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“Cultuur brengt mensen samen. Voor ieder wat wils 
in het gemeenschapscentrum van Herne!”

“Maizen” Marc Vanaudenhove

Nicky 
D’Handschotter

Edingsesteenweg 24
1540 Herne
0496/205450
nickydhandschotter@gmail.com
26 jaar
Getrouwd met Bram Cornet

Bachelor leerkracht lager onderwijs, 
Bachelor in de toegepaste 
psychologie
Educatief medewerker bij CM Sint - 
Michiels - Bond, op dienst Zorg

1. Kris Poelaert
2. Carina Ricour
3. Lieven Vandenneucker
4. Patrick De Vos
5. Sandra Dero
6. Lieven Vandenbroeck
7. Vanessa Van Hende
8. Paulette Debock
9. Eric Eeckhoudt
10. Sonja Van Den Bossche
11. Brent Roobaert
12. An Deleye
13. Nicky D’Handschotter
14. Frank Nevens
15. Veerle Van der Steen
16. Kris Degroote
17. Lieven Snoeks

Je kan op meerdere kandidaten stemmen 
binnen dezelfde CD&V-lijst.
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Ik ben opgegroeid in Kokejane, als kleindochter van Georges “Skitches” 
Devriese. Na 17 jaar in de chiro -6 jaar als (hoofd)leiding- zet ik me 
er nog steeds voor in. Ik leerde er ook mijn man Bram kennen. Het 
verenigingsleven in Herne is sterk uitgebouwd en ik wil er op inzetten dat 
dit verder gestimuleerd wordt vanuit de gemeente.

Ik bezoek regelmatig voorstellingen en optredens. Het zou geweldig zijn 
ook in Herne een gevarieerd aanbod te kunnen aanbieden, aantrekkelijk 
voor jong en oud, tegen schappelijke prijzen. Dit kan door het 
gemeenschapscentrum uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats waar 
iedereen welkom is en zijn gading vindt.

Dankzij mijn job kom ik dagelijks met zorgafhankelijke ouderen en hun 
mantelzorgers in contact en weet ik waar de oudere generatie mee bezig 
is en wat onder hen leeft. Ik zou me dan ook graag toeleggen op hun 
wensen en bekommernissen.
Ik wil al het goede en vertrouwde bewaren maar ook inzetten op dingen 
die beter kunnen, werk maken van verbeteringen en niet aarzelen 
aanpassingen door te voeren indien nodig.

“Zorgen voor een gemeente die aantrekkelijk is voor de jeugd maar die
ook een plek blijft waar ouderen zorgeloos van hun oude dag kunnen
genieten”



SAMEN VOORUIT

Burgemeester 

Kris Poelaert
Gemeente plaats 1
Provincie plaats 3

Verkiezingsdrukwerk. v.u. Michael Schoukens, Grotestraat 2, 1540 Herne


