
interessante workshops en lezingen. Ook de kleuters 
komen langs om naar verhaaltjes te luisteren in de ver-
teltent. 
 
Dienstverlening aan organisaties 
In de rusthuizen doet een vrijwilliger regelmatig een boe-
kenronde. De bib bezorgt boekenboxen aan alle onthaal-
ouders & crèches met daarin een mooi aanbod aan 
kartonboekjes. 
 
Werkt jouw vereniging of organisatie ook graag samen 
met de bib? Contacteer ons. 
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AFDELING WELZIJN / OCMW 
 

De diensten van het OCMW bevinden zich in het Sociaal 
Huis “De Pastorij”. 
 
Adres 
Sociaal Huis “De Pastorij” 
Pastorijstraat 2 
2480 Dessel 
Gratis nummer : 0800 1 4201 
Tel. 014 38 90 40 
Fax 014 38 90 49 
E-mail: ocmw@dessel.be 
www.dessel.be 
 
Openingsdagen en -uren 
Maandag:                                         08.30u - 11.30u 
Dinsdag:                                           08.30u - 11.30u 
Woensdag:                                      08.30u - 11.30u 
Donderdag:                                      14.00u - 17.00u 
1ste Donderdag van de maand: 14.00u - 18.30u 
Vrijdag:                                             08.30u - 11.30u 
Buiten de openingsuren is het ook mogelijk om op  
afspraak langs te komen. 
 
Personeel Sociaal Huis “De Pastorij”: 
• Algemeen directeur: 

Luk Nuyts 
• Afdelingshoofd welzijn: 

Hafsa Baki 

• Financieel directeur: 
Bart van Gompel 

• Stafmedewerker: 
Lieve Van Beylen 

• Hoofd maatschappelijk assistent: 
Lauren Geraerts 

• Maatschappelijke werkers: 
Sociale dienst: 
Katrien Van Gorp, Caroline Scheers, Lore Vleugels, 
Jelle Vos, Sara Smeets, Karin Boeckx, Lotte Van Ge-
nechten, Daisy Pernet 
Zorgteam: 
Marleen Joris, Lisa-Marie Wouters, Shanna Denys, 
Anita Van Genechten, Stijn Verheyden 

• Administratieve medewerkers: 
Elly Aernouts, Tinneke Boeckx, Stephanie Ouderits, 
Annemie Van Campfort 

• Medewerker Sociale Zaken: 
Tinneke Boeckx 

• Juriste: 
Evi Vrancken 

• Verantwoordelijke gezondheid: 
Stephanie Ouderits 

 
Personeel thuisdiensten: 
• Dienst voor gezinszorg: 20 verzorgenden 
•  Poetsdienst: 19 poetshulpen 
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WAARVOOR KAN U TERECHT BIJ HET OCMW? 
 
SOCIALE DIENST 
 
FINANCIËLE PROBLEMEN EN SCHULDEN 
Niet iedereen heeft het geluk om zonder geldzorgen door 
het leven te gaan. Van de ene dag op de andere kom je 
zonder werk te zitten, je wordt ernstig ziek en moet plots 
hoge medische rekeningen betalen, je komt in een echt-
scheidingsprocedure terecht, ... Dit zijn maar enkele mo-
gelijke situaties waarin mensen mogelijk niet meer in 
staat zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. 
In dergelijke situaties kom je best naar het OCMW, waar 
er samen met jou naar een oplossing gezocht wordt. 
 
SOCIALE HUISVESTING 
Om menswaardig te kunnen leven, is het absoluut nood-
zakelijk om te kunnen beschikken over een gezonde wo-
ning met het nodige basiscomfort. 
Voor mensen met een beperkt inkomen wordt het steeds 
moeilijker om dergelijke woningen te huren tegen een aan-
vaardbare prijs. Vanuit de sociale dienst van het OCMW 
willen we deze mensen ondersteunen bij het zoeken naar 
een betaalbare woning die voldoet aan de vereisten in-
zake gezondheid. 
 
PROBLEMEN IN HET GEZIN 
Niet alle problemen hebben met geld te maken. 
Met je verdriet en zorgen over tal van andere problemen 
kan je ook terecht bij de sociale dienst van het OCMW. De 
maatschappelijk werkers zijn er speciaal toe opgeleid om 
actief te luisteren naar mensen met bv. relatieproblemen, 
eenzaamheid, echtscheiding, problemen bij de opvoeding 
van de kinderen, alcoholisme en andere verslavingen, 
verwerken van overlijden van een familielid,... Indien nodig 
zullen zij je  doorverwijzen naar gespecialiseerde 
diensten. 
 
OPVOEDINGSONDERSTEUNING 
Aangezien Dessel al jaren inzet op opvoedingsondersteu-
ning hebben we besloten om dit meer slagkracht te 
geven door te verenigen met het Huis van het Kind in 
onze eerstelijnsregio BALDEMORE. 
Op 11 maart 2021 werd het Antennepunt Huis van het Kind 
Dessel geopend. Het Antennepunt Huis van het Kind 
kreeg een spreekkamer in het Sociaal Huis ‘De Pastorij’ 
waar kindvriendelijkheid centraal staat. Het Antennepunt 
moet een plaats zijn waar ouders en hun kinderen zich 
goed voelen en graag naartoe komen, waar er de moge-
lijkheid is voor ouders om hun verhaal te doen en hun kin-
deren gelijktijdig kunnen spelen. 
(Groot)ouders, andere opvoedingsverantwoordelijken en 
hulp- of dienstverleners kunnen bij dit Antennepunt te-
recht, op afspraak, om antwoorden te vinden op allerlei 
grote en kleine vragen over opvoeden en grootbrengen, 
ontwikkeling en gezondheid maar ook over financiële on-
dersteuning voor gezinnen met kinderen. 
 
JURIDISCH ADVIES 

In ons leven krijgen we allemaal meer en meer te maken 
met complexe juridische problemen, waarvoor je best ge-
specialiseerd advies vraagt. 
Hiervoor kan je terecht bij de juriste van het OCMW. Zij 
geeft gratis eerstelijnsadvies over bv. echtscheidingen, 
onderhoudsgeld, huurcontracten, erfrecht, arbeidsrecht, 
... 
 
LOKAAL OPVANGINITIATIEF (LOI) 
Vluchtelingen, toegewezen aan  het OCMW van Dessel, 
worden opgevangen in het LOI. 
Ze beschikken over heel wat talenten waardoor hun inte-
gratie belangrijk is, zowel voor henzelf als voor de maat-
schappij. 
Het OCMW begeleidt hen tijdens dit traject door onder-
steuning te bieden op verschillende vlakken zoals toe-
gang tot (aangepaste) opleiding, sociaal contact en hulp 
bij de zoektocht naar een geschikte woonst. 
 
TEWERKSTELLING 
Via de dienst tewerkstelling wordt getracht mensen te on-
dersteunen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt 
of moeilijk hun weg hier naar toe vinden. Via een inten-
sieve begeleiding, samen met onze maatschappelijk as-
sistente, wordt gezocht naar een manier om deze 
drempels op de arbeidsmarkt weg te werken. 
  
 
ZORGTEAM 
 
HULP VOOR ZORGBEHOEVENDEN 
Indien je langdurig ziek bent of je hebt op je oude dag hulp 
nodig van anderen, dan kan je terecht bij de thuisdiensten 
van het OCMW. Om zo lang mogelijk in de vertrouwde 
thuisomgeving te kunnen blijven wonen, kan je poetshulp 
of gezins- en bejaardenhulp aanvragen. 
Bovendien kan het OCMW een toestel installeren bij jou 
thuis om familie en vrienden te verwittigen in noodsitua-
ties (personenalarm). Ook heeft het OCMW een dienst, die 
afhankelijk van het inkomen, zorgt voor vervoer van be-
jaarden, gehandicapten en gezinnen met verplaatsings-
problemen. 
Tot slot kan je ook een aanvraag indienen om beroep te 
doen op de klusjesdienst aangezien het OCMW hiermee 
ook een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten. 
 
SENIOREN- EN ZORGCONSULENTEN 
Soms wordt het moeilijker om zelfstandig te blijven wonen, 
of heb je ondersteuning nodig, of zit je met heel wat vra-
gen, … In dat geval kan je een beroep doen op de senio-
ren- en zorgconsulenten. 
Men kijkt samen met jou, wat je zelf kunt doen en of het 
mogelijk is om hulp uit jouw eigen omgeving in te schake-
len, … De hulp is altijd gericht op jouw eigen situatie waar-
bij jouw behoeften, wensen en belangen het 
uitgangspunt vormen. 
Iedere senior en zorgbehoevende inwoner van Dessel 
kan bij deze personen terecht. Daarnaast kunnen ook 
mensen die zorgen voor familie, vrienden en buren (man-
telzorgers) en hulpverleners terecht bij de senioren- en 



www.dessel.be 21

zorgconsulenten. 
Naast een grote steun te zijn in het vinden van de juiste 
oplossingen, wordt er ook informatie en advies verleend. 
Bovendien wordt nagegaan of je aanspraak kan maken 
op tegemoetkomingen of premies. 
Indien nodig kan je hierdoor ook gericht doorverwezen 
worden naar de juiste diensten. 
 
BEJAARDENWONINGEN EN WOONZORGCENTRUM 
Indien je eigen woning niet langer aangepast is aan je 
noden, kan je het OCMW vragen om mee op zoek te gaan 
naar een aangepaste woonomgeving. 
Zo stelt het OCMW samen met de gemeente 3 woningen 
voor senioren ter beschikking.  
Daarnaast helpen we je ook graag verder in verband met 
opname in een woonzorgcentrum. 
 
WOON- EN ZORGCENTRUM TER KEMPEN 
Het OCMW van Dessel participeert samen met de OCMW’s 
van Balen, Ham, Laakdal, Meerhout, Retie en Tessenderlo 
en het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis van Geel in het 
woon- en zorgcentrum Ter Kempen, gelegen in het cen-
trum van de gemeente Meerhout. Ter Kempen is gespe-
cialiseerd in de zorg voor demente senioren en senioren 
met een gestabiliseerde psychische aandoening. Voor 
beide doelgroepen is er een afdeling van telkens 25 bed-
den ter beschikking. Als inwoner van de gemeente Dessel 
krijg je op de wachtlijst voorrang ten opzichte van bejaar-
den die niet in 1 van de 7 participerende gemeenten 
wonen. 
 
