U kunt op ons rekenen!
Onze kandidatenlijst bestaat uit 30 personen. De eerste twaalf van de lijst
stellen zich aan u voor. Dit zijn onze kandidaten uit Westerhaar en Vriezenveen,
maar we beginnen met onze lijsttrekker.

#1 Mark Paters - Lijsttrekker
Geboren in Westerhaar, woont samen met zijn vriendin Ingrid in Vroomshoop. Als account
manager is hij werkzaam bij Rentokil Pest Control. Hobby’s: politiek, dammen, lezen en wielrennen
kijken. Eervolle vermelding: in 2014 maakte Mark de ‘Beste Begrotingsspeech’, volgens de jury
van debat.nl

#3 Albert Engels - Westerhaar
Woonachtig in Westerhaar en is weduwnaar. Hij heeft twee kinderen waarvan de dochter is
overleden. Hobby’s: lezen, wandelen in de natuur en politiek. Albert was jarenlang wethouder in
de voormalige gemeente Vriezenveen, totdat zijn vrouw in 1998 ernstig ziek werd. In 2006 keerde
hij terug in de gemeenteraad, maar toen namens GBT. Eervolle vermelding: in 1998 werd Albert
Koninklijk Onderscheiden en in 2008 werd hij uitgeroepen tot beste politicus van Twenterand.

#5 Rik Pape - Vriezenveen
Geboren en getogen Vriezenvener, woont er ook met zijn vrouw Marieke en ze hebben twee
kinderen. Is zelfstandig ondernemer bij Inproductions en Evenementenorganisator.
Hobby’s: wielrennen, schaatsen, whisky, (live) muziek en lekker eten. Organiseren zit Rik in het
bloed. Vooral als het om live muziek gaat. Zo is hij één van de drijvende krachten achter stichting
Mooi Dat ’t Zo Kan die in Vriezenveen festivals organiseert als Randrock en Oktoberfest.

#6 Roel Koster - Vriezenveen
Woonachtig in Vriezenveen en getrouwd met Rita, een “echte Vjense”. Ze hebben twee dochters.
Is teamchef van het Grensoverschrijdend Politieteam in Bad Bentheim. Hobby’s: gospelmuzikant,
muziek maken, presenteert radioprogramma voor Regio FM Wierden en is als vrijwilliger actief
voor de Hervormde Gemeente Wierden. Bijzondere vermelding: was in de periode 2010-2012
wethouder van Twenterand.

#7 Gerrald Albersen - Vriezenveen
Geboren en getogen Vriezenvener, woont er samen met vriendin Margo. Werkt voor Heracles
Almelo en voert maatschappelijke projecten uit. Hobby’s: voetbal, tennis, skiën, muziek en
samenzijn met vriendin en vrienden. Zet zich vrijwillig in voor stichting Kans voor een Kind en
DETO. Bijzondere vermeldingen: Gerrald is ambassadeur van het Nationaal Integratiediner én
heeft samen met vrienden de Tour de CODP Rally opgericht, die steeds op Tweede kerstdag
plaatsvindt, waaraan ± 400 deelnemers uit en rondom Vriezenveen meedoen.

#11 Niek Sloot - Vriezenveen
Geboren in Indonesië Sukorejo Glagahsari, nu woonachtig in Vriezenveen. Gehuwd met Jolien
en hebben samen zoon Naud. Werkzaam bij Handelsonderneming Klaas Harms in Vroomshoop
en is daar lid van de ondernemingsraad. Hobby: lange afstandwandelen (tochten tot 110 km).
Is actief als buurtvrijwilliger. Motto: luister naar de burgers, niet alles is mogelijk, maar kijk wat
er juist wel mogelijk is.

Volgende week stellen onze kandidaten
uit Den Ham, Vroomshoop en Geerdijk
zich aan u voor.

Meer weten?
www.wijzijngbt.nl
twitter.com/gbtwenterand
facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand
instagram.com/gbtwenterand

