
 
 

De 50 van de PvdA Meierijstad ! 

 

1. Menno Roozendaal 

 

Menno (36 jaar) is wethouder in Schijndel. Staat bekend om zijn betrokkenheid en deskundigheid op het gebied 

van zorg, werk en inkomen, welzijn en sport. Een wethouder die naar de mensen toe gaat. Een 

vertegenwoordiger van een nieuwe generatie in de politiek.  

 

2. Sikko Oegema 

 

De milieuadviseur (52 jaar) is het groene geweten van de Schijndelse raad. Hij heeft er voor gezorgd dat elk 

raadsvoorstel voorzien moet worden van een paragraaf over duurzaamheid. Sikko is tevens voorzitter van het 1-

Anderfestival in Schijndel.  

 

3. Arie de Zwart 

 

Ras-PvdA’er Arie (57 jaar) woont in Schijndel en werkt in Veghel. Hij groeide deels op in Veghel. De financiële 

man binnen de PvdA is niet alleen van de cijfers. In de discussie over vluchtelingenopvang maakte hij indruk in 

de raadscommissie door zijn hart te laten spreken en te pleiten voor ruimhartigheid. 

 

4. Freddy Cuijpers 

 

Freddy (47 jaar) woont in Erp en werkt in Veghel. Ervaringsdeskundige als het gaat over de Participatiewet. 

Freddy werd in meerdere uitzendingen van Nieuwsuur geïnterviewd. Heeft een korte lijn naar staatssecretaris 

Klijnsma en Tweede Kamerlid John Kerstens om die wet te verbeteren.  

 

5. Silvia Derks 

 

Silvia (48 jaar) woont in Veghel. Heeft 10 jaar politieke ervaring in de gemeenteraad van Cuijk o.a. als 

fractievoorzitter. Werkt bij de provincie Noord-Brabant als directiesecretaris. Silvia is een allround politica met 

hart voor de sociaaldemocratie. Een grote aanwinst voor de PvdA Meierijstad. 

 

6. Jimmy van Riel 

 

Jimmy (20 jaar) woont aan de Vlagheide. Studeerde voor de zomer cum laude af aan het VWO en studeert nu 

geneeskunde. Jimmy is maatschappelijk actief in Veghel (ontving ooit een Jeugdlintje) en Eerde. Niet alleen een 

belofte voor de toekomst, maar we zien hem graag de komende jaren in Meierijstad al politiek actief. Hij geeft 

jongeren een stem in Meierijstad. 

 

7. Betty van Zutphen 

 

Betty (52 jaar) is een bekend gezicht in Schijndel. Bestuurslid van stichting Anders (1Ander festival) en lid van het 

Platform Tolerantie. Je komt Betty tegen aan het schoolplein, bij de hockeyvereniging bij culturele activiteiten 

enz.. Maar bovenal heeft ze praktijkkennis van de zorg. Werkte jarenlang in de zorg met mensen met een 

verstandelijke beperking en maakte in 2015 de overstap naar sociale wijkteams bij gemeenten. Haar drijfveer is 

de zorg voor mensen dichterbij te organiseren. 

 

8. Martha School 

 

Martha (60 jaar) was al PvdA-lid toen het Kabinet Den Uyl nog niet eens bestond. Is met haar Bureau 

Omwenteling actief in het sociale domein. Bijvoorbeeld in de begeleiding van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. En in Sint-Oedenrode is ze actief binnen Rooi Werkt! het succesvolle lokale initiatief om werkgevers 

en werkzoekenden te verbinden.   



 
 

 

9. Roeland Mathijsen 

 

Roeland (58 jaar) is jurist met specialisatie ruimtelijke ordening. Was 12 jaar lang een autoriteit in de Schijndelse 

gemeenteraad op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Hij reist dan ook heel Nederland af als adviseur 

omgevingsrecht bij BRO uit Boxtel. Binnen de PvdA Meierijstad nog altijd een trouwe drijvende kracht.  

