3. ONZE KANDIDATEN : COMPLEMENTAIRE PROFIELEN
DIE DE UITDAGINGEN VAN MORGEN AANKUNNEN
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0499/63.42.14

Christopher Sortino heeft politieke wetenschappen aan de universiteit van
Luik gestudeerd. Aan het einde van zijn studie raakte hij betrokken bij de
politiek voor de Parti Socialiste. Hij werd in 2012 op 23-jarige leeftijd gekozen
als het jongste gemeenteraadslid van Bassenge. Op professioneel niveau
werkte Christopher 4 jaar als adviseur op het kabinet van de minister van
Economie. Hij werkt tegenwoordig bij de stad Seraing als Europees Project
Manager. Hij is op zijn gemak in drie talen en is tevens voorzitter en oprichter
van de ASBL Bassenge on Move. Bekijk zijn projecten en zijn interventies in
de gemeenteraad op zijn website: www.christophersortino.be

Marie-Noëlle DEIL
Boirs

e

christopher.sortino@gmail.com
e

marienoelle.deil@gmail.com
e

0493/54.24.31

Marie-Noëlle Deil is op de middelbare school afgestudeerd in Frans, moreel
en studeerde af in filosofie en burgerschap. Ze is al twaalf jaar lerares en
betrokken bij verschillende solidariteitsprojecten met haar studenten. Actief
maar discreet in de politiek sinds 2008, besluit ze vandaag om zich in te
spannen in de stad waar ze haar hele leven heeft gewoond. Secretaris van de
Parti Socialiste van Bassenge en bestuurder van de vzw Bassenge on Move,
ze is zeer betrokken in liefdadigheids- en solidariteitskringen. Het welzijn van
jongeren en gelijke kansen voor iedereen, met name in de onderwijssector,
zijn haar topprioriteiten. «Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.»
[Gandhi] Website: www.deilmarienoelle.webnode.be

Michael SENTE
Roclenge

sentemichael@yahoo.fr
e

0472/70.11.93

Michael Sente is OCMW raadslid in Bassenge. Vader van 2 kinderen, hij
was gedurende 10 jaar president van de Parti Socialiste van Bassenge.
Op professioneel niveau bekleedt Michaël een managementpositie in de
distributiesector, meer bepaald op het gebied van de logistieke audit. Zijn
jeugd wordt doorspekt door het verenigingsleven in Bassenge sinds hij
actief lid was van verschillende lokale jeugdcomités. Michael wil zijn politieke
engagement in Bassenge vervolgen door te werken aan de volgende
thema’s: bescherming en ontwikkeling van de lokale folklore, familie, milieu
en huisvesting.
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Marie BOUDRY
Bassenge

boudrymc@hotmail.com
e

0470/45.39.34

Marie Boudry is momenteel bezig met het afronden van een Master
in Arbeidswetenschaap aan de Universiteit van Luik. Moeder van een
5-jarige dochter, ze voltooide haar studie naast haar fulltime baan als
managementassistente in een internationale industriële groep. Marie werkte
3 jaar in de Verenigde Staten in een robotica bedrijf en een jaar in Londen als
stewardess. Een reiziger, bezorgd om het milieu en vol energie, deze perfecte
drietalige wil zich investeren in de politiek om op haar eigen niveau bij te
kunnen dragen aan verschillende projecten om de sociale samenhang en de
economie te bevorderen voor de bewoners van de Jekervallei.
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Serge VAN HAL
Wonck

serge.vanhal@outlook.com
e

0497/70.93.54

Serge Van Hal is afgestudeerd in algemene en analytische boekhouding. Hij
is nu gepensioneerd en heeft zijn hele loopbaan doorgebracht in een aantal
commerciële en industriële bedrijven, waar hij zich bezig hield met belastingen,
salarisbeheer, boekhouding en ander personeelsmanagementtaken. Deze fan
van de Standard de Liège is vooral een liefhebber van getallen. Getrouwd en
al tientallen jaren wonckois, Serge is penningmeester van de Parti Socialiste
de Bassenge en militant sinds zijn jongste jaren. Ervan overtuigd dat onze
gemeente anders kan worden beheerd, wil hij de jonge kandidaten van de
Parti Socialiste zijn ervaring en zijn steun brengen.
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Ibtissam EL KHAYAT
Glons

