Kandidaten Samen Verder lijst 1, 2018 stellen zich voor:
1. Michel Graef
2. Arno Walraven
3. Hen Sleven
4. Pieke Houben
5. Piet Verlinden
6. Heleen Wijers
7. Ria Teluij
8. Anita van Vlodrop
9. Leon Linssen
10. Ellie van Tilburg
11. Jack Coolen
12. Jan Engelen
13. Huub Metsemakers
14. Valentin Cox
15. Roy Coolen
16. Anita Coolen
17. Maurice Fermont
18. Frank van den Heuvel
19. Jack Emonts
20. Arno Hansen
21. Antoine Bongers
22. Huub van Bogget
23. Mark Wijers
24. Danny Joosten
25. Thei Eerens
26. Patrick Alers
27. Jan Custers
28. Jack Donders
29. Tjeu Heijmans
30. Peter Stakenborg
31. Harry Voermans
32. Ger Brouns
33. Jos Hendrix
34. Monique Peulen
35. Nico Pernot
36. Peter Roost
37. Jo Beeren
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1 Michel Graef

Kind van de late jaren '80, in de jaren '90 opgegroeid in Horn. Na de basisschool het VWO gevolgd op
St. Ursula. Na het Atheneum gaan studeren In Nijmegen. Met het kiezen voor een studie politicologie
was er al vroeg affiniteit met de politiek. Het was dan ook in mijn studententijd dat ik voor het eerst
politiek actief werd.
Na mijn studie keerde ik terug naar Horn. De politieke interesse bleef. Na enkele gesprekken en
kennismakingen besloot ik me aan te sluiten bij Samen Verder. Het kritische onafhankelijke geluid
van een lokale partij paste in mijn optiek perfect bij de verdergaande decentralisatie en de grotere
rol van gemeentes. Bovendien voelde ik me na enkele kennismakingen meteen op mijn plek bij
Samen Verder.
Bij de verkiezingen in 2014 werd ik met voorkeurstemmen verkozen in de gemeenteraad. In beginsel
heb ik me vooral bezig gehouden met de commissie Bestuur en Middelen. Als generalist bleef ik
echter ook bezig met het grotere plaatje. Bovendien kon ik mijn interesse en affiniteit met politieke
campagnes omzetten in deelname bij onze pr-commissie. Na drie jaar raadslidmaatschap leidde onze
wens tot vernieuwing en verjonging ertoe dat ik aan de slag mocht als fractievoorzitter.
Een taak die ik nog steeds met trots en plezier vervul. De afgelopen vier jaar hebben we ons ingezet
om in Leudal weer orde op zaken te stellen. Dat is gelukt, niet alleen op financieel gebied. De klus is
echter nog niet geklaard. Bovendien voorzien wij nieuwe uitdagingen in de toekomst.
Hopelijk kunnen we in 2018 weer op de steun van onze inwoners rekenen zodat Leudal ook in de
toekomst zijn zaken op orde heeft.
Maatschappelijke nevenfuncties:
Voorzitter Scouting Horn (2012 - heden)
Voorzitter Stichting Bacchusklup Häör (2009 - heden)
Voorzitter Stichting Samenwerkende Verenigingen Horn (2016 - heden)
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2 Arno Walraven

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Burgerlijke staat:

Mr. A.J.M. Walraven (Arno)
Horn, 21 februari 1955
Statenlaan 4, 6085 AR Horn
gehuwd met Agnes

Onderwijs:

* HBS (Roermond)
* Pedagogische Academie (Roermond)
* Nederlandse Taal- en Letterkunde (Tilburg)
* Nederlands Recht (Utrecht)

Loopbaan:

Onderwijzer en adjunct-directeur te Heel
(Engelbewaarderschool / de Sleye);
Docent Nederlands St.-Ursula

Politiek:

Gemeenteraadslid voormalige gemeente Horn (1986-1991)
Wethouder, locoburgemeester, gemeenteraadslid voormalige gemeente
Haelen (1991-2007)
Wethouder, locoburgemeester, gemeenteraadslid gemeente Leudal
(2007-heden)

Samen Verder

Ik ben sedert de oprichting lid van Samen Verder. De partij staat voor
betrokkenheid en realisme. Zakelijkheid en deskundigheid staan voorop bij
de voorbereiding van besluitvorming.
Daarnaast is het een club waarin onderlinge verhoudingen erg belangrijk zijn.
Samen Verder investeert in mensen en relaties, waarbij uitgangspunt is dat
ieders mening telt. Het is een fijne partij.
Zeven keer was ik lijsttrekker van de partij. Nu is het tijd voor verjonging. Met
de tweede plek op de lijst spreek ik de ambitie uit nog een periode
wethouder te willen zijn.
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3 Hen Sleven

