ONS TEAM VOOR EEN
STERK SENIORENEN SPORTBELEID.
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SENIOREN- EN SPORTBELEID VOOR EN DOOR MENSEN.
SENIOREN

- Het project ‘80 is prachtig’, wordt verder uitgebouwd en gecoördineerd door de seniorenconsulent.
- In de schoot van de seniorendienst wordt de woon- en zorgzone uitgerold.
- De senioren worden actief betrokken in ons beleid. Het organiseren van knelpuntenwandelingen, door mobiele
en mindermobiele senioren, moeten de pijnpunten in het openbaar domein verder blootleggen en oplossen.
- De mobiliteitsproblemen voor senioren uit Adinkerke zijn algemeen gekend. De afbouw van het openbaar
vervoer in het landelijk gebied is daar de oorzaak van. Als mogelijke oplossing wordt onderzocht hoe een shuttlebus
zou kunnen rijden tussen Adinkerke naar De Panne en eventueel ook richting Duinzee en de zaterdagmarkt.
- Bij de aanleg van nieuwe straten moet er blijvende aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruiker.
Nieuwe straten worden naast fiets- en voetgangersvriendelijk ook seniorenvriendelijk aangelegd. De gladheid van
de tegels in de Zeelaan zal worden aangepakt.
- Een blijvende aandacht voor het straatmeubilair is noodzakelijk. Het actieplan opgesteld door de seniorenraad
moet verder worden afgewerkt.
- Iedere woensdagmiddag komen er gemiddeld 25 senioren het middagmaal nuttigen in de Boare. Dergelijke
projecten halen mensen uit hun isolement en voorkomen eenzaamheid. Juist daarom willen we de capaciteit
verhogen.

SPORT

- Op de Oosthoek werd een ultramoderne sportzaal gebouwd.
Daarnaast werd de omgeving aangelegd met paddelvelden,
hoogteparcours, minipitch en nieuw speelplein voor de
kinderen.
- Een nieuw tenniscomplex op de site l’Armorial en een nieuwe
surfclub voor de SIDE SHORE SURFERS werd geopend.
De loodsen aan de Rampe, waar de zeevissersclub in is gehuisvest,
zijn volledig vernieuwd.
- De afwerking van een nieuwe zeilwagenclub is voorzien tegen
1 september 2019.
- Het tekort aan paddel- en volleybalvelden zal worden opgelost.
- Personen die petanque spelen zijn heel talrijk in onze gemeente. Vandaag is petanque een sport die het jaar rond in
competitieverband wordt gespeeld. Onze gemeente heeft dringend nood aan overdekte petanqueterreinen.
- De site “Bella Boy” aan de Oosthoek moet opgewaardeerd worden. Een nieuw boogschutterslokaal is dringend
nodig. Dit kan perfect in combinatie met de bouw van overdekte petanqueterreinen. Ook de aanleg van een
kunstgrasveld zal worden onderzocht.
- Vandaag worden er drie yogalessen per week gegeven. Deze club heeft recht op een vaste repetitieruimte.
- “Sport voor allen” wordt verder gestimuleerd. Als gemeente zijn wij bereid een tussenkomst te betalen in de
lidgelden voor de jongeren onder de 18 jaar uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
Ons volledig programma lees je op www.lijstburgemeesterdepanne.be

WOESTIJN ANN
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Lijstnr.:
Beroep: Gespecialiseerd voetverzorgster/Schepen
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 09-05-1979
Hobby’s: BOKWA, Wandelen, Politiek

Mandaten
Schepen van sport, senioren, reddingsdienst,
BKO en verenigingen
Contactgegevens
Veurnestraat 89
8660 De Panne
ann.woestijn@telenet.be
GSM 0498 27 53 63

“DE SENIOREN DAT IS MIJN FAMILIE, DE SPORTERS
DAT ZIJN MIJN VRIENDEN, EN KINDJES VAN DE
KINDEROPVANG MIJN BABY’S”

