
Trots & kriebels 

Ik ben Mascha Van Huffelen (45), de 
nieuwe voorzitter van N-VA Deurne. 
In het dagelijkse leven ben ik  
management-assistente en mama 
van twee studenten. Sinds 2018 ben 
ik actief bij N-VA Deurne, de voorbije  
bestuursperiode was ik secretaris 
van de afdeling. In 2020 legde ik  
de eed af als raadslid. In deze  
periode heb ik de afdeling goed 
leren kennen. 

Maandenlang heb ik nagedacht over 
onze koers en mijn visie op onze  
afdeling. Ik nam de beslissing om 
me kandidaat te stellen, en nu is 
het zover: ik ben voorzitter. Meer 
nog: de eerste vrouwelijke voorzitter 
van N-VA Deurne. Dat geeft me 
een gevoel van trots, maar ook een 
heleboel kriebels in de buik. Het zijn 
grote schoenen om te vullen – mijn 
voorgangers waren niet de minsten. 
Gelukkig ben ik een dame die stevig 
in haar schoenen staat. Hopelijk 
krijg ik de kans om jullie te ontmoe-
ten op een van onze activiteiten. 

Warme groeten van uw nieuwe  
voorzitter.

Mascha Van Huffelen
Voorzitter N-VA Deurne

Nieuwe bestuursploeg van start
Dit is de nieuwe bestuursploeg van N-VA Deurne. Jeugdig enthousiasme gaat hand 
in hand met ervaring en levenswijsheid. Draagt u onze partij een warm hart toe en 
heeft u zin om samen koers te zetten naar een sterk resultaat in 2024? Aarzel dan 
niet om contact op te nemen, dit kan via onze website www.deurne.n-va.be.

Maak mee het verschil: kom bij Jong N-VA Deurne
Politiek mag niet enkel bestaan 
uit saaie activiteiten. Dat is iets 
wat we vaak horen, maar wat 
redelijk moeilijk te bereiken is, 
zeker voor de jeugd. 
Met de nieuwe ploeg van Jong 
N-VA Deurne willen we graag 
zoveel mogelijk jongeren 
aanspreken binnen ons district 
Deurne om zich te engageren. 
Het kan een ideale plek zijn om 
op verschillende vlakken mee 
te werken aan een leuker, beter, 
veiliger en aangenamer district. 

Input van iedereen
Bij ons mag iedereen zijn of haar input 
geven over een nieuw initiatief. Dan 
gaan we samen verder op zoek naar hoe 
dit concreet gerealiseerd kan worden. 
We hopen dan ook meer jongeren aan te 
spreken om in Deurne allerlei activiteiten 

te organiseren, steeds laagdrempelig en 
in een aangename sfeer.We zijn ervan 
overtuigd dat we op bepaalde punten het 
verschil kunnen maken, samen met het 
dagelijks bestuur.

Iets voor jou? Mail naar deurne@n-va.be.

 Het nieuwe bestuur van Jong N-VA Deurne, met de  
nieuwe voorzitter Tom Van Eycken.

Antwerpen
Koningin Elisabethzaal
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Deurne toont zich solidair met Oekraïne
“Meer dan 75 jaar na het einde van WOII moeten we spijtig genoeg vaststellen dat er een nieuwe oorlog woedt op het Europese  
continent”, zegt Koen Laenens, fractievoorzitter in de gemeenteraad. “Steden en gemeenten worden aangevallen, burgemeesters 
en raadsleden moeten letterlijk de verdediging opnemen van hun stad of gemeente. Daarnaast is het zorgwekkend hoe de  
burgerrechten in Rusland zelf, onder andere het recht op vreedzaam protest, aan banden worden gelegd. Het is goed dat het 
college die bezorgdheid kenbaar heeft gemaakt aan het stadsbestuur van Sint-Petersburg.” 

Leven in onzekerheid
Districtsraadslid Malgorzata Zgnilec kwam 15 jaar geleden  
naar België. Ze bouwde haar leven hier opnieuw op vanaf nul. 
“Ik vind het belangrijk dat we hulp bieden aan de Oekraïense 
vluchtelingen. Die mensen zijn alles kwijt, hebben hun thuis 
moeten verlaten. Ze leven in onzekerheid, in een onbekend 
land waarvan ze de taal niet spreken. Hoelang gaat dat duren? 
Kunnen ze ooit nog terug?” Malgorzata is van Poolse afkomst 
en uitermate bezorgd over de situatie. Polen is een buurland  
van Oekraïne en vangt ondertussen al meer dan twee miljoen 
vluchtelingen op, vooral vrouwen en kinderen. Verschillende 
van Malgorzata’s familieleden en vrienden in Polen geven al 
onderdak aan vluchtelingen. Haar bezorgdheid heeft niet enkel 
geleid tot een motie, maar ook tot een inzameling van hulp-
goederen. Samen met de Poolse gemeenschap in Antwerpen 
zamelde ze twee vrachtwagens vol hulpgoederen in.