 

10. Willem van Laarhoven 

 

Willem (67 jaar) is (agro-)bioloog en mede-eigenaar van een agrarisch adviesbureau. Was van 2006 tot 2010 

raadslid in zijn woonplaats Sint-Oedenrode. Is lid van de landelijke werkgroep Duurzaam met als interessegebied 

Landbouw en Economie. Behoud van het groene karakter van, en een duurzame agrarische sector in Meierijstad, 

dat is zijn drijfveer. En o ja, hij woont in het huisje met de bekende potloden voor de deur (die nu in onderhoud 

zijn).  

 

11. Twan van Dijck (58 jaar, Sint Oedenrode); gedragswetenschapper en specialist op gebied jeugdzorg en 

onderwijs. 

12. Elmie de Zwart (26 jaar, Schijndel); was al actief bij de Jonge Socialisten. Werkervaring in de zorg en 

ook onze huisfotograaf. 

13. Jan Bressers (19 jaar, Schijndel); student Bestuurskunde in Utrecht. Heeft ook al ervaring met het Mini-

Europees Parlement .  

14. Aykut Gormus (25 jaar, Veghel); student Bestuurskunde in Den Bosch, en bijbaantjes als chauffeur en in 

restaurant Santorini in Veghel. Was ook figurant in de film “Doodslag”. 

15. Sanne Butterworth (34 jaar, Nijnsel); opgeleid voor toerisme, werkte bij een ooglaserkliniek, bank en nu 

in de verzekeringswereld. En ze is moeder van twee opgroeiende zonen in Nijnsel. 

16. Bea van Schaaijk (66 jaar, Schijndel); een icoon in Schijndel op het gebied van vrouwenemancipatie en 

jongerenwerk en grondlegger van sociaal beleid; 11 jaar wethouder voor de PvdA geweest. 

17. Henk Engelmoer (64 jaar, Veghel); werkzaam bij ROC De Leijgraaf als docent commerciële economie en 

marketing en onze journalist.  

18. Riet Meijs (71 jaar, Sint-Oedenrode); oud-raadslid, was jarenlang actief voor de PvdA in Sint-Oedenrode. 

19. Hans van Balkom (62 jaar, Wijbosch); als bijzonder hoogleraar aan Radboud Universiteit Nijmegen is 

Hans een autoriteit in Nederland op gebied van Ondersteunde Communicatie voor mensen met een 

meervoudige beperkingen. Oprichter van Stichting Milo in Schijndel en deels ook werkzaam bij Kentalis 

in Sint-Michielsgestel. 

20. Dick van Vliet (23 jaar, Veghel); Studeert voor leraar Aardrijkskunde en is horecabedrijfsleider bij House 

of Billiards in Nijmegen. 

21. Annelies Tils-Gijtenbeek (72 jaar , Sint-Oedenrode); Is freelance als corrector werkzaam. Zingt graag en 

speelt piano. Heeft de academie voor kunstzinnige vorming in Tilburg afgerond. 

22. Ann van de Wall (60 jaar, Erp); Maatschappelijk werkster met veel ervaring in de jeugdbescherming en 

rode vrouw van het eerste uur. 

23. Niels Boersma (36 jaar, Wijbosch); docent geschiedenis in Drunen en een druk gezinsleven in Wijbosch.  

24. Lukas van Dam (32 jaar, Schijndel); organiseert met zijn vrienden hun eigen festival: Pleinpop. 

Inmiddels niet meer weg te denken uit Schijndel. 

25. Monique Voeten (62 jaar, Schijndel); voormalig raadslid in Schijndel. Werkt met haar man in de 

tandartspraktijk, maar werkte ook jarenlang als maatschappelijk werkster;  

26. Claus Foederer (50 jaar, Veghel); Controller bij de provincie Noord-Brabant en bevlogen voetbaltrainer. 

Staat voor transparante besluitvorming met serieuze betrokkenheid van burgers. 

27. Willem Meuleman (58 jaar, Veghel); heeft zijn sporen verdiend (en achtergelaten) in de Veghelse 

politiek.  

28. Olga van Vredendaal (64 jaar, Veghel); Maine-Coone fokker (grote vriendelijke katten) , komt zelf uit 

een rood nest en is actief geweest voor de PvdA. 