 

ALLERHANDE INFORMATIE 
 
Daarnaast kan je het OCMW ook contacteren in verband 
met andere zaken zoals crisisopvang, opleiding, studie-
beurzen, administratieve vragen, inlichtingen, enz… 
 
Naast het OCMW is ook de gemeentelijke sociale dienst 
gehuisvest in het Sociaal Huis De Pastorij. Hier kan je te-
recht voor het volgende: 
• Tegemoetkomingen en sociale voordelen voor perso-

nen met een handicap en bejaarden; 
• Pensioenaanvragen. 
 
Een gemeente speelt tevens een belangrijke rol in het pro-
moten van een gezonde leefstijl en het creëren van een 
gezonde leefomgeving. 
In Dessel proberen we dan ook steeds na te denken over 
hoe we de gezondheid van de burgers kunnen verbeteren 
door bv. acties (10.000 stappen, stoppen met roken,…), 
preventief onderzoek (borstkankerscreening,…), infoses-
sies,… 
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ONDERWIJS 
 
 
GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Basisschool Witgoor “De Meikever” 
Meistraat 148  
2480 Dessel 
Tel. 014 37 78 73 
E-mail: secretariaat@gbsdemeikever.be 
Website: www.gbsdemeikever.be 
 
Basisschool Dessel-Centrum “De Kangoeroe” 
Lorzestraat 37 
2480 Dessel 
Tel. 014 37 78 72 
E-mail: directie@gbsdekangoeroe.be 
Website: www.gbsdekangoeroe.be  
 
 
 
 

GEMEENSCHAPSONDERWIJS 
Kinderdagverblijf & basisschool De Zevensprong 
Netestraat 33 
2480 Dessel 
Tel. 014 37 74 82 
E-mail: directie@zevensprongdessel.be 
Website: www.zevensprongdessel.be 
 
 
VRIJ ONDERWIJS 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool “weg-wijzer” 
Hannekestraat 22 
2480 Dessel 
Tel. 014 37 80 06 
E-mail: directie@weg-wijzer.be 
Website: www.weg-wijzer.be 
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KINDEROPVANG  
 
 
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG -  
EVA-VZW IBO 
EVA-vzw IBO-Dessel biedt opvang aan alle kinderen van 
het basisonderwijs. De kinderen brengen er een leuke 
vrije tijd door buiten de schooltijd. Het is een ontmoetings-
plaats voor kinderen. De kinderopvang is erkend door 
Kind en Gezin en is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 
jaar. 
 
De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georgani-
seerd op twee locaties: 
 
De Speelplaneet 
Netestraat 36 
2480 Dessel 
Tel. 014 37 48 93 
 
De Hummelhoek 
Kerkstraat 20a 
2480 Dessel 
Tel. 014 37 05 76 
 
Openingsuren 
Schooldagen 
van 7.00 uur tot aanvang van de lessen 
van het einde van de lessen tot 18.00 uur 
 
Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
doorlopend van 7.00 uur tot 18.00 uur 
 
Begeleiding 
Een vaste ploeg enthousiaste en opgeleide medewerkers 
biedt aan de kinderen vrijblijvende activiteiten, spel en 
plezier aan. Dit alles in nauw overleg met kinderen en ou-
ders.  
 
De begeleiders zijn minimum 18 jaar oud en hebben een 
opleiding “begeleider in de buitenschoolse kinderopvang” 
gevolgd of hebben een erkend diploma.  
Binnen de kinderopvang is er voldoende spelmateriaal. 
 
Voor informatie en/of inschrijvingen: 
Coördinator buitenschoolse kinderopvang:  
Ria Luyten  
tel. 014 37 48 93  
e-mail: ibo@dessel.be 
 
 
 

OVERIGE OPVANGMOGELIJKHEDEN 
Consultatiebureau Kind & Gezin, tel. 078 150 100 
Landelijke Kinderopvang, tel. 070 24 60 41, www.landelij-
kekinderopvang.be  
Kinderdagverblijf De Zevensprong, Netestraat 33, tel. 014 
37 74 40, www.zevensprongdessel.be  
Mini-crèche Duimelot, Wouwerstraat 29, tel. 014 71 94 09, 
www.duimelotdessel.be  
Kinderdagverblijf "Het uilennestje", Kolkstraat 29,  
tel. 0497 61 49 04 
Kinderoppasdienst van Gezinsbond, contactpersoon 
Dessel: Karin Kuypers, tel. 0474 80 02 54 (alg. nummer  
02 507 89 66), e-mail: karin.kuypers@skynet.be 
 
 
OPVANG VOOR ZIEKE KINDEREN AAN HUIS 
De Voorzorg Antwerpen,  
tel. 0800 97 520 
 
Skoebidoe (CM),  
tel. 015 21 58 94 
 
Sowel Thuiszorg vzw (Liberaal Ziekenfonds),  
tel. 014 21 54 30 
 
Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds,  
tel. 078 15 30 96 (tussen 17.30 en 22 uur: 070 23 30 38) 
 
Partena (Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen),  
tel. 02 218 22 22 
 
Kortjakje (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds),  
tel. 0800 62 009 
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SPEELPLEINWERKING 
 
 
Alle Desselse kinderen vanaf 4 jaar kunnen zich in au-
gustus komen uitleven op de speelpleinen. 
 
Enthousiaste monitoren en vrijwilligers staan klaar voor 
de creatieve begeleiding van de kinderen. 
Samen zorgen ze voor een gevarieerd spelaanbod, afge-
stemd op de leeftijdscategorie van het kind. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 32 
e-mail: jeugd@dessel.be 
 
De gemeentelijke speelpleinwerking is lid van “de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) - Koepel van het 
speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel”. 
 
 

VAKANTIEOPVANG  DE HEI  
VOOR  KINDEREN EN JONGEREN 
MET EEN BEPERKING 
 
 
Locatie:  
Gemeentelijke Basisschool Retie,  
afdeling Schoonbroek, Schoolstraat 4, 2470 Retie 
 
Verantwoordelijke:  
vzw Mekanders, De Steenweg Op Oosthoven 25,  
2300 Turnhout, tel. 014 44 31 01 
 
Contactpersoon:  
Lieselotte Van Laarhoven 
lieselotte.vanlaarhoven@mekanders.be 
  
Leeftijdsgroep:  
3 tot 21 jaar 
 
Wanneer:  
van 22 juli tot en met 13 augustus 2021 
Elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur 
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SPORTACCOMMODATIE 
 

GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIE 
EVA-vzw SID staat in voor het beheer van de sportac-
commodaties die eigendom zijn van de gemeente Dessel. 
Het beheer van de Spinhallen, Sportpark Brasel, Scholeke 
Brasel, sportzaal De Meikever en sportzaal De Kangoeroe 
werd op die manier via een beheersovereenkomst aan de 
EVA-vzw SID overgedragen. 
 
Sportpark Brasel 
Volgende sportverenigingen hebben hier hun vaste stek: 
badminton, basketbal, volleybal, zaalvoetbal en de ver-
schillende vechtsporten (BJJ, ju-jutsu).  
 
Aan het Sportpark Brasel vind je de Finse Piste, een loop-
piste met een zachte ondergrond van houtsnippers. De 
piste bestaat uit drie routes: een witte route van exact 
1.250 meter, een groene route van 818 meter en een gele 
route van 462 meter. De Finse Piste is gratis toegankelijk. 
Langs het centrale gedeelte van de Finse Piste bevinden 
zich 6 outdoor fitnesstoestellen en een parkje met Street 
Workout voor jongeren. 
 
Aan de Finse Piste is er ook een uniek oriëntatieparcours. 
Bij een oriëntatieparcours is het de bedoeling om aan de 
hand van een kaart van de omgeving zo snel mogelijk de 
bakens of controlepunten af te pinnen. Lopen of wande-
len wordt immers ook boeiend wanneer je een omloop af-

legt tussen controlepunten die op de kaart zijn aange-
duid. In de bossen van het Sportpark Brasel hebben we 
15 bakens of controlepunten uitgezet. Het is aan jou om 
ze allemaal zo snel mogelijk te vinden. 
 
Kaarten van het oriëntatieparcours zijn gratis verkrijgbaar 
in het Sportpark Brasel en het Administratief Centrum “De 
Plaetse”. 
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De kantine van de sporthal kan gehuurd worden voor 
privé-feesten, vergaderingen, enz. 
 
Adres 
Sportpark 2 
2480 Dessel 
Tel. 014 38 89 75 (zaalwachter) 
 
Scholeke Brasel 
De vroegere kleuterschool in het Sportpark Brasel is sinds 
kort de thuisbasis van de biljartclubs. Er werd een biljart-
ruimte met drie biljarttafels en een toog ingericht. Verder 
zijn er nog een grote zaal en twee vergaderlokalen die 
door verenigingen of privépersonen kunnen worden ge-
huurd. Buiten zijn er acht petanquevelden aangelegd en 
werden enkele speeltoestellen geplaatst voor de kinde-
ren. 
 
Adres 
Sportpark 1 
2480 Dessel 
Tel. 014 39 99 33 
 
Sportzaal De Meikever (GBS Witgoor) 
De gemeentelijke basisschool van Witgoor beschikt over 
een eigen sportzaal. Tijdens de schooluren wordt deze 
sportzaal uiteraard hoofdzakelijk gebruikt voor de lessen 
lichamelijke opvoeding voor de leerlingen. Na de school-
uren kunnen verenigingen de zaal huren. 
 
Er ligt 1 volleybalveld en 1 badmintonveld in. De sportzaal 
beschikt over twee kleedruimtes met douches en toilet-
ten en is bovendien rechtstreeks via de straatzijde toe-
gankelijk. 

Adres 
Hameldijk z/n 
2480 Dessel 
 
Sportzaal De Kangoeroe (GBS Dessel) 
De gemeentelijke basisschool van Dessel beschikt even-
eens over een eigen sportzaal die ook na de schooluren 
kan gebruikt worden door verenigingen. In de sportzaal 
liggen 1 basketbalveld (14x26m), 1 volleybalveld en 4 bad-
mintonvelden.  
 
Adres 
Gildestraat z/n 
2480 Dessel 
 
Voor meer informatie hierover kan u de website van vzw 
SID, www.vzwsid.be, raadplegen. 
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TOERISME 
 
 
Het toeristisch infokantoor bevindt zich in de inkomhal 
van het administratief centrum “De Plaetse”. 
 
