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Dyan Verschuuren en Paul van der 

Meer ontvangen onze eerste 

Cultuurpenning 

Het was al velen van ons opgevallen dat er 

op de sociale media prachtige foto’s 

worden gepost onder “De mooiste foto’s 

van VALKENSWAARD”.   

Ook wij genieten daar vaak van en vinden 

het een goede zaak om (amateur) cultuur 

te promoten en onze waardering daarvoor 

te tonen. Daarom hebben we een 

Cultuurpenning met Certificaat ingesteld, 

die we toe zullen kennen aan mensen die 

ons opvallen door hun culturele uitingen. 

Dat kan in iedere vorm zijn: van mode en 

muziek tot macramé, corso, toneel. Noem 

maar op.  

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars van januari 2022 zijn:  

Dyan Verschuren: zij wordt geroemd om 

de natuurfoto’s die ze maakt. En daarbij 

gebruikt zij alleen haar telefoon. Maar 

naast de foto’s gaat het ook om haar wil om 

mensen te laten genieten die vanwege de 

‘lockdown’ niet naar buiten konden. 

Diverse foto’s van Dyan zijn ook 

gepubliceerd door Valkenswaard24 als 

‘Foto van de dag’. 

Paul van der Meer: ook hij wordt geroemd 

om de foto’s die hij maakt. Zeker de 

beelden van Valkenswaard zetten een 

sfeer neer die veel mensen 

bewonderenswaardig vinden. Daarnaast is 

Pauls bijdrage aan het boek ‘Zinzucht 

Zienzucht’ van professionele kwaliteit. Paul 

weet zowel met detailfoto’s als met foto’s 

van gebouwen en natuurfoto’s de kern te 

raken. Elke foto heeft zijn eigen verhaal en 

zet mensen aan tot langer kijken en 

genieten. Foto’s van bekende en  
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onbekende plekjes in Valkenswaard waar 

vaak de dramatiek vanaf spat. 

Iedereen in Valkenswaard kan iemand aan 

ons voordragen door een privébericht op 

Facebook of via ons mailadres: 

info@samenvoorvalkenswaard.nl.  

Die zullen we dan beoordelen en een keus 

maken als er meerdere personen zijn 

voorgedragen. 

 

Mijn jaren als raadslid 

Eind 2017 werd ik door Fred Emmerik 

benaderd om samen met hem en Ben 

Follon een nieuwe politieke partij op te 

richten. Door bijna 40 jaar politiewerk was 

ik altijd al sociaal maatschappelijk 

betrokken bij mijn omgeving. Na een 

aantal gesprekken over wat het allemaal 

in zou gaan houden, besloot ik om samen 

met Fred en Ben aan dit nieuwe avontuur 

te beginnen. Ik stapte een voor mij nieuwe 

wereld in; de wereld van de lokale politiek.  

 

Er moest veel geregeld worden zoals het 

opstellen van een huishoudelijk 

reglement, inschrijven bij de Kamer van 

Koophandel, vastlegging bij de notaris en 

uiteindelijk inschrijven bij de Kiesraad. De 

tijd van start met de voorbereidingen tot 

de verkiezingsdag was slechts 4  

 

maanden. De verkiezingscampagne was 

kort maar intensief. Het weer werkte ook 

niet erg mee. Campagne voeren op de 

Corridor in de vrieskou met daaroverheen 

natte sneeuw. Maar, en dat maakte veel 

goed, we werden op 21 maart 2018 met 2 

zetels in de raad gekozen.  

Het grote wennen in de raad kon 

beginnen. Wat is belangrijk, hoe lopen de 

hazen en hoe breng je belangrijke 

onderwerpen voor het voetlicht. Gelukkig 

kon ik leunen op de vele jaren ervaring 

van Fred en kreeg ik feedback tijdens de 

fractieoverleggen.  

Niet het spreken in de raadszaal was het 

moeilijkst maar hoe de fracties met elkaar 

omgingen stuitte me regelmatig tegen de 

borst. Soms had ik het idee dat niet de 

inhoud van belang was maar wie ermee 

kwam. Wij en zij leek het belangrijkst. Iets 

waar ik veel moeite mee had. Hopelijk 

wordt dat de komende periode minder en 

kan onze fractie samen met de anderen 

werken aan wat ècht belangrijk is voor 

Valkenswaard.  

Helaas voor mij blijft het voorlopig bij deze 

ene raadsperiode. Evi Nissen van onze 

lijst heeft heel ruim de kiesdrempel 

gehaald en gaat voor. Dat is jammer voor 

mij, maar ik gun het haar zeer. En 

uiteindelijk gaat het niet om de poppetjes, 

maar om Samen voor Valkenswaard. 

 

Verkiezingen 2022  

Wat een drukke periode hebben we 

gehad. Met veel leden van de partij 

hebben we ons ingezet om goed uit de 

verkiezingen te komen. Het heeft 

uiteindelijk geleid tot 1374 stemmen en 

twee nieuwe leden. We hebben onze 2  
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zetels behouden. In eerste instantie viel 

het ons echt tegen. Daar zijn we eerlijk in. 

Nadat de lucht opklaarde ontstond het 

idee dat we t.o.v. 2018 meer stemmen 

hebben gehaald, terwijl er juist minder 

mensen zijn gaan stemmen. Zet dat af 

tegen het verlies van VL, CDA, VVD en 

D66 en dan kijk je toch anders naar het 

resultaat. Zo terugkijkend zijn we blij dat 

veel inwoners onze inzet voor 

Valkenswaard waarderen.  

