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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 mei. 

1.250 kwetsbare kinderen  
krijgen educatief pakket
Het districtsbestuur maakte 30.000 euro vrij voor 1.250 pakketten voor  
kwetsbare kinderen uit Deurne. Met onder meer een boek en schoolgerief  
kunnen zij zich tijdens de coronacrisis op een educatieve manier bezighouden. 

“Toen duidelijk werd dat de scholen ook na de 
paasvakantie gesloten zouden blijven, wilde 
het district Deurne extra inspanningen doen 
om kwetsbare kinderen te steunen”, vertelt 
districtsburgemeester Tjerk Sekeris. “Zeker 
in deze moeilijke periode mogen we hen niet 
vergeten. De coronacrisis mag geen reden zijn 
om niet meer met school bezig te zijn.”

Duwtje in de rug

“Kinderen mogen tijdens deze coronacrisis 
niet meer samen met vriendjes op de pleintjes 
spelen. Daarnaast zijn ze verplicht om thuis-
onderwijs te volgen. Voor heel wat gezinnen, 
en zeker de meest kwetsbaren, is dat verre van 
evident”, vult districtsschepen van Jeugd  
Elke Brydenbach aan. “Het districtsbestuur 

van Deurne vindt het heel belangrijk om  
hun tijdens deze moeilijke periode een extra 
duwtje in de rug te geven. Dat doen we met 
een uitdagend educatief pakket.”

Samen met de scholen

Het pakket is samengesteld voor kinderen  
tussen zes en twaalf jaar en bevat school- 
gerief, het boek ‘Jij en ik en alle andere kin-
deren’ van Bart Moeyaert, doe-opdrachten 
over het boek en het educatieve spel IQ Stars. 
En dat alles verpakt in een mooie draagtas 
van het district Deurne. De verdeling van de 
pakketten gebeurt in samenwerking met de 
Deurnse scholen. Zij beslissen zelf welke leer-
lingen het pakket het meest nodig hebben. 

Beste lezer,

Het zijn bizarre tijden. We zijn 
van de ene op de andere dag in 
een onbekende wereld gestapt. 
Niet alleen voor u, maar ook 
voor onze afdeling is dit totaal 
nieuw terrein. Normaal gezien 
krijgt u op regelmatige basis 
onze nieuwsbrief in uw bus 
of vindt u ons op een of ander 
plein in Deurne. Dat alles valt 
weg door de maatregelen tegen 
het coronavirus. 

Toch heeft onze redactie niet 
stilgezeten. We hebben onze 
nieuwsbrief iets luchtiger  
gemaakt, met getuigenissen 
over hoe mensen deze nieuwe 
situatie ervaren op de werk-
vloer. Ook doen we een oproep 
aan u, Deurnenaar. Merkt u 
zaken op of hebt u vragen over 
het beleid? Laat het ons weten 
via deurne@n-va.be. We horen 
het ook graag wanneer u hulp 
nodig heeft in deze ongewone 
periode. Onze vrijwilligers  
helpen u met veel plezier  
waar ze kunnen.

Ik wens u een goede gezond-
heid en we zien mekaar snel!

Peter Wouters
Afdelingsvoorzitter

 Districtsschepen van Jeugd Elke Brydenbach 
en districtsburgemeester Tjerk Sekeris.
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Massaal mondmaskers maken
Districtsraadslid Malgorzata Zgnilec was tot voor kort schoonmaakster op de 
dienst intensieve zorgen van het AZ Monica. Toen ze via sociale media vernam dat 
haar ex-collega’s met een tekort aan mondmaskers kampten, besloot ze de handen 
uit de mouwen te steken.

Het ziekenhuis bezorgde Malgorzata het nodige materiaal. Doordat de vraag naar 
mondmaskers zo groot was, plaatste ze een oproep op Facebook. Dankzij de vele 
positieve reacties maakte ze samen met andere vrijwilligers op korte termijn  
ongeveer 1.000 mondmaskers. “Ik had nooit gedacht dat mijn oproep zo’n effect zou 
hebben”, zegt ze zelf. “Bedankt aan iedereen die gereageerd heeft.”