Je kan er terecht voor: 
• Toeristische informatie over Dessel en omstreken. 
• Brochures van fiets- en wandelroutes van Dessel en 

omstreken. 
• Reservaties bezoek tentoonstelling Sas4-Toren. 
• Reservatie Happen en Stappen 
 
 
WANDELEN 

Wandelnetwerk Kempense 
Meren is goed voor 270 kilo-
meter wandelplezier langs 
knooppunten in het waterrijke 
decor van Dessel, Mol en 
Retie. Zoals bij het populaire 
fietsroutenetwerk stippel je 
zelf lussen uit langs prima 
wandelpaden, die met elkaar 
verbonden zijn via knooppun-
ten. De rechthoekige rood-
witte borden met nummers 
houden je onderweg op het 
juiste pad.  
 
Prijs: 8 euro 

 
Pagadders zwaaien de scepter op het Pagadderpad 
Kinderen tussen 3 en 10 jaar voelen zich de koning te rijk 
op het Pagadderpad, Deze bewegingsroute belooft avon-
tuurlijke bosopdrachten voor het hele gezin. Lopen over 
water, dieren zoeken, rennen als een konijn, denappel-
schieten, balanceren,... Volg gewoon het pagaddermeisje. 
Bij mooi weer is een handdoek geen overbodige luxe want 
het pagaddermeisje loodst je zelfs doorheen het water. 
Onderweg kom je haar levensgroot tegen. Tijd voor een 
selfie … en misschien een mooie prijs? 
Vertrek: Sas4-Toren 
 
Na de wandeling stormt je bende de speeltuin onder de 

Sas4-Toren in. Een creatie van de studenten Bouw aan 
de Thomas Morehogeschool met een knipoog naar het 
lokale erfgoed en landschap. Zo verwijst de Kempenaar - 
boot en zandbak - naar de Desselse kanalen en witzan-
dontginning. En vanaf de speelkoeltoren overschouwen 
pagadders hun koninkrijk. 
Afstand: 2,5 km  
 
De toegang is gratis. 
 
 
FIETSEN 
Dessel was de eerste gemeente in Vlaanderen die uit-
pakte met een mountainbikeroute, het Campinapad. Re-
cent werd het Campinapad opgenomen in het 
mountainbikenetwerk van de Kempen, een netwerk van 
maar liefst 482 km.  
 
Prijzen: 
Kaart Dessel-Retie: 3 euro 
Box volledig netwerk (7 kaarten): 21 euro 
 
Wie in een rustiger tempo wil fietsen, kan kiezen voor de 
bewegwijzerde themaroute Vaartketsersroute. De route 
vertrekt aan de Sas4-Toren. Ze loodst je over een afstand 
van ongeveer 45 km langs de mooiste plekjes van Des-
sel, Mol en Retie. Men kan ook kiezen voor de verkorte 
route van ongeveer 30 of 15 km. Prijs: gratis. 
 
Dessel biedt eveneens een culturele en culinaire fiets-
tocht, nl. CulTour. Ook jij kan deze ontdekkingstocht uit-
testen. De route vertrekt en eindigt op de markt in 
Dessel-Centrum. De route is te volgen door geverfde mar-
keringen op de weg. Prijs: gratis. 
 
Dessel telt vele kapelletjes. De geschiedenis en verhalen 
van de Desselse kapelletjes werden door de gemeente 
en heemkring De Griffioen met steun van Regionaal Land-
schap Kleine en Grote Nete en k.ERF verwerkt in een fiets-
brochure met een mooie fietstocht van 16km. 
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Verder is er uiteraard ook het fietsknooppuntennetwerk 
van de provincie Antwerpen. Via de knooppunten kan je 
zelf je route uitstippelen en bepaal je zelf de afstand. 
 

De fiets- en wandelkaarten zijn 
verkrijgbaar bij: 

• onthaal Administratief Centrum 
"De Plaetse", Hannekestraat 1, 
Dessel 

• bibliotheek, Hannekestraat 1, 
Dessel 

• onthaal Sas4-Toren, Nieuwedijk 
72Z, Dessel 

• online via www.antwerpsekem-
pen.be (wandelkaart Kempense 
Meren en fietsknooppunten-
kaarten) 

 
 
HAPPEN EN STAPPEN 
Hap en stap mee door Dessel, een culinaire wandelroute 
op het knooppuntennetwerk. Je begint je wandeling met 
een aperitief. Onderweg stop je in vijf zaken voor een ape-
ritief, voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en na-
gerecht. Tijdens deze heerlijke wandeling maak je kennis 
met onze prachtige gemeente. Deelnemen kost 40 euro 
per persoon (20 euro voor kinderen). Reserveren doe je 
minstens 5 werkdagen vooraf bij de afdeling Vrije tijd - 
toerisme. Meer info op www.dessel.be/happenenstappen. 
 
 
ONTDEK UNIEKE PICKNICKPLEKJES 
We zochten enkele mooie locaties uit waar je je dekentje 
kan spreiden, en gingen in zee met drie verschillende 
handelaars, die elk een standaardpakket (10 euro), een 
kinderpakket (5 euro) en een luxepakket (15 euro) samen-
stelden. 
 
Je hoeft enkel te reserveren, minstens één dag op voor-
hand en rechtstreeks bij de handelaar van jouw keuze. 
Ophalen en afrekenen kan bij de handelaar ter plaatse, 
wanneer je je picknickpakket(ten) ophaalt. 
 

ln je picknicktas vind je de brochure met de picknickplek-
jes die we voor je uitzochten, allen nabij wandelknoop-
puntenroutes gelegen. 
Enkel interesse in het ontdekken van deze verborgen 
schatten? De rugzak met brochure is te koop voor 2 euro 
bij de dienst toerisme. 
 
Meer info vind je op www.dessel.be/picknickpakketten. 
 
 
SAS4-TOREN 

Beeld je in: een trap met 216 treden, die uittorent boven de 
ongerepte natuur. Hij bestaat! En ja, het is puffen en hijgen 
naar de top van de Sas4-Toren. Blaas dus boven gerust 
even uit, laat je longen vollopen en aanschouw je  
adembenemende beloning: het panorama van frisgroene 
loofbossen, dooraderd met 
staalblauwe kanalen. 
 
Onder de toren, in het bezoekerscentrum, snuif je het DNA 
van de streek op. Dessel onthult er zijn toeristische ge-
heimen. Je ontdekt alles over de waterwegen en de 
plaatselijke ontginning van kwartszand, via praatjes en 
plaatjes. 
 
De Sas4-Toren is dagelijks open en gratis te bezichtigen 
van zonsopgang tot zonsondergang.  
 
Het bezoekerscentrum is van 15 april t/m 30 september, 
in de paasvakantie en in de herfstvakantie open van 13 
tot 17 uur op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag. In juli en augustus is het bezoekerscentrum da-
gelijks geopend van 11 tot 17 uur. In het bezoekerscentrum 
kan je tijdens de openingsuren eveneens terecht voor alle 
toeristische informatie. 
 
De toegang is gratis. 
 
Voor groepsbezoeken geldt een aparte regeling. Zij kun-
nen hiervoor contact opnemen met de afdeling vrijetijd - 
toerisme. 
 
Contact 
tel. 014 38 99 32 
toerisme@dessel.be 
www.dessel.be/toerisme  
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AFVALINZAMELINGEN 
 
 
RESTAFVAL EN GFT 
Voor het ophalen van restafval en GFT werkt het gemeen-
tebestuur van Dessel met het DIFTAR-systeem. Het op-
halen gebeurt door de diensten van IOK-afvalbeheer en 
dit op de dagen aangeduid op de ophaalkalender.  
 
Tarieven restafval 
vaste kost: 2 euro per maand 
0,24 euro per kilogram 
 
Tarieven GFT (groente-, fruit- en tuinafval) 
vaste kost: 0,5 euro per maand 
0,10 euro per kilogram 
 
Voor meer informatie over het DIFTAR-systeem kan je te-
recht bij de DIFTAR-informatielijn: 0800 97 687 
 
 
PMD (PLASTIEK- METAAL-, DRANKKARTON- 
VERPAKKINGEN EN RESTPLASTIEK) 
Het PMD wordt opgehaald op de dagen zoals aangeduid 
op de ophaalkalender door de diensten van IOK-afvalbe-
heer. 
 
Het PMD moet aangeboden worden in de blauwe PMD-
zakken die kunnen aangekocht worden aan de onthaal-
balie van het administratief centrum “De Plaetse” aan de 
prijs van 3,60 euro/24 zakken. 
 
 
PAPIER EN KARTON 
Het papier en karton wordt opgehaald op de dagen zoals 
aangeduid op de ophaalkalender door de diensten van 
IOK-afvalbeheer. 
 
Het papier en karton moet aangeboden worden in de gele 
container. Als de container vol is, kan er papier, goed ge-
bundeld, bij gezet worden. 
 
 
GLAS 
Het glasafval (enkel glazen flessen en bokalen zonder 
stoppen of deksels) wordt opgehaald op de dagen zoals 
aangeduid op de ophaalkalender door de diensten van 
IOK-afvalbeheer. 
 
Het glasafval moet aangeboden worden in de blauwe 
glasbak die door de gemeente aan elke gezin en bedrijf 
ter beschikking wordt gesteld. 
 
 

GROF VUIL 
Onder grof vuil wordt verstaan het huishoudelijk afval dat 
door vorm, gewicht en/of afmeting niet kan worden aan-
geboden in de grijze restafvalcontainer zoals versleten 
meubelen, huisraad, met uitzondering van autobanden, 
snoeihout, houtafval en metalen, bouw- en sloopafval, 
elektrische en elektronische apparaten, treinbils, roofing, 
pvc.  
 
Het ophalen van het grof vuil gebeurt vier maal per jaar 
op de dagen aangeduid op de ophaalkalender.  
 
Hiervoor dien je vooraf je naam en adres op te geven bij 
de ophaaldienst van IOK-afvalbeheer tel. 014-58 09 96 
ten laatste drie werkdagen voorafgaand aan de ophaling. 
 
Het grof vuil wordt opgehaald door IOK-afvalbeheer in het 
DIFTAR-systeem en de kostprijs wordt verrekend via de 
betalingsuitnodiging van DIFTAR aan het tarief van 0,24 
euro/kg. 
 
 
COMPOSTEREN 
Om het thuis composteren te stimuleren en op die manier 
aan afvalpreventie te doen, kunnen bij het gemeentebe-
stuur verschillende composteermaterialen worden aan-
gekocht tegen verlaagde prijzen.  
 
Compostbakken  
Indien je naast keukenafval ook je tuinafval zelf wil com-
posteren, kan je best gebruik maken van compostbakken. 
Je gebruikt hiervoor best 3 bakken (minimum 2), zodat 
het materiaal goed kan worden omgezet. Bij de gemeente 
zijn kunststof compostbakken verkrijgbaar aan de prijs 
van 40 euro/stuk. 
 