i.elkhayat@gmail.com
e

0478/79.16.83

Ibtissam El Khayat is doctor in de computerwetenschappen van de universiteit
van Luik. Ze werkt momenteel in een multinationaal bedrijf in Aken, waar
ze zich bezighoudt met het beheer van grote strategische programma’s.
Budgetprognoses en monitoring maken daarom deel uit van haar dagelijks
leven en het is met name deze competentie die zij in het voordeel van haar
gemeente wil brengen. Volledig drietalig, Ibtissam is, op familieniveau,
de moeder van twee kinderen van 9 en 13 jaar oud en kent daarom de
problemen in verband met het beheer van buitenschoolse activiteiten,
de crèches en de schoolsteun die verschillende ouders ondervinden.
Website : www.ibtissamelkhayat.be
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Nicolas CLAESSEN
Bassenge

claessennicolas@gmail.com
e

0476/03.25.99

Nicolas Claessen is afgestudeerd in timmerwerk. Hij is momenteel werkzaam
in de logistieke sector als magazijnmedewerker. Tegelijkertijd ontwikkelt hij
zijn eigen timmerbedrijf als een gitaarbouwer vakman. Nicolas is een bekende
in de verenigingswereld van Bassenge sinds hij enkele jaren geleden zijn eigen
mobiele disco is gestart waarin hij zich veel heeft geïnvesteerd. Hierdoor heeft
hij veel samengewerkt met verschillende organisaties, waaronder bekenden
zoals Fun Radio. Nicolas wil zich eerst en vooral in de politiek investeren om
het drugsproblemen in de Jekervallei aan te pakken: een realiteit die helaas
nog te veel aanwezig is bij onze jeugd.
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Laurence HOSTIER
Glons

laurence.hostier@hotmail.com
e

0496/64.28.54

Laurence Hostier heeft een bachelor in wiskundige wetenschappen. In
september 2009 wordt ze door de provincie Luik aangenomen als docent.
Geïnvesteerd in haar werk, organiseert Laurence schoolreisjes, begeleidt
ze jongeren tijdens het middaguur en aarzelt ze nooit om haar persoon te
geven om een student in moeilijkheden te helpen. Zij wil zich bezighouden
met de politiek om specifieker te kunnen werken aan de ontwikkeling
van infrastructuren en initiatieven die ten goede komen aan jongeren.
Onderwijs en gelijke kansen zijn twee thema’s die bijzonder belangrijk
voor haar zijn en waarop zij zich wil concentreren.
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Johan OPPERMANN
Eben-Emael

jantijn@gmail.com
e

0472/72.52.71

Jan-Tijn Oppermann heeft 30 jaar gewerkt in verschillende operationele
managementfuncties bij verschillende bedrijven die actief zijn op medisch
gebied in Europa. Geboren in Genk van Nederlandse ouders, woonde
deze 52 jaar oude viertalige al in 8 Europese landen en andere delen van
de wereld voor de behoeften van zijn werk. Na iets meer dan een jaar
te hebben gewoond in onze mooie vallei, kan hij nauwelijks begrijpen
waarom zo’n prachtige gemeente met zoveel potentieel in een staat
van bestuur verkeert die ongetwijfeld kan worden verbeterd. Omdat hij
een nieuwe uitdaging wilde aangaan, besloot hij zich te engageren in de
politiek om zijn kennis en ervaring ten dienste te stellen aan alle burgers
met als doel een ander gemeentelijk management voor te stellen. Website
: www.johanoppermann.be
e
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Jacqueline MAISSE
Roclenge

maissejacqueline@gmail.com
e

0477/17.53.67

Jacqueline Maisse is afgestudeerd als directiesecretaresse. Een socialist
in hart en nieren werkte ze eerst op twee ministeriële kabinetten voordat
ze lid werd van de regionale investeringsmaatschappij van Wallonië,
waar ze bijna 37 jaar lang directiesecretaresse was. Vandaag, een jonge
gepensioneerde en gelukkige grootmoeder, wenst Jacqueline zich meer
in haar gemeente te investeren, met als prioriteit om het leefmilieu van de
inwoners te verbeteren. Het netwerk dat ze gedurende haar hele carrière
heeft ontwikkeld, is met haar ervaring, een troef die zal bijdragen aan de
succesvolle uitvoering van de projecten die worden verdedigd door de PS
de Bassenge.

