1. Degand Peter - Psychiatrisch verpleeg
		 kundige, geëngageerde vakbondsafgevaar		 digde Lbc-Nvk, medewerker Vredesloop Ieper
2. Vandriessche Mieke - Winkelbediende,
		 moeder, sociaal geëngageerd in veel
		 vrijwilligerswerk, en zeer begaan met
		 veiligheid en milieu.

11. Vancoillie Mario - Levensgenieter met
		 pensioen. Altijd bereid om mensen te 		
		 helpen. Staat voor een solidaire maatschappij

3. Quatanne Wilfried - Gepensioneerd en
		 gepassioneerde technieker, voor een 		
		 menselijke wereld

12. Verschaeve Lindsay - Alleenstaande
		 mama met zorgende handen. Voor een stad
		 zonder uitsluiting

4. Akhtar Farhana - Commercieel bediende,
		 voor een toegankelijk onderwijs in een
		 toegankelijk Menen

13. Pottelancie Lieve - Weduwe. Vrijwilliger
		 woonzorgcentrum & Natuurpunt. Liefde voor
		 solidariteit en diversiteit

5. Saelens Heidi - Bemiddelaar VDAB met
		 veelzijdig engagement. Van goede zorg tot
		klimaat.

14. Bulcke Dave - a. Vrijwilliger 		
met groene vingers. Inzet voor zorg en welzijn

6. Fossez Christophe - Chauffeur, voor
		 bereikbare gezondheidszorg in de wijken
7. Vandekerckhove Sylvie - Administratief
		 bediende OCMW, syndicaal afgevaardigde
		 ACOD. Zet zich in voor dierenwelzijn
8. Willaert Eric - Gepensioneerde sociaal
		 begeleider. Zet zich in voor de buurt en
		 meer dan 30 jaar actief in de partij
9. Couwet Caroline - Trotse mama, 		
		 zorgkundige & vakbondsafgevaardigde.
		 Voor rechtvaardige kansen voor iedereen
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10. Vanhoutte Stefaan - Student sociaal
		 cultureel werk, muzikant. IJvert voor een
		 open, multiculturele samenleving gebaseerd
		 op solidariteit

15. Debusschere Sonia - Oma.
		 PWA-medewerkster met een hart voor hond		 en dierenwelzijn
16. Nuytten Rudy - Uittredend
		 gemeenteraadslid. Dossierbeheerder 		
		 werkloosheidskantoor ABVV. Voor een socialere
		 en warmere stad in beweging.
Benieuwd naar onze resultaten?
Van harte welkom op 14 oktober in Park Ter Walle,
J&M Sabbestraat te Menen vanaf 16u00.
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