WIE IS ANN?
Ann is de oudste dochter van Etienne Woestijn en
Colette Coolsaet. Ann woont samen met haar vriend,
Luc Vandermeeren, en haar 2 zonen, Bert (15 jaar) en
Jef (9 jaar), in de Veurnestraat.
Ze draait al ettelijke jaren mee in de plaatselijke
politiek en kent beter dan wie ook het reilen en zeilen
in de gemeente.
De nieuwe sportzaal aan de Oosthoek is een van haar
mooiste realisaties.
Ann haar hoofdberoep is eigenlijk het
schepenmandaat, in bijberoep is ze gespecialiseerd
voetverzorgster. Af en toe helpt ze ook wat in de
‘Doe Het Zelf Woestijn’ zaak van haar ouders.
Ze is een sociaal persoon die graag de mensen helpt.
In haar weinige vrije tijd vertoeft ze in de sportzaal ‘Den
Oosthoek’, waar ze “bokwa” (fitnessdans) beoefent. Ze
maakt tijd voor activiteiten met het gezin of eens gaan
eten met vrienden. Ann houdt van de kleine dingen in
het leven.
Vandaag is Ann Woestijn schepen van Sport en
van Senioren. Het sportbeleid kreeg door haar
toedoen terug vorm en visie. Verschillende nieuwe
sportverenigingen zagen het daglicht en kregen haar
volle steun.
Ook als schepen van senioren staat ze dagelijks op
de barricaden. Ze draagt de senioren een
warm hart toe en zorgt ervoor dat
alle gemeentelijke projecten op
seniorvriendelijkheid getoetst
worden.

Na 12 jaar zetelen in het schepencollege zou Ann zich
nogmaals 6 jaar willen inzetten om het sportbeleid
verder uit te bouwen. Ook voor de senioren, de grootste
bevolkingsgroep, heeft ze nog heel wat in petto. Zelf
zegt ze, “het waren 12 boeiende jaren, ik heb er veel van
opgestoken, kon me 120% inzetten en kreeg de kans
veel mensen te helpen en gelukkig te maken”.

GEORGE POL
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Lijstnr.:
Beroep: Zelfstandig kinesitherapeut De Panne,
Bestuurder Dewaele vastgoed Veurne
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 23-11-1957
Hobby’s: sporten, politiek,
gezellige babbel,
verenigingsleven

Mandaten
Gemeenteraadslid
Fractieleider
Lid van de Politieraad
Lid van het AGB
Lid van de Gecoro
Contactgegevens
Zeelaan 24
8660 De Panne
pol.george@telenet.be
GSM 0477 23 05 06

“WIJ ZETTEN ONZE GEMEENTE IN BEWEGING
MET EEN KWALITEITSVOL EN BETAALBAAR
SENIOREN- EN SPORTAANBOD”

WIE IS POL?
Pol, geboren in 1957, is gehuwd met Ginette
Vandemaele en de trotse papa van 3 dochters en
pappie van een flinke kleinzoon Matz.
Pol is zelfstandig kinesitherapeut en bestuurder bij
Dewaele vastgoed met advies.
Als bestuurslid van Unizo geeft hij ondersteuning aan
het commercieel centrum van De Panne-Adinkerke. Hij
helpt al jaren bij het sturen van de lokale economie in
onze gemeente en is voortrekker van het straatcomité
‘Zeelaan-dorp’.
Hij is voorstander van stadskernvernieuwing.
Pol is onze ervaringsdeskundige bij het uittekenen
van een sportbeleid en had een grote inbreng bij de
bouw van de nieuwe sportzaal ‘Den Oosthoek”. Ook
was hij het die de aanzet gaf tot het bouwen van het
tenniscomplex ‘l’Armorial’.
Zelf doet Pol graag aan sport. Naast een partijtje
tennis, speelt hij nog wekelijks volleybal bij zijn
favoriete club de “Bistam”.
Pol is ook een sociaal geëngageerd persoon.
Zijn inzet in tal van verenigingen wordt sterk
gewaardeerd.
Hij is al 18 jaar gemeenteraadslid en CD&VPLUS
fractieleider in de gemeenteraad.

GERRY NADIA
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Lijstnr.:
Beroep: Huisvrouw, vrijwilligerswerk
Geboorteplaats: Nieuwpoort
Geboortedatum: 07-10-1966
Hobby’s: Voetbal (passief), Naaien, Dieren

Mandaten
Gemeenteraadslid
Politieke interesses
Sport
Jeugd
Dieren
Senioren
Sociale zaken
Contactgegevens
Achterveld 6
8660 Adinkerke
nadiagerry@hotmail.com
T 058 41 35 30
GSM 0476 84 30 97

“VRIJWILLIGERSWERK, DA’S OOK WERKEN VOOR
DE GEMEENSCHAP. HET BRENGT ZELFS BURGERS
MET DIVERSE ACHTERGRONDEN SAMEN”