Mijn naam is Hen Sleven, geboren ( in 1954) en getogen te Hunsel, sedert 1 januari 2007 behorend
tot de gemeente Leudal.
Al vanaf 1982 actief in de gemeentepolitiek. Naast raadslid ben ik ook jarenlang wethouder geweest ,
eerst in gemeente Hunsel daarna in Leudal.
Ik sta bij Samen Verder op de lijst omdat Samen Verder een lokale partij is die mij zeer aanspreekt en
die, naast dat het een midden-partij is, ook een partij is die midden in de Leudalse samenleving staat.
Een partij ook die uit nagenoeg alle kernen van Leudal kandidaten op de lijst heeft staan, zowel jonge
als wat oudere kandidaten!
In de komende raadsperiode wil ik mij vooral inzetten voor een goed accommodatiebeleid, zowel
voor de sport alsmede het onderwijs. Ook zal ik proberen de inwoners / verenigingen uit de diverse
kernen vooraf meer proberen te betrekken bij de politieke besluitvorming. Participatie van onderop!
Daarnaast heeft Ruimtelijke Ordening, Veilig Verkeer, Financiën en het Sociale Domein mijn extra
aandacht.
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4 Pieke Houben

Pieke Houben, 30 jaar oud en geboren en getogen in Haelen.
Van jongs af aan ben ik actief geweest in het sport- en verenigingsleven, bij KinderVakantieWerk en
de waterpolotak van RZL in Haelen. Later ook nog als vrijwilliger bij de EHBOvereniging en Dorpsraad.
Na een start in het onderwijs heb ik doorgestudeerd om als gedragswetenschapper aan de slag te
kunnen in de zorg en ben in de tussentijd betrokken geraakt bij de lokale politiek via Samen Verder.
Een fijne club waar verstandig besturen voorgaat op sentiment, met mensen met hart voor de zaak.
Een club waar ik me graag bij aansluit om bij te dragen aan een beter Leudal.
Dat heb ik tot dusver gedaan en blijf ik doen door orde op zaken te stellen in ons zorgbeleid en de
manier waarop we met ons landschap en onze natuur omgaan.
•
•

Minder onnodige regelgeving in de zorg en meer oog voor resultaat en tevredenheid van de
burger.
Zorgen dat Leudal als gemeente een groene oase blijft waar het goed toeven is.
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5 Piet Verlinden

Opnieuw een goede keuze!
Woonachtig in het mooie dorp Grathem. Getrouwd en heb twee volwassen dochters en een zoon.
Ben al jaren met veel plezier en enthousiasme actief in het politieke leven van Leudal: ruim 10 jaar
als raadslid en bijna 14 jaar als wethouder.
Er staan nog veel plannen voor onze prachtige gemeente in de steigers waar ik actief bij betrokken
ben én ook graag wil blijven na 21 maart. Ik heb na alle politieke jaren nog veel spirit en
enthousiasme over om er weer volop voor te gaan. Dit graag weer met Samen Verder: een
constructieve, goed georganiseerde partij waar ik me bij thuis voel en die het allerbeste wil voor
Leudal en haar inwoners.
Alle kernen draag ik een warm hart toe. Mensen maken een dorp zélf leefbaar, waarin het
verenigingsleven een belangrijke functie heeft. Zelf ben ik meer dan 50 jaar actief binnen JongNL.
Eerst als lid en later in vele bestuurlijke functies. Ook na mijn voorzitterschap bij tennisclub De Koel
in Grathem ben ik nog steeds lid van deze mooie vereniging.
Ik ben een pragmatische politicus. Een no-nonsens type die vooruit wil, door met de beschikbare
middelen het maximale te bereiken in een collegiaal bestuur.
Ondanks alle bestuurlijke perikelen in Leudal ben ik een stabiele factor, iemand met veel kennis en
ervaring, die het hoofd koel houdt en integer is.
Graag zet ik me met veel energie en plezier opnieuw in voor U en Leudal en gaan we Samen Verder!
Uw stem maakt dat mogelijk!
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6 Heleen Wijers

Heleen Wijers-van der Linden, 54 jaar, getrouwd met Coen en trotse moeder van 4 kinderen.
Na het behalen van mijn VWO diploma heb ik de Agrarische Hogeschool in Dordrecht gevolgd en
afgerond. Aansluitend heb ik gewerkt bij de Dienst Landbouwvoorlichting, eerst in Utrecht en later in
Horst.
Samen met mijn man en zoon runnen we een melkveebedrijf in Buggenum. Een gedeelte van de
geproduceerde melk verwerken en vermarkten we zelf.
In mijn vrije tijd kook en bak ik erg graag. Daarnaast ben ik penningmeester van de Turnclub in Horn.
Als lid van de Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua zet ik me in voor verbetering van de positie van
de vrouwen op het platteland in Nicaragua.
Sinds 2007 ben ik lid van Samen Verder. Als raadslid maak ik me sterk voor het buitengebied van
Leudal. Vrouwen in de politiek zijn zeer belangrijk. Bij Samen Verder is dit ook een speerpunt. Mijn
doel is dat vrouwen gehoord blijven worden.
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7 Ria Teluij