111

e

André RUTH
Wonck

magdaetandre@hotmail.be
e

0477/36.56.14

André Ruth is een boer uit Wonck. Manager van een 125 hectare grote
boerderij gewijd aan weiland en landbouw, heeft hij zich in de loop van
de tijd gespecialiseerd in biologische landbouw. Getrouwd gedurende 10
jaar en lid van de Landbouwcommissie van Bassenge, wil André zich nu
investeren in de politiek op een lijst van de oppositie om een verandering
in Bassenge voor te stellen. Harde werker, dicht bij de burger en vol ideeën,
wil hij zich richten op de ondersteuning van de boer en de ontwikkeling van
de lokale handel in producten van de bodem.
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Marine COIN
Bassenge

marinecoin@hotmail.com
e

0495/87.63.49

Marine Coin studeerde af als kleuterleidster aan de Hogeschool van de
Provincie Luik. Als jonge moeder van 28 jaar, geeft ze dagelijks les aan kinderen
met autisme en temperament in het gespecialiseerde onderwijs. Marine is
toegewijd aan haar werk en ervan overtuigd dat met doorzettingsvermogen
en veel beschikbaarheid in een wederzijds constructieve uitwisseling, de
vooruitgang van het kind kan worden verzekerd. Ze is sinds haar kindertijd
gepassioneerd door paarden en besluit zich in te zetten voor de politiek op een
dynamische linkse lijst die zich keert tegen de oude methodes en oude ideeën
en die aan de politieke actie weer haar werkelijke betekenis wil terug geven:
niet alleen luisteren naar anderen, maar ook tot actie komen.
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Nicolas DECHARNEUX
Boirs

nicolasdecharneux.isc@gmail.com
e

0499/37.66.05

Nicolas Decharneux studeert voor medisch assistent met specialisatie
tandartsassistent aan de Hogeschool van de provincie Luik. Als geboren
Boirsois is hij bijzonder actief in het verenigings en sportieve leven van
Bassenge sinds hij dansles geeft in de club «Ecureuils de Glons». Op 21-jarige
leeftijd heeft hij zijn eigen dansschool «Seven Team» gecreëerd, die een mooie
toekomst tegemoet gaat. Nicolas is een gepassioneerde jongeman die het niet
ontbreekt aan levensvreugde en doorzettingsvermogen, zowel op persoonlijk
als op professioneel vlak. Hij wil zijn kwaliteiten ten dienste stellen van de
gemeenschap door zich met politiek bezig te houden om als jonge Bassengeois
zijn idealen te verdedigen.
e
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Christelle ROSENHOLTZ
Eben-Emaël

christellerosenholtz1975@gmail.com

0492/93.74.71

Christelle Rosenholtz heeft secretariële studies gedaan. Ze is in het bijzonder
betrokken bij het verenigingsleven van Bassenge sinds zij als secretaresse
fungeert binnen de vereniging «Les Amis-Unis» in Eben-Emaël en als vrijwilliger
in verschillende activiteiten georganiseerd voor senioren. In 2017 stelde ze
zichzelf ten doel om de cramignons bij «Les Amis-Unis» opnieuw te doen
herleven. Deze uitdaging werd met succes bekroond. Christelle is afkomstig
uit een rood gezin en is altijd geïnteresseerd geweest in de politiek en wil
haar hulp en ideeën brengen om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze
gemeenschap.
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Gianni FANTAUZZI
Boirs