WIE IS NADIA?
Nadia woont in Adinkerke samen met haar vriend,
Jurgen Vieren.
Ze heeft 4 kinderen, Evy, Charis, Dante en Janis
en ze is moenie van Helena.
Als vrijwilligster werkt zij in de kleuterschool ‘’t
Regenboogje’ in Veurne.
Nadia is al een lange tijd actief in de politiek en
stelt zich nu voor de vijfde keer kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Ze zetelde 24 jaar lang
afwisselend zowel in de gemeenteraad als in de OCMWraad. Vandaag is ze een heel actief gemeenteraadslid.
Haar grootste passie is voetbal. Ze is
ploegafgevaardigde, lid van de Cel Jeugd en bestuurslid
van White Star Adinkerke. Elk weekend begeleidt ze
de jonge voetballertjes naar hun wedstrijden. Haar
2de passie is één keer per jaar optreden met de
ontspanningsgroep “De Bonte Meiden”.
Ze is een grote dierenvriend en zorgde ervoor dat er in
onze gemeente 2 hondenweiden werden aangelegd.
Nadia is een sociaal geëngageerde persoon
met een politiek mandaat die ze
maximaal gebruikt om sport,
onderwijs en welzijn te
ondersteunen.

DE BURGEMEESTER EN DE EERSTE SCHEPEN OVER DE KANDIDATEN.
Ann Vanheste over Ann Woestijn.
Niettegenstaande haar jonge leeftijd is Ann al 12 jaar schepen van onze gemeente.
Senioren, sport en naschoolse kinderopvang zijn haar bevoegdheden. Haar sterke punten zijn vooral haar luisterend
oor en haar onberispelijke aanwezigheid.
Ik kan haar omschrijven als een stille maar harde werker met oog en oor voor de noden van de inwoners. Met Ann is
het enorm aangenaam samenwerken, haar inlevingsvermogen werkt aanstekelijk. Haar senioren zijn haar familie,
haar sporters zijn haar vrienden, de kinderen van de naschoolse kinderopvang zijn haar baby’s.
Johan Blieck over Pol George
Pol is afkomstig uit De Moeren. Als student was hij actief als preases van de toenmalige studentenclub ‘Moeder Mol’.
Na zijn studies kinesitherapeut, werkte hij een korte tijd voor de kliniek van Veurne. Gedreven als hij is, startte hij ook
een praktijk als zelfstandig kinesist. Ondertussen was zijn vrouw Ginette gestart met een sportzaak, ‘Sportacus’, die
ondertussen is uitgegroeid tot een gevestigde waarde in De Panne. Pol schoolde zich om naar de immobiliënsector en
vandaag is hij bestuurder van 2 kantoren bij Dewaele vastgoed.
Stilzitten is en blijft niets voor Pol en dus engageert hij zich in tal van verenigingen. Denk maar aan “Unizo” of
“De Stam” en tot slot ook in de politiek bij CD&VPlus. Zo is hij medebezieler van de tennisclub ‘L’Armorial’, lid van
‘Unizo’ en het brein achter ‘Zomerende’. Dat doet hij nooit alleen maar met een groep vrienden die voor elkaar door
het vuur gaan.
Pol was 6 jaar lang onze fractieleider.
Ann Vanheste over Nadia Gerry.
Nadia zet zich al vele jaren in voor het welzijn van mens en dier. Naast haar grote inzet voor het jeugdvoetbal helpt ze
ook intensief mee in de kantine van White Star Adinkerke. Ze is daar het aanspreekpunt voor vele inwoners.
Dierenwelzijn is een thema dat Nadia nauw aan het hart ligt. Zij heeft er trouwens voor gezorgd dat hondenweides in
onze gemeente werden geïnstalleerd. Nadia heeft ook verborgen acteertalenten. Als actrice bezorgt ze vele mensen
onvergetelijke avonden bij de sketches van “De Bonte Meiden”.
Nadia is een madam met een gouden hart.
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1. VANHESTE Ann
2. BLIECK Johan
3. WOESTIJN Ann
4. BUYSE Frans
5. DELRIVE Christophe
6. VANHEE Eric
7. DEBAEKE Arne
8. GEORGE Pol
9. GERRY Nadia
10. FEYS Nele
11. VELLE Kathy
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12. VANHOVE-VAN DER MAELEN Sabine
13. BOUDOLF Laurent
14. BLANCKAERT Simonne
15. ZOETE Léonie
16. ARNOUTS Annick
17. BUTSTRAEN Danny
18. DEBLOCK Sophie
19. ANNYS Patrick
20. DEQUEECKER Bruno
21. VANHESTE-CLAUW Jacqueline
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U stemt geldig en doeltreffend door een voorkeurstem
te geven aan zoveel mogelijk kandidaten van
de Lijst van de Burgemeester. Zo krijgt iedere
kandidaat op onze lijst een volle en geldige stem.
De Lijst van de Burgemeester bundelt
de krachten van DAS en CD&Vplus.
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V.u.: Ann Vanheste, Dorpsstraat 8 - 8660 Adinkerke
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