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In Memoriam Rinus van Kempen 
Onderstaande hommage door Pieter 
Jeurgens in de fractievergadering 
van september j.l. 

“Bij de opening wil ik vandaag eerst  
stilstaan bij het overlijden van Rinus 
van Kempen, heel veel jaren trouw 
SV-er. Als we hem kort mogen 
karakteriseren als lid van Samen 
Verder, kunnen we dat niet beter 
doen dan hem herinneren als Rinus 
Kordaat en Metterdaad. Hij was niet 
alleen een positief kritisch lid van  
Samen Verder, maar ook present als 
de handen letterlijk uit de mouwen 
moesten worden gestoken. Nooit 
werd tevergeefs een beroep op 
hem gedaan.  
We zullen hem missen en wensen 
Anita en haar familie veel sterkte!” 

 
Pasterop, personeel! 
Pieke Houben heeft door drukke 
persoonlijke omstandigheden zijn 
raadzetel ter beschikking gesteld.  
 

 
Pieke, bedankt voor jouw geweldige 
inzet. We zullen jouw betrokken-
heid en vasthoudendheid gaan 
missen, maar hopen dat je voor 
Samen Verder kritisch en creatief 
zult blijven, al is het op een 
afstandje.  
Jouw opvolger, Jack Coolen, wensen 
we veel succes.  
Michel Graef neemt het 
wethoudersstokje over van Arno 
Walraven. Beiden komen in deze 
nieuwsbrief nog zelf aan het woord. 
Het plekje van Michel in de raad 
gaat ingevuld worden door Jan 
Engelen. Een uitgebreid stuk van 
zijn hand wordt opgenomen in de  
eerste Nieuwsbrief van het nieuwe 
jaar. Aan enthousiasme ontbreekt 
het hem in ieder geval niet. Ook Jan 
wensen we nu al veel succes. 
En de nieuwe fractievoorzitter 
wordt ..... Léon Linssen! Wat hij 
daar zelf over zegt, leest u in de 
volgende nieuwsbrief. Succes Léon. 

 
Dankwoord van Arno Walraven bij 
zijn afscheid als wethouder 
Sinds ik het besluit om te stoppen 
als wethouder bekendmaakte, heb 
ik vele fijne reacties gekregen. 
Hartverwarmend. Het feit dat 
mensen begrip tonen voor dit 
besluit stelt me gerust. Dat het na 
bijna 35 jaar goed geweest is in 
combinatie met mijn gezond-
heidstoestand snapt iedereen en 
daar ben ik blij om.  
 

 
Ook het gegeven dat er een goede 
opvolger klaar staat, heeft me het 
besluit vergemakkelijkt.  
Ik zal Michel Graef waar mogelijk 
ondersteunen, vooral in de 
beginperiode. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij het goed gaat 
doen. Daar staan zijn opleiding, 
inzet en ambitie garant voor. En hij 
wil graag.  

 
Ook voor de partij is het goed dat 
een jonge wethouder voor 
continuïteit gaat zorgen.  
Samen met Piet Verlinden zal de 
inbreng van Samen Verder 
gewaarborgd zijn. Twee 
wethouders van dezelfde partij is 
altijd plezierig.  
Ik wil Piet van harte bedanken voor 
de jarenlange fijne samenwerking. 
We waren een goed team.  
Ook wil ik de leden en sympa-
thisanten van Samen Verder 
bedanken voor hun steun en  

 

 

Op de valreep 
Nog een nieuwsbrief die vooral bedoeld is om met elkaar in contact te blijven en waarin we tevens  terug- en 
vooruitblikken naar de nieuwe personele invulling van politieke functies. 
 Maar eerst even dit: Anderhalve-metersamenleving , fabeltjesfuik en viruswappie ruil ik graag in voor blokkeerfries, 
treitervlogger en sjoemelsoftware.  We hebben op zijn zachtst gezegd  een bijzonder jaar achter de rug, een jaar 
waarin het woord "vrijheid" voor velen een extra  betekenis heeft gekregen. De vrijheid om elkaar een hand te 
mogen geven, te mogen knuffelen, te mogen zingen, vul zelf maar aan.  Het vaccin komt er aan en daarmee de 
mogelijkheid om terug te keren naar het oude normaal.  
Toch zijn er ook een aantal positieve dingen voortgekomen uit deze crisis. Omzien naar elkaar en waardering voor 
mensen die onze samenleving draaiende houden, dat moet gewoon blijven! 
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trouw. Velen van hen zijn al vele 
jaren lid van onze partij, sommigen 
vanaf het begin. Dat zegt iets over 
hen, maar ook over de partij. 
Uiteraard zal ik de bijeenkomsten 
blijven bezoeken.  
Ik hoop van harte dat de fijne sfeer 
en constructieve inbreng zullen 
blijven.  

 
 

 
 

Michel Graef, zijn opvolger  
Na de mededeling van Arno dat hij 
ging stoppen, overheerste bij mij  
een dubbel gevoel. Het is natuurlijk 
nooit leuk om te moeten stoppen 
vanwege gezondheidsredenen. 
Zeker niet als je jarenlang een van  
de voorgangers bent geweest 
binnen de partij en het 
gemeentebestuur.  
Anderzijds maakt deze stap terug 
het voor mij mogelijk een volgende 
stap te maken. Ik ben trots op het 
feit dat deze partij mij voordraagt 
als kandidaat-wethouder en wil 
deze uitdaging vol ambitie aangaan.  
Tegelijkertijd realiseer ik me dat we 
in vreemde tijden leven, waar ook 
van de gemeente veel gevraagd 
wordt. Ik zal daar de komende tijd 
jullie allen bij nodig hebben. Niet 
alleen onze fractie en commissie-
leden, maar juist ook onze leden en 
sympathisanten als onze antennes 
binnen de Leudalse samenleving. 
Laat van u horen! Hopelijk kan dat 
weer gauw in levende lijve. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Nieuwjaarsreceptie 

Onze traditionele nieuwjaarsreceptie 

kan i.v.m. Covid-19 helaas geen 

doorgang vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Website 
   Volgens de laatste planning gaat de 

vernieuwde website van Samen 
Verder medio januari 2021 in de 
lucht.  
 
Dank aan iedereen die in het 
verleden en nu hun medewerking 
aan de websites hebben verleend. 

  

 