Compostvaten  
Als je over een zeer kleine tuin beschikt of enkel groente- 
en fruitafval wil composteren kan je gebruik maken van 
een compostvat. Een compostvat met beluchtingsstok 
kan bij de gemeente gekocht worden aan de prijs van 30 
euro/stuk. 
 
De bestelling van deze composteermaterialen kan gebeu-
ren bij de financiële dienst in het administratief centrum 
“De Plaetse” of via onze website www.dessel.be. 
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KRINGLOOPWINKEL 
Op zoek naar degelijke, originele en goedkope tweede-
hands spullen?  
Weet je niet waarheen met je afdankertjes, goederen die 
nog te goed zijn om weg te gooien, maar waar je geen blijf 
mee weet?  
 
Eén adres: de kringloopwinkel.  
 
Wil je goederen laten ophalen, dan kan je bellen met De 
Kringwinkel Zuiderkempen op het nummer 015 23 73 93.  
 
Herbruikbare goederen kunnen eveneens aangebracht 
worden op het recyclagepark.  
 
Adres Kringwinkel 
Heidebloemstraat 93  
2440 Geel  
 
 
RECYCLAGEPARK 
Op het regionaal recyclagepark Dessel/Retie, kunnen de 
inwoners van de gemeente huishoudelijk en ermee gelijk-
gesteld afval selectief aanbrengen tijdens de openings-
uren. 
 
Adres  
Zandbergen 116 
2480 Dessel 
Tel. 014 56 27 75 
E-mail: afvalbeheer@iok.be 
 
 
 

Betalende afvalsoorten: groenafval, herbruikbaar hout, 
niet-herbruikbaar hout, piepschuim, roofing, asfalt, steen- 
en betonpuin, harde kunststoffen, cellenbeton, gipspla-
ten, kalk, hechtgebonden asbestcement, professioneel 
AEEA, vlak glas, grof vuil. De tarieven hiervoor vind je terug 
op onze website www.dessel.be. 
 
Niet betalende afvalsoorten: papier en karton, glazen 
flessen en bokalen, P+MD, oude metalen, Klein Gevaarlijk 
Afval (KGA), frituurolie en vetten, kaarsresten, kurken 
stoppen, videobanden en muziekcassettes, autobanden, 
herbruikbare goederen, herbruikbaar textiel, matrassen. 
 
Betalen kan met het saldo dat gekoppeld is aan je elek-
tronische identiteitskaart. Dit saldo kan je opladen op het 
recyclagepark (enkel bancontact) of op het administratief 
centrum (cash). 
 
Meer informatie vind je op www.dessel.be. 
 
 
AFVALKALENDER 
De afvalkalender wordt jaarlijks via de post bedeeld aan 
elk gezin en bedrijf en kan door nieuwe inwoners beko-
men worden in het administratief centrum of op het recy-
clagepark. 
Je kan ook gebruik maken van de recycle app. 
 

Openingsuren recyclagepark 
                                       voormiddag                  namiddag                      zomeruur* 
Maandag                     GESLOTEN                     GESLOTEN                      
Dinsdag                        8.30u - 12.00u             12.30u - 16.10u               
Woensdag                   8.30u - 12.00u             12.30u - 16.10u               
Donderdag                  GESLOTEN                     12.30u - 16.10u              15.00u - 19.00u* 
Vrijdag                          8.30u - 12.00u             12.30u - 16.10u               
Zaterdag                      9.00u - 15.00u             GESLOTEN                      
                                        
*Zomeruur enkel van toepassing van april tot en met oktober
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POLITIE BALEN-DESSEL-MOL 
 
 

ADRES HOOFDKANTOOR 
Guido Gezellestraat 29 
2400 Mol 
Tel. 014 33 37 00  
 
Voor dringende politiehulp geldt altijd het noodnummer 
101!  
24 uur op 24 uur bereikbaar 
 
www.politiebalendesselmol.be 
 
 
ADRES WIJKPOST 
Kwademeer 26 
2480 Dessel 
Tel. 014 33 37 80 
 
Openingsdagen en -uren :  
Alle werkdagen: 08.30u - 12.00u 
donderdag: 13.30u - 16.00u 
 
De politie is gestructureerd op twee niveaus: een federaal 
en een lokaal niveau. De federale politie voert nationale 
en bovenlokale opdrachten uit en levert gespecialiseerde 
steun aan de lokale politie. De lokale politie verzekert de 
basispolitiezorg op gemeentelijk niveau. Onze lokale poli-
tie heeft de gemeenten Balen, Dessel en Mol als werkge-
bied. In deze politiezone staat een kwaliteitsvolle 
gemeenschapsgerichte dienstverlening centraal.    

Interventie 
In de politiezone zijn zowel overdag als ’s nachts minstens 
twee interventieteams op pad voor zowel dringende als 
niet-dringende politiehulp. Elk interventieteam heeft een 
patrouillegebied onder zijn verantwoordelijkheid, zodat 
elke gemeente van de politiezone beveiligd wordt.  
De teams worden aangestuurd vanuit de meldkamer in 
Antwerpen waar alle 101-noodoproepen terechtkomen. 
Hun uitvalsbasis is het hoofdkantoor in Mol.  
De interventieteams voeren een algemeen toezicht uit, 
maar krijgen ook specifieke opdrachten toegewezen 
zoals het opsporen van gezochte personen en voertui-
gen, verkeerstoezicht en vakantietoezicht. Tijdens week-
enden of speciale evenementen wordt de 
interventiedienst aangevuld met extra ploegen (toezicht 
horeca, alcoholcontroles, drugsacties, ...).  
 
Wijkwerking 
Naast de interventiedienst, vormt de wijkwerking een be-
langrijke hoeksteen binnen het veiligheidsbeleid van de 
lokale politie. Elke gemeente binnen de politiezone be-
schikt over een eigen wijkkantoor. Op de wijkpost in Des-
sel kan je terecht voor informatie, vragen en klachten. 
Daarnaast kan je contact opnemen met de wijkinspec-
teur indien je vragen hebt over je buurt of als er proble-
men zijn. 
 
Wijkinspecteurs in Dessel 
De wijkpost in Dessel is bemand door drie wijkinspecteurs 
die ieder instaan voor een afgebakend gebied binnen de 
gemeente: 
  

Brasel 
Eerste inspecteur Karin Meynen 
GSM: 0498 03 61 18 
karin.meynen@police.belgium.eu 
 

  
 
Centrum 
Eerste inspecteur Pieter Engelen 
GSM: 0473 84 83 44 
pieter.engelen@police.belgium.eu  
 
 
  
Witgoor 
Eerste inspecteur Peter Van Campfort 
GSM: 0473 84 83 24 
peter.vancampfort@police.belgium.eu 



VZW STORA                                                    
 
Adres 
vzw STORA (Studie- en Overleggroep  
Radioactief Afval) 
p/a Tabloo  
Gravenstraat 3 - 2480 Dessel 
tel. 014 37 34 65 
e-mail: info@stora.org 
website: www.stora.org 
 
Contact 
Katleen Derveaux, Geert Lauwen 
 
STORA staat voor ‘Studie en Overleg Radioactief Afval’. 
STORA werd in 1999 opgericht door de gemeente Dessel en 
NIRAS (Nationale Instelling voor beheer van Radioactief 
Afval en Splijtstoffen), als overlegorgaan voor de inwoners 
van Dessel. Het is een onafhankelijke vzw die steunt op een 
breed maatschappelijk draagvlak, met ongeveer 70 leden 
die komen uit drie pijlers van de Desselse gemeenschap, 
namelijk de gemeenteraad, de socio-culturele maatschappij 
en de economische wereld, aangevuld met een aantal 
geïnteresseerde individuele Desselaars.  
 
Een definitieve berging voor het laagradioactief afval in 
Dessel 
In een eerste periode onderzocht STORA de vraag of het 
laagactief en kortlevend afval (categorie A-afval) defini-
tief geborgen kon worden in Dessel en onder welke voor-
waarden. De conclusies werden in 2004 gepubliceerd in 
een eindrapport. 
 
In juni 2006 besliste de federale regering dat het Belgisch 
laagactief afval ook effectief in Dessel geborgen zal wor-
den, in een bergingsinstallatie boven de grond, op de lo-
catie en onder de voorwaarden zoals ze in het 
eindrapport werden neergeschreven. Sindsdien helpt 
STORA, onder leiding van NIRAS, bij de effectieve uitwer-
king van het project en bij de invulling van de gestelde 
voorwaarden. De voornaamste hiervan zijn: prioritaire 

aandacht voor de veiligheid van mens en milieu, een be-
zoekers- en ontmoetingscentrum (TABLOO), een gezond-
heidsonderzoek (3xG), behoud van de nucleaire kennis 
en een Lokaal Fonds (www.lokaalfonds.be).  
 
Het project van oppervlakteberging voor het laagactief 
en kortlevend afval behelst naast de berging nog een 
aantal andere installaties op de site van NIRAS achter Bel-
goprocess, aan de Europalaan. De meeste van deze 
bouwprojecten worden in 2021-2022 opgeleverd, waar-
onder ook Tabloo. Voor de bergingsinstallatie zelf wordt 
de nucleaire vergunning in 2024 verwacht - daarna kan 
de bouw van de oppervlakteberging starten. Meer info op 
www.stora.org en op www.niras.be.  
  
1. Kade - 2. Caissonfabriek - 3. IPM - 4. Bergingsmodules - 
5. Toegangsgebouw - 6. Opslaghal Belgoprocess - 7. TA-
BLOO - 8. Proefopstellingen 
 
Andere nucleaire activiteiten in de regio 
Een tweede belangrijke opdracht voor STORA is het op-
volgen van alle andere nucleaire activiteiten in de regio 
en de Desselaars hierover informeren. Op het grondge-
bied van de gemeenten Dessel, Mol en Geel ligt namelijk 
een nucleaire zone, waarin een aantal nucleaire bedrijven 
en onderzoekscentra actief zijn. De Desselaars hebben 
er alle belang bij om op de hoogte te blijven van de nucle-
aire bedrijvigheden in hun gemeente en regio. STORA in-
formeert de inwoners hierover en geeft hen de kans om 
meer te weten te komen over onder meer het radioactief 
afval dat aanwezig is in Dessel. 
 