 De districtsraadsfractie, met vooraan raadslid Malgorzata Zgnilec.

 De N-VA-fractie in de gemeenteraad. U herkent de Deurnse raadsleden André Gantman, Peter Wouters (resp. vierde en vijfde van links) en 
fractievoorzitter Koen Laenens, die samen met Liesbeth Homans de Oekraïense vlag vasthoudt.

 In totaal werden twee vrachtwagens vol hulpgoederen ingezameld.

Gantman getuigt
Ten slotte deed André Gantman in de gemeenteraad van maart nog een pakkende getuigenis. Hij 
is verknocht aan Oekraïne en in het bijzonder aan Odessa, vanwaar zijn familie in 1928 vertrok 
richting Antwerpen. Zijn vader was toen 9 jaar oud. André werd zo de eerste Gantman sedert het 
midden van de 19de eeuw die buiten Odessa werd geboren.

Poetin heeft bij herhaling beweerd dat hij met zijn ‘militaire operatie’ Oekraïne zou ‘denazificeren’. 
André vertelt: “In de omgeving van Kiev bevindt zich Babi Yar; daar werden in 1941 34.000 Joodse 
kinderen, vrouwen en mannen vermoord en in een ravijn gekieperd. Het monument dat daar werd 
opgericht, werd in maart geraakt door een Russische raket. Hetzelfde lot onderging het monument 
van Drobytsky Yar bij Charkov, ter nagedachtenis van de 16.000 vermoorde Joden in december 1941. 
Als voorbeeld van denazificatie kan dat tellen.”
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Spreekuur districtsburgemeester Deurne 
Zet Tjerk voor jou aan het werk
In een nog niet zo ver verleden was het normaal dat elke burgemeester of schepen een spreekuur had waar burgers vragen  
konden stellen, een probleem voorleggen of een gunst vragen. Dat gebeurde meestal in een of ander volkshuis of partijlokaal.  
De burger zat dan in de wachtzaal zoals bij de dokter te wachten tot de lokale held vrij was.

Dienstbetoon heette dat, en dat dienstbetoon heeft in de loop der 
jaren een slechte naam gekregen. Het stond synoniem voor  
achterkamerpolitiek, waar burgers in ruil voor gunsten (een  
sociale woning, een job bij de gemeente …) een lidkaart van de 
lokale potentaat kregen aangesmeerd.

Met de professionalisering van de lokale politiek verdween ook 
het dienstbetoon. De lokale politiek werd eerlijker en transpa-
ranter, maar ook afstandelijker. Een gesprek werd een formulier, 
een loket werd een e-form, Facebook werd de klaagmuur.

Daar komt nu verandering in! Iedere burger in Deurne kan een 
afspraak maken met districtsburgemeester Tjerk Sekeris via  
“zet Tjerk aan het werk”.

Maak een afspraak
op www.tjerksekeris.be of via tjerk.sekeris@n-va.be

Shorttrackster Hanne Desmet gehuldigd
Op vrijdag 25 februari huldigden Sporting A en district Deurne olympische bronzen medaillewinnares Hanne Desmet in 
het districtshuis. Hanne oogstte er veel lof en ging huiswaarts met verschillende attenties, zoals een portret getekend door de 
Deurnse kunstenaar Manu De Mey.

Peter Wouters, schepen voor Sport: “Drie olympische A- 
finales en een bronzen medaille als kers op de taart, en dat 
na een verre van ideale voorbereiding: Hanne Desmet heeft 
in Peking echt wel sportgeschiedenis geschreven. Samen 
zetten Hanne en broer Stijn hun flitsende en spectaculaire 
sporttak meer dan ooit op de kaart. Ze zijn uithangborden 
van Sporting A en de best denkbare ambassadeurs om de 
volgende generatie op het ijs – en dus aan het sporten – te 
krijgen. Met hoogstaande infrastructuur op maat in de vorm 
van de twee ijspistes in Sportoase Groot Schijn, investeerden 
we eerder al heel bewust en fors in een duurzame toekomst 
voor de wintersport in Antwerpen.”

Bronzen medaille
Elke Brydenbach, districtsschepen voor Sport: “Wat een 
binnenkomer van onze Deurnse schaatsclub Ice Diamonds 
Antwerp op de Olympische Winterspelen! Een prachtige 
bronzen medaille voor haar topsportatlete Hanne Desmet. 
Door de komst van de nieuwe schaatsinfrastructuur biedt de 
club naast kunstschaatsen ook het spectaculaire shorttrack 
aan. Ik hoop van harte dat door de prachtige prestaties van 
Hanne, en ook die van Bart Swings, nog meer jongeren de 
weg naar onze Deurnse ijspiste en club weten te vinden.”

 Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach en Peter Wouters hadden heel wat 
in petto voor Hanne Desmet (rechts op de foto).
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