Eedaflegging in coronatijd
In volle coronacrisis legde Mascha Van Huffelen de eed af als districtsraadslid. Dat gebeurde voor 
de gelegenheid aan het vredesmonument op het Wim Saerensplein.

“Mijn eed afleggen in het coronatijdperk geeft 
me een dubbel gevoel. Aan de ene kant voel ik me 
heel enthousiast en gedreven om aan de slag te 
kunnen als raadslid. Ik heb er lang naar uitgeke-
ken en het geeft mij een unieke kans om mijn eed 
af te leggen aan een van de mooiste monumenten 
in Deurne. Zelf woon ik op minder dan vijftig 

meter van het vredesmonument, vandaar deze 
keuze. Aan de andere kant ben ik ongerust en 
bezorgd over wat de toekomst zal brengen. Maar 
we hebben een fantastische ploeg in Deurne en 
samen komen we er wel door. Momenteel heb ik 
maar één boodschap: hou vol!”

Malgorzata Zgnilec  

Gynaecologe Katrien De Maeyer:

“Bevallen in coronatijden, het is een apart verhaal”
Door de coronamaatregelen werden alle niet-
dringende ingrepen en afspraken verplaatst 
en kwamen mensen enkel nog voor ‘dringende 
gevallen’ naar het ziekenhuis. “Een bevalling 
is zo’n dringend geval en die proberen we  
zo veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt 
N-VA-lid en gynaecologe in het AZ Monica 
Katrien De Maeyer.

“Uiteraard hangt er vandaag geen blije sfeer op 
onze afdeling. De geboorte van een kind veroor-
zaakt normaal gezien een stroom van bezoe-
kers: trotse opa’s en oma’s, broertjes en zusjes ... 

Vandaag mogen alleen de inwonende kinderen 
en de papa op bezoek komen.”

“Wat ons vooral zorgen baart is het feit dat 
mensen niet meer naar een ziekenhuis of dokter 
durven te komen. Ook al zijn de patiëntenstro-
men strikt gescheiden. Wij zien op onze afde-
ling gynaecologie heel wat minder kankers en 
andere ernstige gynaecologische problemen dan 
normaal. Mensen met ernstige klachten of onge-
ruste patiënten bellen ons vandaag veel minder 
en dat zal zich na de coronacrisis wreken.”

 Katrien De Maeyer (links)

Als spoedverpleegkundige staat bestuurslid 
Veronique Spuesens samen met haar top- 
collega’s in de frontlinie.

“Elk van ons wordt dagelijks geconfronteerd  
met hoe snel mensen achteruitgaan eens ze  
besmet zijn met Covid-19. Als je dan mensen 
ziet op straat, in de winkel, of ergens anders  
die ondanks alle informatie en waarschuwingen 
toch nog onvoorzichtig met het virus  
omspringen of denken dat het hun niet zal  
overkomen, word ik daar heel gefrustreerd  
van.” 

“Elke keer blijft het pijn doen om mensen aan 
de ingang van onze spoedgevallen afscheid te 
moeten laten nemen van hun dierbare omdat ze 
het ziekenhuis niet mee binnen mogen, terwijl 
ze op dat moment vaak nog niet weten of ze die 
dierbare ooit nog (gezond) zullen terugzien.”

Zorgen voor elkaar

“Wij blijven ons elke dag inzetten om de beste 
zorgen te geven aan de mensen in het ziekenhuis, 
maar laat ons vooral samen zorgen voor elkaar, zo-
dat we deze bizarre periode snel achter ons kunnen 
laten en weer kunnen genieten van en met elkaar.” Veronique Spuesens

Verslag vanop het front

 Mascha Van Huffelen
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Vertrouwen op Antwerpse veerkracht
“Wie de coronaregels niet volgt, vertoont een gebrek aan respect voor 
zijn medemens. Daarom zijn er al meer dan 7.000 mensen in Antwerpen 
beboet en heb ik al vijftien plaatsverboden opgelegd aan wie de regels 
meermaals overtreedt. Intussen moeten we een manier zoeken om veilig 
en duurzaam door te doen. Met bijzondere zorg voor onze oudere stads-
genoten en de mensen met een verminderde weerbaarheid. Ik vertrouw 
op de veerkracht van onze stadsgemeenschap.” Bart De Wever, burgemeester