Heb je vragen over de nucleaire activiteiten in de regio of 
over het bergingsproject voor laagradioactief afval? 
Daarvoor kan je terecht bij STORA. Wil je jouw zeg doen 
als lid van STORA? Dan kan je aansluiten bij één van de 3 
STORA-werkgroepen: ‘Opvolging Bergingsproject’, ‘Com-
municatie’ of ‘Nucleaire Thematiek’.
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HEEMKUNDIGE KRING  
“DE GRIFFIOEN” 
 
 
Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van onze 
gemeente kan terecht bij Heemkundige Kring De Griffioen 
Dessel vzw. De leden van de heemkundige kring speuren 
naar het verleden van Dessel in het gemeentearchief, het 
kerkarchief, het voogdijarchief en andere bronnen. In elk 
nummer van het gemeentelijke informatieblad De Desse-
laar publiceren ze een geschiedkundig artikel in de ru-
briek «Dessel, anno… ». En een paar keer per week vind je 
een bericht met foto op de Facebookpagina “Heemkun-
dige Kring De Griffioen Dessel”. 
 
Ook bij gelegenheden zoals de Nacht van de Geschiede-
nis, Erfgoeddag of Open Monumentendag komen ze met 
de resultaten van hun onderzoek naar buiten. De kring 
verzamelt alles wat op een of andere manier met Dessel 
te maken heeft. Ze beschikken ondertussen ook over een 
rijke fotoverzameling en een unieke collectie Desselse 
doodsprentjes en doodsbrieven.  
 
Stamboomonderzoek heeft voor hen geen geheimen meer. 
Bijna iedereen die ooit in Dessel geboren werd, er trouwde 
of stierf, zit ondertussen in hun databanken. En ook al zitten 
je roots niet in Dessel, ze leren je graag de knepen van het 
vak als je met een stamboom of familiegeschiedenis begint. 
Hiervoor kan je elke laatste woensdag van de maand van 

18.30 uur tot 21.00 uur terecht op de tweede verdieping van 
het historisch gemeentehuis. Je mag altijd even binnen-
springen, maar je maakt best vooraf een afspraak met Ro-
bert Mijnendonckx (014 37 17 36). 
 
Wil je meer weten over de werking van de kring, neem dan 
contact op met voorzitter Luc Damen (014 58 20 50; 
luc.damen@telenet.be) of ondervoorzitter Arno Oomis  
(014 37 59 40; arno.oomis@gmail.com). 
 
 

OPENBARE TOILETTEN 
 
 
• Administratief Centrum De Plaetse, Hannekestraat 1, 

Dessel 
• Historisch Gemeentehuis, Markt 1, Dessel 
• OCMW, Pastorijstraat 2, Dessel 
• Sportpark Brasel, Sportpark 2, Dessel 
• Spinhal, Pastorijstraat 51, Dessel 
• Kerkhof op de heide, Boshoek, Dessel 
• Kerkhof Witgoor, Kerkhofweg, Dessel 
• Sas4-Toren, Nieuwendijk 72Z, Dessel 
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ZALEN IN DESSEL 
 
 
Cafetaria sporthal Brasel, Sportpark 2, Dessel 
Verantwoordelijke: Guy Van den Boer, tel. 014 38 99 33 
 
Scholeke Brasel, Sportpark 2A, Dessel 
Verantwoordelijke: Guy Van den Boer, tel. 014 38 99 33 
 
Refter gemeentelijke basisschool "De Kangoeroe",  
Lorzestraat 37, Dessel 
Verantwoordelijke: Peter Leysen, tel. 014 38 99 20 
 
Refter gemeentelijke basisschool "De Meikever",  
Meistraat 148-157, Dessel 
Verantwoordelijke: Peter Leysen, tel. 014 38 99 20 
 
Armand Melis stadion, Sportpark 10, Dessel  
Contactgegevens: traiteur Pasko, tel. 014 37 82 50, 
info@pasko.be 
 
Zaal De Eendracht, Hannekestraat 7, Dessel 
Contactpersoon: Bart Staes, tel. 0485 30 78 81 
 
Kristoffelzaal, Kruisberg 18, Dessel 
Verantwoordelijke: Nicole Mortiers, Boshoek 36A, Dessel, 
tel. 0494 67 53 50 
Sleutel: Jurgen Feyen, Konijnenberg 18, Dessel,  
tel. 0496 64 74 42 
 
Kantine FC Heikneuters, Kuilstraat z/n, Dessel 
Verantwoordelijke: Jurgen Feyen, Konijnenberg 18, Dessel, 
tel. 0496 64 74 42 
 
Parochiecentrum Witgoor, Meistraat 150, Dessel,  
tel. 014 37 13 05 
Verantwoordelijke: Freddy Bleys, tel. 014 37 25 58, 
freddy.bleys10@telenet.be 
 
De Boeretang, Boeretangsedreef 98, Dessel,  
www.boeretang.be 
Contactpersoon: Sabine Bourgeois, tel. 0475 69 78 21, 
info@boeretang.be 
 
Jeugdcentrum De Scharnier, Meistraat 157, Dessel 
Contactpersoon: Tim Heymans, tel. 0479 54 99 16 
 
De Swing (De Hei), Kruisberg 16, Dessel, tel. 014 37 52 00 
 
Jeugdcentrum Spin, Pastorijstraat 51, Dessel,  
tel. 014 37 82 95 
 
Clubhuis waterski, Nieuwedijk 83, Dessel 
Contact: www.molski.be  

DE VERENIGINGEN IN DESSEL 
 
SPORTVERENIGINGEN 
 
BADMINTON 
Spinshuttle 
Eline Segers 
Tel. 0495 25 74 35 
e-mail: eline@spinshuttle.be 
www.spinshuttle.be  
 
BASKET 
BBC Campinia Dessel-Retie 
Marc Vancampfort 
Tel. 0474 93 00 51 
E-mail: secretariaat@bbccampinia.be 
www.bbccampinia.be 
 
BILJART 
Er Op / Kunst & Volharding 
Hubert Luyten 
Tel. 014 37 35 34 
 
OKRA Dessel-Centrum 
Leo Damen  
Tel. 014 37 77 36 
E-mail: leo.damen@telenet.be 
 
BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 
VIGE-Kempen 
Jan Luyten 
Tel. 014 37 21 94 
E-mail: vigekempen@hotmail.com 
 
BMX 
Off-road club BMX 2000 Dessel vzw 
Frank Smets 
Tel. 014 37 26 29 
E-mail: frank.smets2@telenet.be 
www.bmx2000.be     
 
DANS 
Ajde-Asega (volksdans) 
Tilda Meeus 
Tel. 0494 21 33 05 
E-mail: tilda.meeus@gmail.com 
 
Dansstudio Dynamiek 
Dorien Goris 
Tel. O497 48 93 54 
E-mail: dorien@dansstudiodynamiek.be 
www.dansstudiodynamiek.be 
 
OKRA Dessel-Centrum 
Maria Van Sant 
Tel. 014 37 87 68 
 



www.dessel.be 35

DUIVENSPORT 
De Witpen 
Eddy Geerinckx 
Tel. 014 37 30 09 
E-mail: eddygeerinckx@hotmail.com 
 
HONDENCLUB 
HKD Dessel 
Voorzitter Marc Verrijdt 
Tel. 0474 30 66 40 / 014 67 21 18 
E-mail: marcverrijdt@hotmail.com 
 
INLINE SKATEN 
All-Inline/D-Skaters 
Rik Willems 
Tel. 0498 05 46 48 
E-mail: d-skaters@all-inline.be 
www.all-inline.be  
 
JU-JUTSU 
Shinjukan 
Ronny Weyers 
Tel. 0496 08 56 94 
E-mail: ronny.weyers@hotmail.com 
www.shijunkandessel.be 
 
Hakko Denshin Ryu Belgium 
Tony Berkmans 
Tel. 0495 75 83 29 
E-mail: hakkodenshinryu@gmail.com 

FIETSEN / MOUNTAINBIKE / WIELRENNEN 
OKRA Dessel-Centrum 
Maria Van Sant 
Tel. 014 37 87 68 
 
MTB Team Free Bikers 
Guy Peeters 
Tel. 0478 25 15 22 
E-mail: g.peeters@codagex.be 
 
M & C Bikers 
Tim Vansweevelt 
Tel. 0494 68 28 70 
E-mail: m-cbikers@hotmail.com 
 
Club Kwaremont 
Jef Claes 
Tel. 0497 51 48 78 
E-mail: jef.claes@smetgroup.be 
 
De Coureurkes 
Rob Dillen 
Tel. 0476 22 13 51 
E-mail: rob.dillen@telenet.be 
www.decoureurkesdessel.be  
 
‘t Kleinste Verzet 
Mien Vlemincx 
Tel. 0496 04 20 99 
E-mail: mien.vlemincx@hotmail.com 
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Wtc Dessel 
Jean Vercaigne 
Tel. 0495 36 00 42 
E-mail: info@wtcdessel.be 
www.wtcdessel.be 
 
De Campinatrappers 
Tom Foets 
Tel. 0497 52 70 81 
E-mail: tom.foets@telenet.be 
 
’91-Cycling Team 
Stijn Mariën 
mariën-stijn@hotmail.com 
 
Den Platten Tuub 
Rudy Wils 
E-mail: rudy.wils@scarlet.be 
 
MTB Club 33'ers 
Koen Vancraenendonck 
Tel. 0477 34 37 39  
E-mail: mtbclub33ers@telenet.be 
 
PAARDENSPORT 
Manege Groenendijk 
Familie Verstraeten 
Tel. 014 75 50 25 
E-mail: manege.groenendijk@telenet.be 
https://www.facebook.com/manegegroenendijk.verstraeten/ 
 
L.R.V. Sint-Niklaas 
Inge Deckx 
E-mail: Lrvdessel.admin@gmail.com  
 
PETANQUE 
’t Trefpunt 
Theo Van Loock 
Tel. 0477 59 03 12 
E-mail: theo.vanloock@telenet.be 

OKRA Dessel-Centrum 
Laurent Van Gompel  
Tel. 014 37 87 68 
 
SURFEN 
Wind Surf club KWKM 
Guy Geuens 
Tel. 0476 47 98 02 
E-mail: info@kwkm.be 
www.KWKM.be 
 
TAFELTENNIS 
TTK Dessel 
Herman Boyen 
Tel. 014 70 69 70 
E-mail: ttkdessel@telenet.be 
 
TENNIS 
TC Spinnis 
Kurt Keersmaekers 
Tel. 0479 60 65 71 
E-mail: spinnis.dessel@skynet.be 
www.spinnis.be 
 