Gemeenteraadslid sinds 2002. In Heythuysen en Leudal voorzitter of lid van diverse commissies;
sinds 2014 waarnemend voorzitter van de gemeenteraad Leudal. Namens Samen Verder actief
betrokken bij de Stichting Ondersteuning Senioren Verenigingen Leudal. Lid koren Con Amore en Om
te Zumpe.
Waarom u en ik?
U wilt geen prater, maar een doener. Geen jaknikker, maar een vrouw die voor u haar nek durft uit te
steken. Het belang van de inwoners staat immers voorop. U heeft recht op een politicus die doet wat
zij belooft en met een vrouwelijke ‘touch’ uw belangen met hart en ziel vertegenwoordigt.
En waarom Samen Verder met u?
Er spelen belangrijke zaken. Winkelen in Heythuysen moet aantrekkelijk blijven. Dat betekent
aandacht voor een prettige winkelomgeving, voor voldoende parkeerplaatsen en vooral voor
verkeersveiligheid. Leudal heeft alle belang bij een goede inpassing van de ingrijpende
wegreconstructies aan de belangrijkste verkeersader, de N280. Provinciale beloftes aan Baexem en
Kelpen-Oler moeten worden nagekomen; het dossier is nog lang niet dicht en een kritisch oog is
onontbeerlijk. Baexem en de regio zien uit naar het Samen Zorgen Huis in voormalig klooster
Mariabosch. Ik en mijn partij staan volledig achter dit prachtige initiatief.
De rode draad?
Onze 16 kernen voor jong en oud moeten we leefbaar houden. Als uw raadslid houd ik ogen en oren
open en vertaal wensen naar praktische oplossingen. Speerpunten daarbij: werken aan een
meelevende, sociale samenleving, veilige schoolweg, meer levensloop bestendige woningen,
gezonde leefomgeving, goede facilitering muziek- en sportverenigingen, tenminste één
multifunctionele voorziening per kern en waardering vrijwilligers.
Mijn motto: Verder kijken dan vandaag en proberen een goede toekomst voor uw en mijn kinderen
te bewerkstelligen.
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8 Anita van Vlodrop

Anita van Vlodrop - van Kempen, 51 jaar, getrouwd, 2 kinderen.
Opleiding: HBO Bedrijfskunde.
Logistic Engineer bij Océ Technologies B.V., raadslid Samen Verder in Leudal vanaf de start, alsook de
laatste periode in de gemeente Haelen en lid Harmonie de Drie Horens Horn.
Samen Verder is voor mij de partij die lokaal en onafhankelijk is, en niet op voorhand al vastgestelde
standpunten heeft. Samen Verder gaat voor duidelijke keuzes waarbij het algemeen belang boven
individueel belang gaat. Er wordt overleg gevoerd met elkaar over nut en noodzaak, becijferd of een
project haalbaar en betaalbaar is waarna op basis van gezond verstand een besluit wordt genomen.
Deze werkwijze is nou net waar ik me prettig bij voel.
Ik hoop de komende periode weer als raadslid voor Samen Verder in de gemeenteraad te mogen
deelnemen. Ik richt mij daarbij vooral op onderwerpen betreffende leefbaarheid. Leefbaarheid is een
breed begrip en heeft alles te maken met hoe onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente
Leudal. Daar wil ik me voor inzetten, u kunt mij hier altijd op aanspreken!
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9 Leon Linssen

Ik ben al 16 jaar actief bij Samen Verder en het bevalt nog altijd goed. Wat ik bijzonder waardeer bij
Samen Verder is de openheid en de mogelijkheden die iedereen krijgt om zijn standpunt te
onderbouwen om zo in gezamenlijkheid tot een gedragen standpunt te komen.
Als inwoner van Nunhem, één van de kleinste kernen van Leudal, ben ik uitstekend op de hoogte van
de problemen waar kleine kernen mee te maken hebben en ik zal er mij dan ook voor blijven inzetten
om deze problemen op de agenda te zetten en, indien mogelijk, op te lossen.
Ook ben ik een grote voorstander om het door Samen Verder ingezette financiële beleid verder voort
te zetten.
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10 Ellie van Tilburg

Ik ben Ellie van Tilburg, woon met heel veel plezier in Heythuysen.
Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring met wonen, leefbaarheid en welzijn.
Inmiddels ben ik 4 jaar actief in de commissie fysiek en sinds eind maart 2015 actief als
gemeenteraadslid in Leudal.
Buiten alle politieke werkzaamheden lees, fiets, wandel en bridge ik graag. Ik houd van de natuur,
van mensen, dieren en planten, zet me in voor biodiversiteit en een schoon milieu.
Ik ben als bestuurslid actief in de Stichting Wonen Leudal en maak me dienstbaar als mantelzorger.
Waarom is Samen Verder mijn partij?
Ik geloof in de lokale politiek, niet gebonden te zijn aan een landelijke partij, alle vrijheid hebben in
het samenstellen van een sterk politiek programma dat aansluit op de wensen en behoeftes van
onze inwoners. Luisteren naar en praten met mensen op straat en samen een fijne samenleving
creëren waar iedereen kan meedoen en iedereen er toe doet. Een partij waar respect en vrijheid
belangrijk is en waar ruimte is voor een eigen mening.
En weet u......wij gaan er weer voor!
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11 Jack Coolen