Kwaliteitsvolle dienstverlening, 
ook in moeilijke omstandigheden
“Uw lokale overheid moet een kwali-
teitsvolle dienstverlening garanderen, 
ook in moeilijke omstandigheden. 
Tijdens de piek van de coronacrisis 
concentreerde ons personeel zich  
op essentiële dienstverlening zoals 
kinderopvang en belangrijke nood- 
opdrachten zoals de ondersteuning 
in triagepunten. Ondertussen kunt u 
opnieuw genieten van ons brede scala 
aan diensten. In alle veiligheid, voor 
u en voor ons personeel.”

Nabilla Ait Daoud, schepen van Personeel

Koop Antwerps
“Zonder onze winkels is Antwerpen 
niet dezelfde stad: dat hebben we 
de voorbije weken gemerkt. Om de 
handelaars te helpen deze moeilijke 
periode te overbruggen, voerde het 
stadsbestuur een aantal fiscale  
steunmaatregelen in. Tegelijk  
kochten de Antwerpenaars massaal 
lokaal via www.IkKoopAntwerps.be.  
Bij de heropening van de winkels gaf 
de stad dan weer praktische onder-
steuning, waardoor shoppers veilig 
hun inkopen kunnen doen.”

Koen Kennis, schepen van Middenstand
Annick De Ridder, schepen van 
Haven en Stadsontwikkeling

Haven en stadsontwikkeling  
draaien op volle toeren
“Ondanks de ingrijpende gevolgen 
van de corona-uitbraak blijft de 
haven van Antwerpen honderd 
procent operationeel. Dat is te  
danken aan de inspanningen van 
de hele havengemeenschap. Ook  
de stadsontwikkeling gaat door.  
Zo lanceerden we de Kaailine, een 
project dat de wandelterrassen tus-
sen het Steenplein en het Zuider-
terras vergroent naar het voorbeeld 
van de New Yorkse High Line.”

Gezonde levensstijl volhouden
“Nooit eerder begonnen zoveel 
Antwerpenaars te lopen,  
wandelen of fietsen als tijdens  
deze coronacrisis. Veel mensen  
zijn zich opnieuw bewust  
geworden van de gezonde en  
ontspannende effecten van 
sport en beweging. Die gezonde 
levensstijl moeten we volhouden. 
Daarom ontwikkelen we samen 
met onze sportclubs en de  
districten projecten die zelfs nog 
meer mensen in beweging zetten.”

Peter Wouters, schepen van Sport

Bezoek in woonzorgcentra is  
lichtpuntje
“Vanaf 18 mei is beperkt bezoek in onze 
woonzorgcentra opnieuw mogelijk. Het 
eerste lichtpuntje in een lange tunnel.  
In Antwerpen hebben we vanaf dag één de 
meest draconische maatregelen genomen 
om onze senioren te beschermen. Dat 
nam niet iedereen ons in dank af. Maar de 
aanpak zorgde er wel voor dat Zorgbedrijf 
Antwerpen in vergelijking met dezelfde  
periode vorig jaar niet meer sterfgevallen 
heeft gekend. Dank aan de zorgverstrekkers 
die het beste van zichzelf gegeven hebben.”

Fons Duchateau, schepen van Seniorenzorg

De N-VA voor u aan het werk
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Provinciaal onderwijs geeft het beste 
van zichzelf
“Het provinciaal onderwijs ging op een 
indrukwekkende manier om met de  
coronacrisis. Om iedereen de kans te 
geven om afstandsonderwijs te volgen, 
leverden de leerkrachten laptops aan huis. 
Daarnaast ontwikkelden dertig scholen 
samen een lesformat voor preteaching,  
als houvast voor leraren, ouders en  
leerlingen. Tot slot toonden onze  
scholen hun groot hart door onder meer 
mondmaskers en handgel te doneren en 
gezichtsmaskers te produceren.”