TURNEN 
Turn- en dansvereniging Spinfit Dessel 
Leen Penasse 
E-mail: spinfitdessel@gmail.com 
http://spinfit.weebly.com 
Facebook: Spinfit Dessel 
 
VISSEN 
De Snoekbaars 
Willy Van Bijlen
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VOETBAL 
F.C. Heikneuters 
Sooi Govaerts 
Tel. 014 37 98 42 
E-mail: sooi.govaerts@skynet.be 
 
F.C.W. Spin 
Kevin Huysmans 
Tel. 0495 78 78 47 
E-mail: kevinhuysmans88@hotmail.com 
 
FC Braberg Sport 
Alex Van Gompel (secretaris) 
Tel. 0474 09 32 32  
E-mail: alex.van.gompel@telenet.be 
 
FC Kempenzonen 
Benny Goots 
Tel. 0477 90 14 28 
E-mail: benny.goots@telenet.be 
 
KFC Dessel Sport 
Armand Melis Stadion 
Ludwig Wils 
Tel. 0476 63 45 04 
E-mail: ludwig.wils@skynet.be 
www.kfcdesselsport.be 
 
KFC Dessel Sport - Jeugdbestuur 
Willy Smets 
Tel. 0474 47 75 21 
E-mail: smets.w@telenet.be 
www.jeugdkfcdesselsport.be  
 
KFC Witgoor Sport  
Dirk Daemen 
E-mail: daemendirk@hotmail.com 
www.witgoor-sport.be 
 
KFC Witgoor Sport - Jeugd 
Hans Gielens 
Tel. 0479 21 43 22 
E-mail: inge.cuyvers@telenet.be 
www.witgoor-sport.be 
 
S.K. Claridge 
Johan Spooren 
Tel. 014 37 17 04 
E-mail: j.spooren@telenet.be 
 
VOGELKUNDIGE KRING 
De Merel 
Tim Vansweevelt 
E-mail: tiva@live.be 
 
VOLLEYBAL 
Spinley Dessel 
Ignace Raveschot 
E-mail: secretariaat@spinleydessel.be 
www.spinleydessel.be 

WANDELEN / NORDIC WALKING 
De Stokkestappers 
Jean Nijs 
Tel. 014 37 83 15 
E-mail: destokkestappers@gmail.be 
 
WATERSPORT 
Mol-Ski 
Ton Van Dorst 
Tel. 0495 50 95 90 
E-mail: info@molski.be 
www.molski.be 
 
vzw Port Aventura Sport 
Steven Boonen 
Tel. 0495 70 90 83 
E-mail: info@zilvermeerhaven.be 
www.zilvermeerhaven.be/watersporten 
 
YOGA 
Yoga Kring Dessel 
Jules Van Gestel 
Tel. 0498 30 94 71 
E-mail: jules_vangestel@hotmail.com 
 
ZAALVOETBAL 
Spinpedes 
Tom Gijs 
Tel. 0485 41 04 33 
E-mail: tomgijs@live.be 
 
ZVC Estaminet 
Tom Segers 
E-mail: tomsegers52@hotmail.com 
 
 
SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 
 
Accordeonclub Desselina 
Dirk De Bie 
Tel. 014 37 31 30 
E-mail: desselina@gmail.com 
http://users.telenet.be/desselina 
 
Samana Caritas Witgoor 
Maria Nys 
Tel. 014 37 97 05 of 0494 05 99 12 
E-mail: maria_nys@skynet.be 
 
Davidsfonds 
Leen Broeckx 
E-mail: broeckxleen@hotmail.com 
www.davidsfonds.be 
 
Des-Arts 
Johan Wils 
Tel. 0478 20 84 38 
E-mail: johanwils1@gmail.com 
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Difodess Fotoclub 
Jan Jacobs 
E-mail: secretaris@difodess.com  
 
Heemkundige Kring De Griffioen 
Voorzitter Luc Damen 
Tel. 014 58 20 50 
E-mail: luc.damen@telenet.be 
Facebook : Heemkundige Kring De Griffioen Dessel 
 
Filatelie De Kempen FDK 
Maria Stessens 
Tel. 0472 60 75 73 
E-mail: stessensmaria@telenet.be 
 
FEMMA Dessel-Centrum 
Jeannine Van Gompel 
Tel. 0496 50 18 03  
E-mail: nintje@hotmail.com 
www.femma.be 
 
FEMMA Dessel-Witgoor 
Marleen Cosemans 
Tel. 014 37 96 22  of 0473 37 21 81 
E-mail: marleen.cosemans@telenet.be 
www.femma.be 
 
Koninklijke Fanfare De Eendracht en BOEM TUUT 
Hilde Mertens 
Repetitielokaal: Pastorijstraat 51 
Tel. 0486 35 99 43 
E-mail: info@eendrachtdessel.be 
www.eendrachtdessel.be 
 
FERM Dessel 
Christiane Pirotte 
Tel. 0479 93 77 83 
E-mail: christianep@telenet.be 
www.facebook.com/FERMDESSEL  
 
KWB Witgoor 
Tony Creemers 
Tel. 0497 85 32 00 
E-mail: tony.creemers1@telenet.be 
www.kwbwitgoor.be 
 
La Muze 
Gustaaf Thijs 
Tel. 014 37 12 48 / 0498 40 86 41 
E-mail: gustaaf.thijs124@telenet.be 
 
Teater DAG vzw 
Sep Blockx 
Tel. 0495 44 61 66 
E-mail: teaterdag@outlook.com 
www.teaterdag.be 
 
Verbroederingscomité Hessisch Lichtenau 
Johan Wils 
Tel. 014 38 81 91 
E-mail: johanwils1@gmail.com 
 

VVV-Dessel vzw 
Wim Sannen 
Tel. 0479 30 50 29 
E-mail: wim.sannen@skynet.be 
 
Vzw Kreatief Mol/Dessel/Retie 
Vera Vreys 
Tel. 014 31 69 18 
E-mail: Kreatief.mol@skynet.be 
www.vzwkreatief.be  
 
Gezinsbond 
Elly Aernouts 
Tel. 0473 68 92 83 
E-mail : elly.aernouts@skynet.be 
https://dessel.gezinsbond.be 
 
Vocarde 
Maarten Rommens 
Tel. 0497 41 48 28  
E-mail : maartenrommens@hotmail.com 
www.vocarde.be 
 
KV De Jokers 
Peter Storms 
Tel. 0496 22 41 24 
E-mail: peter_storms78@msn.com 
 
Samana Dessel 
Denise Heylen 
Tel. 0479 31 33 90 
E-mail: pieta.hitzert@skynet.be 
 
PerNoot 
Katelijne Segers 
Tel. 0479 85 55 11 
E-mail: pernoot@hotmail.com 
www.facebook.com/pernoot 
 
 
JEUGDVERENIGINGEN 
 
Chirojongens Dessel 
Seppe Slegers 
Tel. 0499 70 35 88 
E-mail: seppe.slegers@telenet.be 
 
Chiromeisjes Dessel 
Marie Van Dyck / Kato Wuyts 
Tel. 0496 40 30 10 / 047645 58 67 
E-mail: marie.vandyck@hotmail.com /  
katowuyts123@hotmail.com 
 
Chirojongens Witgoor 
Gert Vansonhoven 
Tel. 0495 30 06 73 
E-mail: gert.vansonhoven@jowile.be 
www.jowile.be 
 
Chiromeisjes Witgoor 
Dorien Goris 
Tel. 0497 48 93 54 
E-mail: dorien@dansstudiodynamiek.be 
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Jeugd Rode Kruis 
Bart Boons 
Tel. 0470 20 28 33 
E-mail: jrkretie-dessel@hotmail.com 
www.rodekruis.be/afdeling/retie-dessel/wat-doen-we/ 
jeugd-rode-kruis 
 
JC Spin 
Wouter Van Bylen 
Tel. 0475 32 17 69 
E-mail: Wouter.vanbylen@gmail.com 
Facebook: JC Spin 
 
JG Scharnier 
Oskar Blockx 
Tel. 0496 46 47 98 
E-mail: info@scharnier.be 
https://www.facebook.com/scharnier.jg/  
 
SENIORENVERENIGINGEN 
 
OKRA Dessel-Centrum 
Herman Broeckx (secretaris) 
Tel. 0470 56 44 66 
E-mail: herman.broeckx@outlook.com 
 
OKRA-Witgoor 
Frans Van Gompel 
Tel. 014 37 87 83 
 
NEOS afdeling Dessel 
Luc Verhalle / Marleen Meynants 
Tel. 0479 38 71 10 / 0475 37 95 14 
E-mail: luc.verhalle1@telenet.be / marleen@meynants.be  
www.neosvzw.be/dessel   
 
MILIEUVERENIGINGEN 
 
Den Bunt vzw 
Marleen Van Wolputte 
Tel. 0473 77 80 63 
E-mail: marleen.van.wolputte@telenet.be 
www.denbuntvzw.be 
http://blog.seniorennet.be/denbuntvzw/ 
 
Jagersvereniging Dessel 
Jan Dierckx 
Tel. 0485 96 23 12 
E-mail: dierckxadvies@telenet.be 
 
Wildbeheer Eenheid-Dessel vzw 
Bart Claes 
Tel: 0496 61 43 20 
E-mail: claes.bart@hotmail.com  
 
OVERIGE VERENIGINGEN 
 
UNIZO Dessel vzw 
Voorzitter Peter Vanhoof 
Tel. 014 37 75 25  
E-mail: peter.vanhoof@unizo.be 
www.unizodessel.be 

Rode Kruis Retie-Dessel 
Bart Boons 
Tel. 0470 20 28 33 
E-mail: voorzitter@retie-dessel.be 
www.rodekruis.be/afdeling/retie-dessel 
 
Oxfam Wereldwinkel 
Hannekestraat 5a 
2480 Dessel 
Tel. 0479 83 07 51 
E-mail: owwdessel5@gmail.com 
www.oxfamwereldwinkels.be 
 
KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) 
Christel Huysmans 
Tel. 0494 75 95 09 
E-mail: huysmans.chris@skynet.be 
 
Kleinveevereniging ’t Pluiske   
Patrick Van Doninck (secretaris) 
Tel. 014 31 03 68 / 0496 78 56 43 
E-mail: venneke.31@outlook.com 
 
 
PAROCHIES 
 
Sint-Niklaaskerk in Dessel-Centrum 
Contactpersoon: 
Yvonne Blockx 
Tel. 014 37 80 41  
E-mail: blockx.yvonne@gmail.com 
Vaste kerkdiensten:  
• woensdag: 18.30 uur  
• zondag: 10.00 uur 
 