Beste mensen van Leudal,
Ik ben Jack Coolen, geboren en getogen in Ell. Ben getrouwd met Anita en heb drie prachtige
dochters.
Als zelfstandig tuinbouwondernemer ben ik werkzaam in de agrarische sector en kweek de lekkerste
komkommers van Leudal ;)
Ik sta op de lijst van Samen Verder omdat ik voor de gemeente wil werken vanuit een lokale partij
met lokale roots, zonder binding of bemoeienis met de landelijke partijpolitiek.
Samen Verder heeft een mooie gemengde lijst van mensen met diverse achtergronden en expertise.
Graag wil ik deze lijst versterken en voor de gemeente Leudal bezig zijn als specialist van en voor de
agrarische sector. Ik wil mij sterk maken voor het samen leven en werken in het buitengebied van
ons mooie Leudal.
Verder vind ik dat het noodzakelijk is dat er mensen in de gemeenteraad zitten die hun gezonde
boerenverstand gebruiken en niet alleen met politieke spelletjes bezig zijn.
Heeft u dezelfde mening? Stem dan op mij zodat ik u kan vertegenwoordigen in de raad van Leudal.
Van en voor de gemeenschap, recht door zee.
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12 Jan Engelen

Mijn werkzame leven speelde zich af in de jeugdzorg. Van 1980 tot 2014 was ik maatschappelijk
werker en bovendien heb ik een studie HBO-Bedrijfskunde afgerond. Ik had coördinerende en
begeleidende functies.
Sinds vier jaar ben ik met vervroegd pensioen en actief in de gemeentelijke politiek. Binnen Leudal
had ik zitting in de Raadscommissies Sociaal en Bestuur en Middelen. Ik zie dit commissiewerk als
een brede oriëntatie naar het raadslidmaatschap voor de komende periode.
Ik zou vooral graag de duur van de raadsvergaderingen verkorten door bondige inbreng zonder
herhalingen. De gemiddelde burger haakt af zoals het nu gaat. Die burger hebben we nodig.
Samen Verder is voor mij een lokale fractie die niet wordt beperkt door gebondenheid aan een
landelijke partij. Er zit veel deskundigheid op velerlei gebied en het streven is om algemene belangen
af te wegen tegen persoonlijke burgerbelangen en daarbij te streven naar algemeen belang.
In het bijzonder spreekt mij aan dat Samen Verder goede Jeugdzorg, WMO en Wet Langdurige Zorg
wil leveren, waarbij er wordt gestreefd naar maatwerk. Daarbij voel ik me thuis als hulpverlener.
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13 Huub Metsemakers

Beste mensen,
Voor diegene die mij niet kent: ik ben Huub Metsemakers, 56-jarige vrijgezel uit Roggel, woonachtig
in Heibloem en zeer betrokken bij het verenigingsleven in onze dorpen.
Mijn motivatie om voor Samen Verder op de kieslijst te staan is, dat ik vanaf de herindeling in 2007
de keuze heb gemaakt voor de lokale partij die de ongebonden vrijheid van keuzes heeft die niet
landelijk zijn opgelegd. En om de keuzes te kunnen maken die wij denken dat het beste zijn voor de
meerderheid van onze burgers in Leudal.
Ook belangrijk is dat we zoveel als mogelijk uit alle kernen betrokken burgers uit alle lagen van de
bevolking hebben die als schakel dienen tussen burger en vereniging en de Gemeente Leudal. Om de
juiste info en voeding te krijgen uit de kernen en zo te komen tot de juiste beslissingen die vooral ook
op termijn de juiste zijn. Ook als het op dat moment niet de mooiste of makkelijkste zijn.
Daarom sta ik voor de lokale partij Samen Verder mee aan de lat om ondanks minder leuke
beslissingen (b.v. subsidiekortingen) toch te zorgen voor een goed leefklimaat voor alle burgers en
verenigingen binnen onze gemeente Leudal.
Daarom: SAMEN VERDER is....Orde op Zaken, Zaken op Orde.
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14 Valentin Cox

Ik ben lid van schutterij drumband St. Agatha, bestuurslid en vorst van “Vastelaovendjvereniging de
Vreigeliers”.
Waarom ik op de lijst van Samen Verder sta? Als je wilt dat er dingen veranderen moet je er iets aan
doen!
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15 Roy Coolen