Luk Lemmens, voorzitter Provinciaal  
Onderwijs Vlaanderen 



www.n-va.be/deurne

Zomerscholen 2.0
“Als u kinderen hebt, kroop u de  
afgelopen weken vast in de rol van 
leerkracht. Helaas zijn er leerlingen 
die te weinig leerstof konden oefenen 
en zo een ernstige leerachterstand 
opliepen. Ik pleitte daarom in de 
gemeenteraad voor zomerscholen 2.0. 
We kennen het concept van de  
zomerschool al voor het wegwerken 
van taalachterstand. Nu moeten we 
een stap verder gaan: gediplomeerde 
leerkrachten inzetten en een plan 
maken voor elke leerling. Zo kan 
iedereen op 1 september weer  
maximaal aansluiten.”

Els van Doesburg, gemeenteraadslid

Trots op Antwerpse zorg
“Voor een spoedarts is corona een 
gevecht. Het is voortdurend bijleren, 
aanpassen en verbeteren. Ik ben onge-
lofelijk trots op wat we in de Antwerpse 
zorg gepresteerd hebben in uiterst 
moeilijke omstandigheden. Verschil-
lende ziekenhuizen hebben moeten 
knokken om over het juiste materiaal 
te beschikken. Mensen hebben risico’s 
genomen voor zichzelf en hun familie 
om hun patiënten de best mogelijke 
zorg te geven. Het is nu belangrijk dat 
we ook op politiek vlak lessen trekken 
uit deze crisis, zodat we klaar zijn voor 
de volgende epidemie.”

Kevin Vereecken, gemeenteraadslid

Patiënten met warmte omringen, 
ook tijdens corona
“Als kankerspecialiste werk ik dage-
lijks met patiënten die voor hun leven 
moeten vrezen. Het coronavirus is 
voor hen een extra bedreiging. Tijd 
om de behandeling uit te stellen, is 
er niet. Op geen enkel moment heeft 
ons team getwijfeld. De patiënt komt 
op de eerste plaats. Ik ben trots op  
de kwaliteitsvolle Antwerpse  
oncologische zorg en op de warmte 
waarmee we patiënten omringen. 
Zorg kent geen religie of etnische 
afkomst. Het gaat alleen om mensen 
en menselijkheid.”

Sevilay Altintas, gemeenteraadslid

Vlaams Parlement is geen ‘volmachten-parlement’
“Door de coronacrisis paste ook het Vlaams Parlement zijn werking aan. 
Sinds 1 april kunnen de volksvertegenwoordigers vanop afstand stemmen. 
Het Vlaams Parlement maakte als een van de eerste parlementen volwaardig  
digitaal stemmen mogelijk. Dankzij die digitale stemtoepassing is het  
Vlaams Parlement geen ‘volmachten-parlement’, maar een parlement waar  
de volksvertegenwoordigers in veilige omstandigheden en vanop afstand  
hun wetgevende en controlerende functie kunnen blijven uitoefenen.”Liesbeth Homans, Vlaams Parlementsvoorzitter

Achter de schermen in het parlement

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Extra veel Vlaamse muziek op de radio
“Omdat het coronavirus ook de muzieksector erg hard treft, riep ik eind 
maart de private radiozenders op om extra veel Vlaamse muziek te draaien.  
Er was al het initiatief van de VRT, maar de private zenders – van de landelijke 
stations tot de kleine lokale zenders – mochten niet achterblijven. Hoe meer 
auteursrechten en billijke vergoedingen onze artiesten krijgen, hoe beter.  
Hopelijk maakt het de moeilijke zomer voor hen iets leefbaarder.”