Heilige Familiekerk in Dessel-Witgoor 
Contactpersoon: 
Maria Nys 
Tel. 014 37 97 05  
E-mail: maria_nys@skynet.be 
Vaste kerkdiensten:  
• zaterdag: 18.00 uur

39
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VRIJE BEROEPEN 
 

HUISARTSEN 
• Dr. Erik Dries, Spinnerstraat 4, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 08 90 
• Dr. Gilbert Maes, Lukasstraat 12, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 72 67 
• Dr. Freddy Timmermans, Meistraat 97, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 05 28 
• Dr. Rielein Nuijten, Zandvliet 22, 2480 Dessel,  

tel. 014 38 88 80 
• Dr. Stephanie Wilms, (Para)medisch centrum Patri 

Corpus, Molsebaan 21/001, tel. 014 31 41 21 
• Dr. Vera Houben, (Para)medisch centrum Patri Corpus, 

Molsebaan 21/001, tel. 014 31 41 21 
• Dr. Liesbeth Caers, (Para)medisch centrum Patri Cor-

pus, Molsebaan 21/001, tel. 014 31 41 21 
• Dr. Helena Int Panis (Para)medisch centrum Patri Cor-

pus, Molsebaan 21/001, tel. 014 31 41 21 
• Dr. Axel De Vos, Kolkstraat 22, 2480 Dessel,  

tel. 014 75 10 90 
• Dr. Luc Louis Huysmans (niet chirurgische esthetische 

geneesheer), Pastorijstraat 1, 2480 Dessel 
 
Regeling weekwacht Dessel-Retie 
De weekwacht geldt op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 19.30u tot 7.30u ’s morgens. De week-
dienst is te bereiken via het centrale telefoonnummer: 014 
410 410. Een computerstem zal vragen om de postcode 
van de gemeente in te drukken. De patiënt wordt op dat 
moment rechtstreeks doorgeschakeld naar de huisarts 
van wacht. Voor de gemeente Dessel en Retie is dit één 
van de huisartsen uit beide gemeentes. 
 
Regeling weekenddienst Dessel-Retie 
• De weekenddienst begint op vrijdagavond 20.00u en 

duurt tot maandagochtend 8.00u. 
• De weekenddienst is enkel te bereiken via het cen-

trale telefoonnummer: 014 410 410 
• Geen vaste huisarts? Neem dan een kijkje op  

www.ikzoekeenhuisarts.be. 
 
VERPLEEGKUNDIGEN 
Wit-Gele Kruis (afdeling Mol-Dessel)  
TOTAALZORG EN VERPLEEGKUNDIGE EXPERTISE  
• Algemeen tel. nr: 014 31 37 80 (24u/24 en 7 dagen/7 

bereikbaar)  
• E-mail: mol@wgkantwerpen.be  
• Afdelingshoofd: Ingrid Van Regenmortel  
• Hoofd zorg: Inge Verherstraeten 
 
Zelfstandige verpleegkundigen 
• Carine Broeckx, tel. 0495 52 46 51 
• Annelies Smolders, tel. 014 37 20 33, gsm 0475 29 49 78 
• Christel Deckx, tel. 014 37 20 35, gsm 0495 32 99 79 
• Hilde Deckx, tel. 014 37 31 34, gsm 0495 32 58 02 
• Ann Deckx, tel. 0479 72 77 54 
• Elly Segers, tel. 0474 55 86 85 
• Ingrid Borghs, tel. 0477 97 65 36 

• Roos Sels, tel. 0496 08 18 47 
• Goele Cauwenberghs, tel. 0472 62 02 86 
• Mia Spoormans, tel. 0495 63 71 76 
• Lisbeth Minnen, tel. 0476 76 32 30 
• Jo Van Hoof, tel. 0486 82 00 65 
 
TANDARTSEN 
• Mieke Van Hout, Lukasstraat 14, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 56 43 
• Piet Huys, Immodent NV, Lorzestraat 24, 2480 Dessel, 

tel. 014 37 06 69 
• Philippe Van Audenhove, Nieuwstraat 33, 2480 Des-

sel, tel. 014 37 04 48 
 
Wachtdienst 
Zaterdag, zondag en feestdagen: na telefonisch contact 
met tandarts van wacht. 24/24u 
0903 39 969 
  
APOTHEKERS 
• Christophe Brecx, Sabine Pintelon, Meistraat 128, 

2480 Dessel, tel. 014 37 78 86 
• Apotheek Cobra, Kolkstraat 19, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 70 64 
• Frank Segers, Kwademeer 3, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 74 89  
 
Wachtdienst:  
www.apotheek.be, www.geowacht.be of 0903 99 000 
 
KINESITHERAPEUTEN 
• Johan Cools, Boonhofstraat 43, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 26 31 
• Breg Damen, Meistraat 111, 2480 Dessel,  

tel. 014 75 64 34, breg.damen@telenet.be 
• Groepspraktijk Erik Gys, Guido Vos, Ron Van Reet, 

Kelly Wynants, Elia Vos, Jasmien Truyers (Para)me-
disch centrum Patri Corpus, Molsebaan 21/001, 2480 
Dessel, tel. 014 37 17 22, erik@patricorpus.be, 
www.patricorpus.be 

• Groepspraktijk Dirk Broeckx, Niels Drooghmans, Eline 
Gijs, Sanne Van Genechten, Meistraat 64, 2480 Des-
sel, tel. 014 37 21 20 

• Groepspraktijk PUUR: Marjolein Vervecken, Evelien 
Janssen, Akkerstraat 29, 2480 Dessel, tel. 014 37 29 05 

• Stijn Andriessen, Vijverstraat 33, 2480 Dessel,  
tel. 0485 53 38 94 

• Jan Van Hout, Pieter Moons, Lichtenaustraat 1, 2480 
Dessel, tel. 014 31 39 58 

 
OSTEOPATEN D.O. 
• Dirk Broeckx, Meistraat 64, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 21 20 
• Breg Damen, Meistraat 111, 2480 Dessel,  

tel. 014 75 64 34, breg.damen@telenet.be 
• Erik Gys (Para)medisch centrum Patri Corpus,  

Molsebaan 21/001, 2480 Dessel, tel. 014 37 17 22, 
erik@patricorpus.be, www.patricorpus.be 
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• Groepspraktijk PUUR: Katelijne Daemen, Rob Woes-
tenborghs, Evy Serryn, Benjamin van Lommel, Akker-
straat 29, 2480 Dessel, tel. 014 37 29 05 

 
PSYCHOMOTORIEK BIJ KINDEREN 
• Kelly Wynants, Elia Vos, Jasmien Truyers, Groeps-

praktijk Erik Gys, (Para)medisch centrum Patri Cor-
pus, Molsebaan 21/001, 2480 Dessel, tel. 014 37 17 22, 
www.patricorpus.be 

 
PODOLOOG / VOETZORG 
• Lennert Arnauw, (Para)medisch centrum Patri Cor-

pus, Molsebaan 21/001, 2480 Dessel, tel. 014 38 93 77, 
podologie.arnauw@outlook.be, www.patricorpus.be  

 
MANUELE LYMFEDRAINAGE 
• Eva De Laet, Groepspraktijk Erik Gys, (Para)medisch 

centrum Patri Corpus, Molsebaan 21/001, 2480 Des-
sel, tel. 014 37 17 22, erik@patricorpus.be,  
www.patricorpus.be 

 
UROLOGIE 
• Dr. Vera vandoninck, Kattenberg 3, tel 014 73 67 70,  

www.doktervandoninck.digitalewachtkamer.be 
 
ACUPUNCTUUR 
• Guido Vos, (Para)medisch centrum Patri Corpus,  

Molsebaan 21/001, tel 014 37 17 22,  
www.patricorpus.be 

 
HUIDVERBETERING &  
ESTHETISCHE BEHANDELINGEN 
• Anastasia Krassyuk, (Para)medisch centrum Patri 

Corpus, Molsebaan 21/001, tel 0486 29 27 72,  
yourbeautycoach@hotmail.com, www.patricorpus.be 

 
LOOPBAANCOACH 
• Greet Cox, (Para)medisch centrum Patri Corpus,  

Molsebaan 21/001, tel 0496 10 39 77,  
gcox@thejobcoach.be, www.patricorpus.be 

• Annick Van Beylen, Praktijk &IK, Almenstraat 17,  
tel 0473 89 70 57, info@annickvanbeylen.be,  
www.annickvanbeylen.be 

 
COACHING 
• Groepspraktijk PUUR: Rita Lenaerts, Akkerstraat 29, 

2480 Dessel, tel. 014 37 29 05 
• Fokus Praktijkhuis, groepspraktijk voor ieders wel-

zijn. Merelstraat 1, 2480 Dessel, tel. 0498 41 18 80 
 
KINDER- EN JONGERENPSYCHOLOGEN 
• Leen Eyckmans, Kuilender 19, 2480 Dessel,  

tel. 014 75 63 82, www.leeneyckmans.be 
• Gwenda Lens, (Para)medisch centrum Patri Corpus, 

Molsebaan 21/001, tel. 0471 85 74 09 -  
gwenda@patricorpus.be, www.patricorpus.be 

 
BURN-OUT THERAPEUTE / FAMILIAAL  
BEMIDDELAAR / STUDIEBEGELEIDSTER 
• Freya Luyckx, (Para)medisch centrum Patri Corpus, 

Molsebaan 21/001, tel. 0468 51 65 17 -  
info@freyaluyckx.be , www.patricorpus.be 

 

LOGOPEDISTEN 
• Marijke Vanherck, Kattenbos 9, 2480 Dessel,  

tel. 0495 25 90 80 
• Kirsten Jansen, Blokstraat 49, 2480 Dessel,  

tel. 0485 56 73 90, kirstenjansen@hotmail.be 
• Tinne Dens, Lisa Cools, (Para)medisch centrum Patri 

Corpus, Molsebaan 21/001, tel 0479 09 34 93,  
logopedie.patricorpus@outlook.be 

• Karlien Segers, Gemeentedijk 20, tel. 0484 73 97 09, 
karlien.segers@outlook.com  

• Truus Peeters, Broekstraat 71, tel. 0474 42 29 52 
• Klaar Heymans,  tel. 0470 52 39 19,  

logopedie.klaarheymans@gmail.com 
• Ann Boeckx, Dijkstraat 6, tel. 0497 38 51 52 
 
HUIDTHERAPEUT 
Dermabelle, Brasel 42, tel. 0477 77 25 85 
 
ORTHOPEDAGOGE 
• Peggy Royackers, (Para)medisch centrum Patri Cor-

pus, Molsebaan 21/001, tel 0486 08 21 25,  
peggy@patricorpus.be, www.patricorpus.be 