30 jaar, woonachtig in Grathem. Ik ben werkzoekende en actief op zoek naar uitdagingen richting
financiën, belastingen, HRM, juridische aspecten, ruimtelijke ordening en informatievoorziening.
Mijn achtergrond qua opleidingen zijn MBO Administratie (Boekhoudkundig Medewerker en
Administrateur) en HBO MER (Management, Economie & Recht). Tevens cursussen gevolgd van
Juridisch Adviseur Bedrijfsrecht, MBO Personeelszaken en letselschade. Gedurende de raadsperiode
2014-2018 was ik actief voor raadscommissie Bestuur en Middelen. Dit is mij prima bevallen en heb
hier een hoop ervaring mee opgedaan.
Mijn ambities en uitgangspunten zijn nog steeds om lid te worden van de raad. Het is mijn
doelstelling en streven om eendracht te bewerkstelligen binnen de gemeenteraad en daardoor meer
duidelijkheid te creëren naar de bevolking toe.
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16 Anita Coolen

Ik ben Anita Coolen-Janssen, opgegroeid in een agrarisch gezin, Verpleegkundige van beroep, maar
ook de studies Activiteitenbegeleiding en Management aan de Hogeschool Zuyd afgerond.
Ik exploiteer Zorghoeve De Port en dagbesteding De Port te Kelpen Oler, terwijl mijn man
verantwoordelijk is voor de melkveehouderij op locatie. We hebben 3 studerende kinderen.
Van nature hou ik van uitdagingen en voel mij erg betrokken met het wel en wee in zorgland.
Aan de ontwikkelingen in de zorg kan en zal ik mijn bijdrage leveren voor Samen Verder en de
gemeente Leudal, zodat de ouder wordende mens, waar nodig, kan rekenen op zorgfaciliteiten die
zijn afgestemd op zijn behoefte. Ik heb het dan over onze ouders, die ons bedje gespreid hebben
door in hun arbeidzaam leven een aantal cruciale zaken te hebben ingebed in onze maatschappij
waar wij, kinderen, nu de vruchten van plukken.
Om zomaar een aantal voorbeelden te noemen:
1) bedrijfsontwikkelingen waardoor werkgelegenheid is bevorderd;
2) steeds beter afgestemde infrastructuur;
3) een bloeiend verenigingsleven in de kernen;
4) uitgebalanceerde verzekeringen en een opbouw van het pensioenfonds.
Ik kies voor Samen Verder omdat het een partij is met een open vizier, een partij met een sterke
strategische visie die, zo nodig, door nieuwe ontwikkelingen meebuigt naar behoefte van de
burgers. Een partij waar veel expertise zit op verschillende vlakken die aanvullend naar elkaar toe
werken, waardoor er zeer overwogen en onderbouwde standpunten naar voren worden gebracht.
Rekening houdend met alle groeperingen die Leudal rijk is.
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17 Maurice Fermont

Maurice Fermont, 27 jaar oud en woonachtig in Haelen.
Werkzaam als docent economie/bedrijfseconomie en informatica aan het Bouwens van der
Boijecollege te Panningen.
Ik sta op de lijst bij Samen Verder omdat de partij aan het verjongen is en ik hier heel graag mijn
steentje aan bijdraag. Met name om ook als stem te kunnen gelden voor leeftijdsgenoten, maar ook
omdat de lokale politiek mijn interesse heeft gewekt door mijn baan.
In de toekomst zou ik me graag meer verdiepen in de lokale politiek en hier een betekenisvolle rol in
vervullen voor de inwoners van de gemeente Leudal.
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18 Frank van den Heuvel

Ik ben 37 jaar en woonachtig in Ittervoort, waar ik ook geboren ben.
Na mijn opleiding MTS bouwkunde heb ik in de avonduren de Kader Opleiding Bouwkunde (KOB)
gevolgd in Nuth.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als werkvoorbereider in de bouw.
Van jongs af aan ben ik betrokken bij het verenigingsleven in Ittervoort. Met de paplepel ingegoten
zeg maar. Ik ben actief lid van de schutterij, drumband, carnavalsvereniging en biljartclub. Het blijven
voortbestaan van verenigingen is tegenwoordig niet altijd vanzelfsprekend.
Laten we er SAMEN aan werken om dit moois niet verloren te laten gaan.
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19 Jack Emonts

Ik ben 48 jaar en geboren en getogen in Naer, getrouwd met Petra en heb 2 kinderen. Namelijk
Jasper en Nellie.
Al 27 jaar werk ik bij de firma Alucol als procesoperator.
25 jaar lid van de Bussen - Schutten en daarbij ben ik al sinds 2009 voorzitter van Stichting Zwembad
't Ligteveld en sinds 3 jaar secretaris van de jeugdvastelaoves vereniging de Kwiebusse Naer.
Ik heb mij 4 jaar geleden aangesloten bij Samen Verder omdat het mij wel aanstond dat ze meer met
de kleinere dorpen bezig waren. Ook koos ik voor Samen Verder omdat ik daar het gevoel had dat zij
mij steunden bij het openhouden van het Naerse zjwumbad.
Ik vind het n.l. heel belangrijk dat de leefbaarheid in de kleine kernen behouden blijft!
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20 Arno Hansen