29. Willem Hubregtse (65 jaar, Schijndel); tandarts in Schijndel, lid van de Medische Vredesbeweging en  

jarenlang trouw PvdA lid. 



 
 

30. Patrick Butterworth (38 jaar, Nijnsel); werkzaam in de game-industrie. Speelde Engels soldaat in De 

Granaatweken”. 

31. Harrie Mulders (76 jaar, Schijndel); de rooie moor is zijn geuzennaam. Oud-raadslid, vakbondsman, 

PvdA’er van het eerste uur. 

32. Ad van der Steen (64 jaar, Veghel); actief lid voor PvdA Veghel tussen 1976 en 1998 in bestuur-, 

campagne- en verkiezingscommissies. 

33. Hanneke Vermeulen (54 jaar, Schijndel); beleidsmedewerker jeugd en onderwijs bij een gemeente.   

34. Frans Londeman (68 jaar, Schijndel); Was docent voortgezet onderwijs in Veghel en werkte jarenlang in 

de onderwijsuitgeverij. Oud-voorzitter van de PvdA Schijndel. 

35. Guusje van Bavel (59 jaar, Schijndel); werkzaam in de zorg (Verstandelijk Gehandicapten sector). In 

Schijndel maatschappelijk actief bij de werkgroep Fairtrade, Wmo Adviesraad (ook in de werkgroep 

Jeugd) en vrijwilliger bij het 1anderfestival. 

36. Frank Mathijsen (60 jaar, Schijndel); teamleider klantcontactcentrum gemeente Deurne. Heeft 

verschillende bestuursfuncties vervuld in het verenigingsleven. 

37. Marja Stevens (56 jaar, Veghel); werkzaam in het Praktijkonderwijs bij het Fioretti College. Vrijwilligster 

geweest bij Vluchtelingenwerk, basisschool, parochie, politiek actief in werkgroepen en bestuur. 

38. Julio Victor (71 jaar, Schijndel); kwam ooit als Spaanse gastarbeider naar Schijndel en is al jaren trouw 

lid van de PvdA. 

39. Fried van Otterdijk (62 jaar, Veghel) Docent tekenen en Beeldende Vorming en kunstenaar. 

40. Harm van Son (57 jaar, Schijndel); echte onderwijsman en actief bij de Loopgroep Wijbosch. 

41. Erna Peters (52 jaar, Schijndel); werkzaam in de retailbranche met specialisme in ICT 

42. Wout Vredendaal (60 jaar, Veghel); insurance-manager bij DMV Campina 

43. Ivo Boddé (36 jaar, Schijndel); nog even commissielid van de PvdA in Schijndel. Gaat zich voorlopig 

richten op zijn passie honkbal en werk als docent Integrale Veiligheid op Avans Hogeschool. Maar die 

zien we later van terug bij de PvdA Meierijstad. 

44. Anton Sweere (57 jaar, Veghel); voorzitter PvdA Meierijstad en manager technologie FrieslandCampina 

45. Marie-José Mathijsen (57 jaar, Schijndel); opgeleid als jeugdbibliothecaris, maar inmiddels een moderne 

all round projectmedewerkster in de bibliotheeksector waar ze voorzitter van de Ondernemingsraad is. 

46. Jan-Douwe Oegema (21 jaar, Nijmegen); vloog als student uit Schijndel richting Groningen en Nijmegen. 

Actief bij de Jonge Socialisten. 

47. Nelly Paagman-Wouters (65 jaar, Schijndel); welzijnswerk zit haar in het bloed. Oud-voorzitter PvdA 

Schijndel.  

48. Henk Roozendaal (60 jaar, Schijndel); Oud-wethouder en als fractievoorzitter toonaangevend in de 

Schijndelse raad. Directeur van woningcorporatie Brabant Wonen. Was lid van Provinciale Staten. 

49. Peter Roozendaal (64 jaar, Schijndel); was 12 jaar wethouder in Schijndel. Autoriteit op gebied van zorg 

in Brabant. Realiseerde de Glazen Boerderij. 

50. Riny van Rinsum (63 jaar, Veghel); wethouder in Veghel. Met name zorg en cultuur verankerde hij 

stevig in Veghel. 