fantauzzigianni0607@gmail.com
e

0494/37.84.03

Gianni Fantauzzi is een veelzijdige vakman voor de provincie Luik. Deze veld man
heeft een solide professionele ervaring in de bouwsector. Manuel, dynamisch
en strijdlustig, hij is gepassioneerd door voetbal en speelt momenteel bij de
Union Roclenge-Wonck. Gianni is een van de vele mensen die herhaaldelijk
zijn getroffen door de overstromingen in Bassenge. De manier waarop deze
crisissituaties momenteel door de gemeente worden beheerd, heeft hem
de drang gegeven om deel te nemen aan de politiek om een noodzakelijke
verandering op dit niveau te stimuleren. Gianni wil ook andere speerpunten op
het gebied van sport, mobiliteit en leefomgeving van de Bassengeois dragen.
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Céline STIEVENARD
Roclenge

Céline Stiévenard heeft een diploma in communicatie. Ze werkte een aantal
jaren voor verschillende reclamebureaus als artistiek directeur. Zij was toen
verantwoordelijk voor de communicatiestrategie van bekende bedrijven
zoals Ikea, CBC Banque of Crédit Agricole. Zelfstandig sinds 2006, werkt
ze momenteel aan haar passie: interieurontwerper. Verliefd op de natuur,
verhuisde Céline naar Boirs in 2002 en wil betrokken raken bij de politiek om
te werken aan ruimtelijke ordening, mobiliteit, overstromingsbeheer en het
verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners.
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Raoul VANDER AUWERA
Bassenge

raoulvda@gmail.com
e

0479/33.58.65

Raoul Vander Auwera is een schilder en decorateur en werkt in de
distributiesector. Deze vader van twee kinderen is vooral een gevestigde
sportman: voetballer sinds zijn jeugd, hij heeft zich gedurende zijn carrière
ontwikkeld in verschillende clubs van hoog niveau, waaronder RFC Liège.
Deze gepassioneerde schilder is ook zijn eigen bedrijf begonnen in deze
sector. Hij komt uit een familie die bijzonder actief is in de stad en wil nu
deelnemen aan deze beweging door toerisme, sport en ondersteuning te
ontwikkelen voor lokale handelaars en producenten van Bassenge.
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Aurélie SERONVALLE QUAEDPEERDS
Glons

jagraph@gmail.com
e

0474/83.27.89

Aurélie Seronvalle Quaedpeerds werkt al verschillende jaren als accountant
in het familiebedrijf. Ze heeft 15 jaar in Glons gewoond. Gepassioneerd door
grafisme, creatieve hobby’s en de dierenwereld, beeldhouwt deze 34-jarige
kunstenaar ook gips om levensscènes van vroeger en nu na te bootsen. Ze
is bijzonder gehecht aan haar twee honden en wil dierenwelzijn tot een van
haar prioriteiten maken in de legislatuur. Gevoelig, dynamisch en met een
sterk karakter wil ze zich committeren aan haar gemeente om de uitdagingen
van morgen aan te gaan. Website : www.aureliequaedpeerdsps.webnode.be
e
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Roger WAUTERS
Glons

rog.wauters@gmail.com
e

0478/79.16.83

Roger Wauters is correspondent voor de lokale pers in Bassenge. Deze ervaren
journalist was bijna 14 jaar secretaris van de vzw Reflets. Hij was ook coördinator
van de schepen van het Erfgoed van Bassenge, waar zijn werk toeliet om
indrukwekkende Waalse subsidies te krijgen waarmee alle monumenten
ter herdenking van de doden van onze Vallei konden worden gerenoveerd.
Roger werkte samen met de algemene afgevaardigde voor de rechten van
het kind als onderdeel van verschillende bewustmakingsacties. Na zich te
hebben onderscheiden in de beeldende kunst, verschijnen zijn sculpturen in
het Koninklijk Paleis van België in Brussel en de Elysette in Namen. Hij ontving
de Culturele Verdienste van Bassenge in 2003. Hij is met name actief in het
gemeenschapsleven en oprichter en vicevoorzitter van de ASBL Bassenge on
Move.
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