Mijn naam is Arno Hansen, De Wal 42 te Neeritter. Mijn leeftijd is 70 jaar.
Samen Verder heeft een bepaalde uitstraling en visie naar de burgers toe die mij aanspreken om
voor deze partij te kiezen. Ook dat ik hierdoor een steentje kan bijdrage aan de leefbaarheid in
Neeritter.
En vooral voor onze senioren waar ik alweer 6 jaar de voorzittershamer mag hanteren en voor deze
doelgroep samen met ons bestuur activiteiten organiseer om deze mensen aangename en gezellige
middagen te bieden.
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21 Antoine Bongers

Ik ben Antoine Bongers, 51 jaar oud (23-03-1966) en getrouwd met Anja. Vader van Nicole en Stefan.
Mijn beroep is bakker. Verder ben ik sinds kort ook vaststeller examens brood en banket.
Muziek en fotografie zijn mijn grote hobby’s. Ik ben vrijwilliger (fotograaf) bij muziekcentrum De
Bosuil in Weert en vrijwilliger voor Make a Memory. Vanaf 1 januari ben ik hoofdredacteur van
3voor12/Limburg.
Verder presenteer ik bij omroep 3ML het radioprogramma Life is Live.
Ik ben gevraagd om op de lijst van Samen Verder te staan en heb besloten hierop in te gaan omdat ik
vind dat een gemeente niet stil moet staan maar op een positieve manier verder moet komen.
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22 Huub van Bogget

Na bijna 29 jaar actief te zijn in de politiek, moest ik begin 2015 plotseling afscheid nemen van de
gemeenteraad van Leudal. Dit was op dringend advies van de huisarts. Ik vind het nog steeds jammer
dat ik deze raadsperiode niet heb kunnen voltooien.
Om aan te geven dat ik nog steeds volledig achter het programma en de werkwijze van Samen
Verder sta, heb ik ingestemd met een (onverkiesbare) plaats op de lijst. Hoewel ik dus niet
verkiesbaar ben, hoop ik dat u toch uw stem aan een van onze kandidaten zult geven.
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23 Mark Wijers

Ik ben Mark Wijers, 22 jaar, geboren en getogen in Buggenum.
Na de basisschool heb ik de Mavo Roermond succesvol afgerond. Mijn vervolgopleiding was de
middelbare Hotelschool te Venlo. In juni 2015 heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen.
Via een omweg ben ik bij Bayer te Nunhem terecht gekomen. Mijn functie vervul ik bij de afdeling
farm. Hier heb ik het erg naar mijn zin en volg daarbij nog een opleiding om mij verder te
specialiseren.
Sinds november jongstleden woon ik samen met mijn vriendin Lisa in ons eigen huis in Buggenum.
In mijn vrije tijd bezoek ik graag een voetbalwedstrijd, regelmatig ben ik te vinden als wedstrijdscheidsrechter bij RKVV Haelen en drink ik graag een pintje met mijn vrienden.
Via Samen Verder wil ik me inzetten voor de leefbaarheid in de dorpen. Met name voor de jeugd,
zodat zij hier kunnen blijven wonen en werken.
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24 Danny Joosten

Mijn naam is Danny Joosten en ik ben momenteel aan mijn tweede studie bezig in Leuven in de
richting Arbeids- en Organisatiepsychologie.
In het weekend werk ik met veel plezier in Baexem bij Hoeve de Kaolder als begeleider dagbesteding
en individueel begeleider van jongeren met een GGZ-achtergrond. Daarnaast probeer ik als
vrijwilliger mijn steentje bij te dragen als buddy, waarbij ik studenten begeleid die tegen
moeilijkheden aanlopen tijdens hun studietijd. Daarvoor ben ik leraar Duits geweest bij St. Ursula te
Horn.
De politiek heeft de laatste jaren meer en meer mijn aandacht opgeëist. Deels door een grotere
betrokkenheid van mijn kant uit over wat er in de maatschappij speelt en deels vanwege de
polariserende manier van politiek discours dat onmiskenbaar in opkomst is de afgelopen tijd. Nuance
wordt op een tweede plan gedrukt en het eigenlijke doel, een optimale samenleving, lijkt soms uit
het oog verloren.
Ik sta op deze lijst omdat ik ervan overtuigd ben dat Samen Verder een open kijk heeft op de
politieke agendapunten en het doel niet uit het oog verliest.
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25 Thei Eerens