 
SEKSUOLOGE 
• Sofie Ruts, (Para)medisch centrum Patri Corpus,  

Molsebaan 21/001, tel 0468 24 57 31,  
contact@seksuoloogsofie.be, www.patricorpus.be 

 
DIËTISTE 
• Dieetpraktijk Dessel, Turnhoutsebaan 21D,  

tel. 014 37 27 1 
 
DIERENARTSEN 
• Guy Janssens, Lorzestraat 57, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 77 39 
• Joke Dilen, Bergenstraat 89, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 31 36 
• Dierenartsenpraktijk Eva Van Genechten  

(tel. 0472 97 08 62) en Mathieu Pille (tel. 0479 52 85 05), 
Zandvliet 111, 2480 Dessel  

 
ADVOCATEN 
• Griet Carlier, Kattenberg 9, 2480 Dessel, 

tel. 014 37 30 78 
• Stijn Vanherck, Turnhoutsebaan 136, 2480 Dessel,  

tel. 0486 97 57 69 
 
NOTARIS  
• Heidi Blervacq, Hoogveldestraat 14, 2480 Dessel,  

tel. 014 37 23 91 
 
ARCHITECTEN 
• Wouter Peeters, Boeretangsedreef 66, 2480 Dessel, 

tel. 014 37 22 25 
• Tine Van Troy, Lorzestraat 81, 2480 Dessel,  

tel. 0494 71 30 43 
• Annelies Gys, Molsebaan 35, 2480 Dessel,  

tel. 0477 31 25 52
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RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN 
 
 
WOONZORGCENTRUM KEMPENERF    
‘IN DE ZORG DE MENS ONTMOETEN’ 
Het woonzorgcentrum ligt centraal in de gemeente Des-
sel, op de oude fabrieksterreinen van brouwerij Campina. 
Voor onze bewoners blijft de markt, de kerk en de winkels 
binnen bereik, zelfstandig of met enige vrijwilligershulp. 
Hierdoor kunnen zij het maatschappelijk contact bewa-
ren. 
 
Woonzorgcentrum ‘Kempenerf’ is een vrij en pluralistisch 
initiatief, en maakt deel uit van de organisatie ‘Senior Li-
ving Group’. Ons huis biedt plaats aan 60 bewoners, on-
geacht hun filosofische of godsdienstige overtuiging en 
ongeacht de lichamelijke en/of psychische zorgnoden. 
Voor de bewoners met dementie is een bijzondere leef-
omgeving gecreëerd. 
 
WZC Kempenerf biedt ook kamers voor kortverblijf aan. 
Kortstondige opnames in een woonzorgcentrum kunnen 
noodzakelijk zijn ter revalidatie, na een ziekenhuisopname 
of bij een crisismoment in de thuissituatie. 
WZC Kempenerf streeft naar de meest aangepaste 
woonvorm voor elke bewoner. De verpleging en verzor-
ging richt zich op de persoonlijk zorgbehoefte, dag en 
nacht. Hierdoor komt er terug positieve energie vrij om 
deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten en initiatie-
ven die dit huis tot een levendige woonomgeving maken. 
 
Voor meer informatie kan u terecht op de website: 
www.wzckempenerf.be 
Voor rechtstreeks contact met het woonzorgcentrum:  
WZC Kempenerf 
Kwademeer 10 - 2480 Dessel 
tel. 014 37 51 61 - e-mail: info@wzckempenerf.be 
 

ALFONS SMET RESIDENTIES 
Alfons Smet Residenties is een seniorendorp in het hartje 
van Dessel.   
Er zijn 40 assistentiewoningen geschikt voor actieve en 
semi-actieve personen. Ze wonen in een veilige en com-
fortabele flat en houden de regie van hun leven in eigen 
handen. Ze leven net als toen ze thuis woonden en roe-
pen de hulpverlening in die ze nodig achten. Er is tevens 
een woonzorgcentrum waar een zestigtal senioren 
wonen die intense hulp behoeven. Hier zijn ook perma-
nent 24/24 en 7/7 hulpverleners aanwezig (verpleegkun-
digen, zorgkundigen, animatoren, poetsmedewerkers 
enz..) zodat alle mogelijke hulp snel geboden kan worden. 
Er is een kapsalon, schoonheidssalon en bistro aanwezig 
zodat het voor iedereen aangenaam vertoeven is. De 
prachtige grote tuin achter het gebouw nodigt uit om in 
te wandelen en te genieten van de rust van groen en 
water. 
In mei dit jaar opende tevens onze nieuwbouw met 60 
extra assistentiewoningen. Zo kunnen we senioren uit de 
regio de mogelijkheid geven om zorgeloos te genieten in 
een mooie, comfortabele en veilige woonomgeving. 
 
Voor meer info kan je terecht aan de balie in de Lukas-
straat 2A te Dessel of via tel. 014 37 88 54 of e-mail: 
info@asresidenties.be. 
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DAGOPVANG 
 

Je wil zo lang mogelijk thuis wonen, maar lange tijd alleen 
blijven is moeilijk. Je hebt nood aan een babbel, ontspan-
ning en begeleiding bij dagdagelijkse activiteiten. In de 
dagopvang van Ferm Thuiszorg breng je een gezellige tijd 
door. En je mantelzorger kan even op adem komen. 
 
Voor wie? 
De dagopvang in Dessel biedt een zinvolle dagbesteding, 
ook voor mensen met dementie. Een zinvolle dagbeste-
ding is een belangrijke remedie tegen de lusteloosheid die 
met dementie gepaard kan gaan. Onze dagopvang com-
bineert een fijne dagbesteding met professionele onder-
steuning. De afgelopen jaren bouwden we bovendien een 
bijzondere expertise op voor personen met jongdemen-
tie. 
 
Wat bieden we?  
• Een huiselijke omgeving waarin je je dag naar keuze 

invult. We voorzien ook lekkere huisgemaakte maal-
tijden. 

• Verzorging op maat, zoals een voetbad, een hand-
massage, … Andere zorgen nodig? Jouw kine of ver-
pleegkundige kan ook langskomen. 

• Ademruimte voor je mantelzorger, die er dus met een 
gerust hart even tussenuit kan omdat jij veilig en pro-
fessioneel wordt opgevangen.

Praktisch 
De dagopvang vind je in de Alfons Smets Residenties (Lu-
kasstraat 2 in Dessel) en is open van 8u tot 18u. Je kan 
er terecht voor een hele dag, een halve dag of voor een 
paar uurtjes. Je kiest zelf wanneer en hoe vaak je komt. 
Gewoon zoals het bij jou past. Maak gerust een afspraak 
voor een vrijblijvende proefnamiddag.  
Je bent van harte welkom. 
• 0800 112 05 (gratis)  
• zorgwijzer@samenferm.be 
 
Alle info vind je ook terug op de website 
SamenFerm.be/thuiszorg 
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN GEGEVENS 

Gemeentebestuur Dessel..........................................0800 1 2480 
Gemeentelijke werkplaats.........................................014 37 95 52 
OCMW Dessel......................................................................0800 1 4201 
Lokale politie Dessel.......................................................014 33 37 80 
Sportpark Brasel ..............................................................014 38 89 75 
Sportpark Brasel (cafetaria)....................................014 38 89 76 
vzw IBO (buitenschoolse opvang)......................014 37 48 93 
Gemeentelijke Basisschool “De Kangoeroe” ..014 37 78 72 
Gemeentelijke Basisschool “De Meikever”.......014 37 78 73 
 
 
NOODNUMMERS 
Dringende hulpverlening  
• Brandweer - medische hulp................................100 
• Politie.....................................................................................101 
• Europees noodnummer..........................................112 
 
ANDERE TELEFOONNUMMERS  
• Anonieme alcoholisten............................................03 239 14 15 
• Aids en SOA telefoon (Sensoa) .........................078 15 15 15 
• Antigifcentrum...............................................................070 24 52 45 
• Brandweer Mol (alarmnummer) ....................... 014 56 66 30 
• Brandwondencentrum............................................03 217 75 95 
• Centrum voor geestelijke gezondheidszorg  
   Kempen ...............................................................................014 41 09 67 
• Child Focus  .....................................................................116000 
• Druglijn .................................................................................078 15 10 20 
• Gasreuk (Eandis)..........................................................0800 6 50 65 
• JAC (Jongeren Advies Centrum Mol)...........014 81 61 60 
• Awel (Kinder- en jongerentelefoon) ...............102 
• Meldpunt geweld, misbruik en  
   kindermishandeling...................................................1712    
• Rode Kruis Vlaanderen............................................105 
• Vertrouwenscentrum kindermishandeling  
   Turnhout.............................................................................014 42 22 03 
• Wit-Geel Kruis .................................................................014 31 37 80 
• Permanentiedienst huisartsen.........................014 41 04 10 
• Permanentiedienst apothekers .......................0903 99 000 
• Zelfmoordlijn ....................................................................1813 
 
 

DICHTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIZEN 
 
Mol 
Heilig Hartziekenhuis 
Gasthuisstraat 1 
2400 Mol 
Tel. 014 71 20 00 
E-mail: info@azmol.be 
Website: www.azmol.be 
 
Geel 
Algemeen ziekenhuis Sint-Dimpna 
J.B. Stessensstraat 2 
2440 Geel 
Tel. 014 57 77 77 
Website: www.azstdimpna.be 
 
OPZ Geel 
Dr. Sanodreef 4 
2440 Geel 
Tel. 014 57 91 11 
E-mail: info@opzgeel.be 
Website: www.opzgeel.be 
 
Turnhout 
AZ Turnhout vzw 
E-mail: info@azturnhout.be 
Website: www.azturnhout.be 
Tel. 014 40 60 11 
 
Campus St-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
Tel. 014 44 41 11 
 
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout
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COLOFON 
 
 
Verantwoorlijke uitgever: 
Lokaal bestuur Dessel 
Hannekestraat 1 
2480 Dessel 
communicatie@dessel.be 
www.dessel.be 
 
Fotografie:  
Nathalie Moors 
 
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding: 
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, 
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo 
Tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be 
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Dit kan verstuurd worden naar: 
Administratief centrum “De Plaetse” 
T.a.v. dienst communicatie 
Hannekestraat 1 
2480 Dessel 
communicatie@dessel.be 