Manuela Van Werde, Vlaams Parlementslid
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Blokkering 5G brengt welvaart in gedrang
“Ik betreur dat de Franstaligen weer uitstel vragen voor de uitrol van 5G. 
Alle experts, waaronder Test Aankoop, bevestigen dat er geen enkel bewijs 
is dat gsm-straling schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Zonder 5G raken 
we op technologisch vlak hopeloos achter op landen als Groot-Brittannië, 
Duitsland en Nederland. Het zou een ware ramp betekenen, in de eerste 
plaats voor Vlaanderen, indien deze pijler van welvaart en welzijn om  
ideologische redenen zou worden gesaboteerd.”Michael Freilich, Kamerlid
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Een warm hart voor onze ondernemers
N-VA Deurne draagt onze lokale ondernemers een warm hart toe. Zeker nu, met de gevolgen van de coronacrisis, is het uiterst 
belangrijk dat we hen op alle mogelijke manieren ondersteunen. De Deurnse middenstand is verenigd in de Lokale Economie-
Raad (LER). Die koepelorganisatie verdedigt de belangen van ondernemers en zelfstandigen en is een gesprekspartner van het 
district. Binnenkort zet de LER een grote stap vooruit met de lancering van een volledig vernieuwde website.

“Met zijn vernieuwde, dynamische website kan de LER de 
Deurnse handelaars nog beter op de hoogte houden van het 
reilen en zeilen van de lokale economie”, zegt raadslid Alain 
Hoeckx, zelf online marketeer en communicatiespecialist. 
“Aanwezigheid op het web en sociale media biedt grote kansen 
aan alle ondernemers.”

Online aanwezigheid

Districtsschepen van Lokale Economie Philip Van Acker  
beaamt: “De LER speelt een belangrijke rol in Deurne. Niet 
alleen is hij een partner van het district en een kennisplatform, 
hij begeleidt bijvoorbeeld ook ondernemers om de stap te zetten 
naar een online aanwezigheid. Het belang daarvan is de laatste 
weken overduidelijk aangetoond. Ik roep dan ook alle Deurnse 
ondernemers op om zich bij de LER aan te sluiten. Vanuit zowel 
het district als de N-VA engageren we ons om onze lokale  
ondernemers niet alleen nu maar ook de komende jaren  
maximaal te ondersteunen.”

Blijf bewegen
Hoewel veel beweegactiviteiten en sporten momenteel niet mogelijk 
zijn, is het van essentieel belang om toch actief te blijven. Dat zorgt 
voor een betere conditie en mentale weerbaarheid in deze moeilijke 
tijden. Omdat bewegen niet voor iedereen evident is en sommigen een 
extra zetje kunnen gebruiken, schakelt het district de perfecte coach in: 
Zeger Van Noten, die deelnam aan Kamp Waes. 

Na zijn deelname aan Kamp Waes, een televisieprogramma vol fysieke 
proeven, werd Zeger bekend in heel Vlaanderen. Hij woont in Deurne 
en is altijd te vinden voor een nieuwe uitdaging. Veel overtuigingskracht 
was er dan ook niet nodig om met hem een plan uit te werken om iedere 
Deurnenaar meer te laten bewegen. Gedurende zes weken geeft Zeger, 
op zijn gekende ludieke manier, verrassende tips. Die zijn voor iedereen 
bruikbaar, ongeacht uw leeftijd of conditie. 

Gezonde geest in een gezond lichaam

Districtsschepen Elke Brydenbach is alvast opgetogen: “Als districts- 
schepen van Sport vind ik het belangrijk dat mensen in deze moeilijke  
periode toch de tijd nemen om voldoende te bewegen. Een gezonde geest 
in een gezond lichaam is essentieel. Zelf probeer ik het goede voorbeeld te 
geven en dagelijks te sporten in het vele groen dat Deurne rijk is. Ik ben dan 
ook verheugd dat Zeger Van Noten als peter mee zijn schouders wil zetten 
onder dit beweegproject van het district, om die positieve boodschap mee 
uit te dragen. Samen met hem kunnen we een breed publiek bereiken. Want 
laat er geen twijfel over bestaan: zijn enthousiasme is erg aanstekelijk!”

Meer informatie vindt u op www.lerd.be.

De filmpjes verschijnen iedere maandag op www.deurne.be en de socialemediakanalen van het district  
(www.facebook.com/districtdeurne en www.instagram.com/districtdeurne).

 Districtsschepen van Sport Elke Brydenbach geeft het goede 
voorbeeld door regelmatig de loopschoenen aan te trekken.

 Districtsschepen van Lokale Economie Philip Van Acker en raadslid 
Alain Hoeckx.



De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