Mijn naam is Thei Eerens, 65 jaar jong, geboren in Haarlem en op mijn twaalfde jaar in Roermond
komen wonen.
Na 2 jaar seminarie bekeerd en niet wetende welk beroep te kiezen, ik wilde immers al mijn hele
leven priester worden, ben ik gaan werken in de administratie: boekhouding en later Rabobank. Al
snel kwam ik in een commerciële functie bij Limburgia Deurenfabrieken terecht, waar ik ca 7 jaar
werkzaam geweest ben.
Tijdens die jaren heb ik in mijn vrije tijd de opleiding voor vakfotografie gevolgd en ben toen in
Roermond een fotoprintshop gestart, welke ik ca 18 jaar geëxploiteerd heb: in Roermond en
Heythuysen. Vandaar dat vele mensen mij vooral als fotograaf en ondernemer kennen.
Ik ben gehuwd en heb 5 kinderen en 4 kleinkinderen.
Momenteel heb ik een zee van tijd en heb werk genoeg met foto’s en videoarchief. Maar graag wil ik
zinvol bezig zijn en een bijdrage leveren aan de gemeenschap waar ik woonachtig ben.
Samen Verder is een partij waar mensen met diverse politieke opvattingen lid van zijn, en dat spreekt
mij erg aan. Ik ben van mening dat mijn kennis en ervaring wellicht een bijdrage kunnen leveren aan
een nog leefbaardere gemeenschap.
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26 Patrick Alers

Mijn naam is Patrick Alers (44), woon in Horn en ben getrouwd met Marjolein.
Als zelfstandig ondernemer in het MKB, maar zeker ook als inwoner van Leudal, ervaar ik het belang
van een goed bestuur van onze gemeente.
In Samen Verder heb ik de mensen gevonden die precies aansluiten bij mijn wensen en
gedachtegoed. Vandaar mijn keuze om wederom bij hen op de lijst te staan en dus in de toekomst
ook een kleine inbreng te hebben in een (daad)krachtig bestuur van ons Leudal.
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27 Jan Custers

Vanaf het begin van de tachtiger jaren ben ik betrokken bij de activiteiten van diverse verenigingen in
Ell. Ik bekleedde vele bestuurlijke functies bij o.a. voetbalclub RKESV (voorzitter, elftalleider) en
carnavalsvereniging De Moerebuuk (vorst en voorzitter).
Daarnaast was ik van 1991-1994 en 1998-2002 raadslid en van 2002-2006 wethouder van de
voormalige gemeente Hunsel.
Momenteel ben ik voorzitter van gemengd koor Avanti, secretaris van parochiecluster Emmaüs en
voorzitter van de GHK Het Land van Thorn. Ik ben zeer geïnteresseerd in de lokale cultuur en
geschiedenis en zeer begaan met de leefbaarheid in onze dorpen, reden om in 2017 de functie van
voorzitter van de Stichting Wonen Ell op me te nemen en daarmee mee te werken aan de
verbouwing van het oude gemeenschapshuis in woningen voor jongeren en senioren.

28

28 Jack Donders

Ik ben Jack Donders, 20-jarige jongeman geboren en getogen in Heythuysen. Ik ben een ambitieus
ondernemer in de ICT, huisautomatisering- en alarminstallatiebranche.
Daarnaast ben ik erg actief in het dorps- en verenigingsleven. Denk hierbij aan commissies bij de
lokale tennisclub, het Kinder Vakantie Werk, Carnavalsvereniging, etc. Maar ook serviceclub Rotaract
Midden-Limburg waarbij ik mij inzet voor goede doelen en maatschappelijk service. Mijn focus ligt
over het algemeen vaak bij kind-gerelateerde activiteiten omdat ik dit simpelweg de meest oprecht
enthousiaste doelgroep vind.
Ik zet mij graag in voor Samen Verder omdat ik bij mijn vader vaak gezien heb wat de rol van politiek
in een maatschappij is. Ik heb me bij Samen Verder aangesloten omdat deze partij goed
overeenkomt met mijn liberale denkwijze en ideeën voor Leudal.
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29 Tjeu Heijmans

Mijn hobby's zijn voetballen, wandelen en sinds kort weer fotograferen.
ik sta op de lijst op verzoek van Hen Sleven, dit komt voort uit het verleden van de gemeente Hunsel.
ik heb enkele politieke ambities.
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30 Peter Stakenborg

Getrouwd met Margriet en vader van drie volwassen kinderen.
Ik geef les aan Gilde Veiligheidsopleidingen in Roermond en ben voorzitter van de zeeverkenners in
Heel. Maak graag fietstochten en als er dan nog tijd over is wat zeilen en thrillers lezen.
Ben oud-raadslid en nu vice-voorzitter van Samen Verder.
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31 Harry Voermans

Ik ben Harry Voermans en woonachtig in Heythuysen.
Vanaf de oprichting ben ik betrokken bij de Stichting Dorpsraad Heythuysen en sinds 7 jaar
voorzitter hiervan. Verder doe ik enkele malen per week enthousiast vrijwilligerswerk in zorgcentrum
de Kreppel in Heythuysen en ben bij de Heytser Burenhulp. Ook ben ik actief bij Veilig Verkeer
Nederland Leudal, daar er wat betreft veiligheid en het harde rijden nog heel wat te verbeteren is.
Mijn beroep is touringcarchauffeur.
Sinds mijn pensionering rijd ik toch nog geregeld met de bus, omdat dit nog altijd een grote hobby
van me is.
Graag wil ik op de kieslijst van Samen Verder, omdat ik (en Samen Verder) een leefbare samenleving,
veiligheid en samenwerking zeer belangrijk vind voor onze prachtige gemeente Leudal.
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32 Ger Brouns