Dank daarvoor! 

 

Namens (Jong) Samen voor 

Valkenswaard 

• DANK aan iedereen die op ons 

heeft gestemd. 

• Dank aan iedereen die een 

raamposter heeft opgehangen. 

• DANK aan de mensen die ons 

hebben geholpen en gesteund:  

- Zengerink Communicatie | Creatie 

voor advies en realisatie website 

voor onze website, logo, 

kleurstelling en steun bij ons 

campagnemateriaal; 

 

 

- Milou Elisabeth Photographer voor 

foto’s en video’s; 

- Reclamon voor de spandoeken; 

- Frank Vos Rtistdesign voor het 

opmaken van onze flyer en poster; 

- Foto Rico voor de beelden in onze 

video’s en berichten op sociale 

media. 

- Du Commerce voor de 

vergaderruimte en de heerlijke 

koffie; 

- Peter van den Boogaard – Centrum 

Radio & TV Valkenswaard voor de 

hulp met onze video’s en 

- dank aan Carli van der Heijden 

voor haar hulp bij het flyeren. 

• Dank aan ALLE leden voor hun 

inzet bij het flyeren, deelname aan 

verkiezingsmarkten, het maken van 

reclame en het vergaren van 

stemmen. Jullie hebben het samen 

gedaan en bereikt! 

 

Wat de toekomst ons ook brengt: wij 

gaan er voor Valkenswaard weer vier 

jaar tegenaan. 
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Nieuw bestuurslid 

 

Tussen alle drukte door heeft de 

vereniging ook een nieuw bestuurslid 

verwelkomd: Nicole Jozee. Vanaf februari 

2022 verzorgt zij het secretariaat onze 

partij. We verwachten binnenkort nog een 

nieuw bestuurslid te verwelkomen. Even 

wachten nog. 

 

GESLAAGDE KROEGENTOCHT 

 

 

 

 

 

 

Uitslag Samen voor Valkenswaard 

individueel 

Kandidaat 2018 2022 

Fred Emmerik 717 590 

Ton van Hees 152 147 

Ben Follon 47 55 

Esther van Daal -- 83 

Evi Nissen – Van de Ven 105 184 

Fred Fens -- 4 

Hans Deuze -- 18 

Ben de Klerk -- 29 

Loek Timmermans -- 49 

Christ Corstjens 27 14 

Carin Cleven 35 -- 

Inge van den Dungen 33 34 

Fleur van de Moosdijk 33 27 

Mark van der Hagen -- 6 

Toon van den Dungen 44 5 

Suzanne van Dijsseldonk 46 16 

Deborah Jessop 8 -- 

Karin Snoeren -- 8 

Jaimy Jozee 30 8 

Rini Prijs -- 1 

Gerrie Timmermans 22 10 

Chris van Deursen -- 22 

Lonneke de Wit -- 4 

Judith Leijssen -- 14 

Dennis Reijbroek -- 6 

Sandra Cox -- 12 

Bryan Daris -- 28 

Totaal 1299 1374 
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Aanloop naar de verkiezingen 

Vorig jaar april ben ik voor het eerst in 

contact gekomen met Chris, Loek en 

Bryan. Om eens te sparren over waar ‘de 

jeugd’ allemaal tegenaan loopt. Vanaf dat 

moment samen met hen en met Fred 

besloten om een jongerentak van onze 

partij op te zetten.  

Heerlijk om met een frisse blik en een 

andere inkijk te bedenken hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat ons mooie 

Valkenswaard ook een fijn en leuk dorp 

blijft om voor de jeugd te blijven wonen. 

Ik, als een beetje jong en een beetje oud, 

zou de kar trekken en de schakel zijn 

tussen jong en oud.  

Zo gezegd zo gedaan. In aanloop naar de 

verkiezingen vele (digitale) bijeenkomsten 

en gesprekken gehad. Zo zijn we 

bijvoorbeeld bij woningbelang geweest om 

eens bij hun aan tafel te zitten en te 

praten over wat er mogelijk is.  

In november vorig jaar is ook Judith bij 

ons aangesloten, een aanwinst voor ons! 

Judith weet veel over social media en 

heeft in de aanloop naar de verkiezingen 

veel voor ons betekent.  

Die aanloop naar de verkiezingen is leuk 

geweest, we hadden veel leuke ideeën. 

We hadden een like en win actie, en  

 

natuurlijk onze veelbesproken 

kroegentocht georganiseerd! 

Toen was de dag daar. Verkiezingsavond 

zelf. Wat mega spannend was dat zeg! 

We hadden allemaal (jong en oud) 

ontzettend ons best gedaan! Ik was er 

dan ook heilig van overtuigd dat we 

minimaal 1 zetel meer zouden halen. 

Helaas, aan het einde van de avond bleek 

dat niet zo te zijn. Gemixte gevoelens, 

aan de ene kant trots dat we iets meer 

stemmen hadden dan vier jaar geleden. 

Aan de andere kant ook teleurgesteld 

omdat het ‘maar’ 2 zetels bleven.  

 

Dan wordt je de dag erna gebeld door 

Fred. Evi, ik heb nieuws. Je zit erin! Mijn 

reactie was: Huh? Wat? Hoe dan? Met 

voorkeursstemmen had ik net meer 

stemmen dan Ton en dat betekent dat ik 

dus naast Fred ook een zetel in de raad 

had gekregen. Een week heb ik ervan bij 

moeten komen 😉.  

 

Heb vertrouwen in ons! Wij gaan 

samen met onze achterban voor u aan 

de slag. 

 