Ik ben werkzaam geweest in het onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven. Nu ben ik gepensioneerd
en actief in het vrijwilligerswerk en verenigingsleven . O.a. Dorpsraad, Open Poortendagen en het
Generatiefeest in Buggenum.
Mijn motto is: besturen is samenwerken!
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33 Jos Hendrix
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34 Monique Peulen

Mijn naam is Monique Peulen-van Kessel 62 jaar (jong). Vele jaren gelukkig getrouwd met Wim, mijn
steun en toeverlaat. Samen hebben we een zoon en een dochter en 4 prachtige kleinkinderen.
Ondernemen veel met ons mooie gezin en gaan graag met vakantie. Verder lees ik graag en koken
vind ik een uitdaging.
Vanaf 1982 werkzaam voor Proteion in diverse functies.
We wonen in het mooie Leudalse dorp Horn waar Samen Verder zijn oorsprong heeft. Vanaf 1990
actief lid van deze mooie partij, die ik heb zien uitgroeien tot een solide lokale partij. Samen Verder
betekent voor mij een warme partij waar ieders mening wordt gerespecteerd.
Ben al jaar en dag bestuurslid en mag voorzitter zijn van de PR commissie bemand door de meest
geweldige leden van Samen Verder. Onder het motto Samen Verder is orde op zaken en zaken op
orde wil ik mij voor de komende periode volledig inzetten.
Mag ik dan weer op jullie stem rekenen? Dan kunnen we Samen Verder!
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35 Nico Pernot

Mijn naam is Nico Pernot. Ik ben 57 jaar en getrouwd met Dia Pernot. Wij hebben 2
dochters, Annabel en Natalie en wij wonen in Baexem.
Mijn grootste hobby’s zijn klussen en koken. Ik ga graag een paar keer per jaar op vakantie,
het liefst op nieuwe plekken waar ik graag nieuwe mensen ontmoet.
Verder zit ik bij een zangkoor in Neer, bij club Fifty-One in Venlo en in het bestuur van
Alumni Kring Noord- en Midden Limburg van de Universiteit Maastricht. Bij Samen Verder
ben ik een paar jaar actief waar ik me voornamelijk bezig hou met de website.
Ik heb tot 16 jaar geleden bij KPN gewerkt waarna ik begonnen ben met een eigen bedrijf.
In mijn KPN-tijd heb ik verschillende cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van ICT en
management. In die tijd heb ik mijn studie Internationale Bedrijfskunde afgerond op de
Universiteit Maastricht.
Door mijn kennis op het gebied van micro-/macro economie en bedrijven heb ik tijdens de
crisis van de laatste jaren verschillende ideeën gevormd over hoe wij onszelf, onze
maatschappij en economie zouden moeten veranderen om dit soort problemen in de toekomst
aan te kunnen pakken.
Verder geloof ik dat wij meer aandacht moeten schenken aan de opvoeding van onze kinderen in het
algemeen en onze leefomgeving die we met z’n allen aan komende generaties achterlaten.
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36 Peter Roost

Senioren kandidaat.
Ik was van 1994 tot 2010 reeds werkzaam als gemeenteraadslid. Werkte tot aan mijn pensionering
eerst als gemeentearchivaris van Thorn en nadien als streekarchivaris bij een streekarchief in OostBrabant.
Was en ben nog steeds actief als vrijwilliger in verenigingen en instellingen binnen Ittervoort en de
regio, vooral op het gebied van geschiedbeoefening en behoud van het culturele erfgoed. Publicaties
van mijn hand verschenen over diverse onderwerpen met vooral een historische strekking.
Samen Verder is een lokale partij met kandidaten die in de samenleving geworteld zijn en weten wat
er leeft. Daardoor is het mogelijk om binnen het gemeentebestuur alert te reageren op zaken die er
spelen of zich voordoen. Het culturele erfgoed is daarbij een item dat mijn bijzondere aandacht
heeft.
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37 Jo Beeren

Geboren en getogen in Neer, inmiddels al enkele jaren geleden de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt en nog steeds woonachtig in Neer.
Sinds mijn jeugdjaren ben ik actief in het verenigingsleven. Al zestigjaar verbonden met het
drumband- en schutterswezen bij St. Sebastianus in Neer. Verder nog bestuursfuncties bekleed in de
plaatselijke dekenale bond, de Midden Limburgse schuttersbond van Roermond en omstreken en
de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Ook was ik in de gemeentepolitiek actief: veertig jaar raadslid, waarvan twaalf jaar wethouder in
gemeente Neer en gemeente Roggel en Neer.
Nu ben ik nog werkzaam als vrijwilliger bij de schutterij, de Heemkundevereniging, het
schutterijmuseum in Steyl en bij het jaarlijkse OLS feest.
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