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Voorwoord van de Voorzitter

Ria Oomen heeft na jarenlange inzet, in zowel de landelijke als de Europese politiek, met een goed gevoel afscheid 
kunnen nemen. Het Provinciale CDA heeft haar voorgedragen als Senator voor de Eerste Kamer om Rene v/d Linden op te 
volgen. Dat is een keuze die terechte waardering uitstraalt. Wij wensen haar dan ook veel energie en plezier in deze uitdagende 
rol. Maar eerst hebben we een goede uitslag bij de provinciale verkiezingen nodig op 18 maart 2015. Vanuit onze Gemeente is 
Geert Frische gevraagd, om zodoende voor de noodzakelijke continuïteit te zorgen in de CDA-Statenfractie. Nel van Lin heeft zich 
gemeld als ondersteuning kandidaat. We zijn hier heel blij mee! Ik wil dan ook op iedereen een beroep doen om opnieuw samen 
de schouders er onder te zetten. Samen kunnen we meer!!!

De huidige samenleving is aan het veranderen. Velen willen wel helpen bij een kortlopend project, maar zich binden, 
verantwoordelijkheid nemen, schijnt een heel ander verhaal geworden te zijn. Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden                        
in verenigingen te vinden. Dat is een zorgelijk gegeven, zeker als men bedenkt dat de verenigingen het cement van onze 
samenleving zijn en moeten blijven. Een goed bestuur is daarvoor een voorwaarde. Daarnaast moet de Gemeente ook zorgen, 
dat het financieel haalbaar blijft, door niet te korten op de subsidies. Gelukkig hebben onze bestuurders daar ook oog voor! 
Jan Brouns en Huub Peeters vormen gelukkig een aangename uitzondering. Wij hebben beiden dit jaar in ons bestuur kunnen 
verwelkomen. Nu zijn we nog naarstig op zoek naar een secretaris en voorzitter. Wie helpt!

Ik wil graag beginnen, met iedereen te bedanken, die zich in 2014 heeft ingezet voor onze partij.
Omdat velen hun steentje of steen hebben bijgedragen, kunnen we terugzien op een goed 
resultaat, bij de gemeenteraadsverkiezing. We regeren weer mee. Daar kunnen we samen trots op zijn!

Maar wat ikzelf veel belangrijker vind, is, dat zowel de wethouder, als de fractie- en 
commissieleden een enthousiast team zijn geworden, die gezorgd hebben voor vruchtbare beschouwingen 
en toekomstgericht bezig zijn. Dit geeft veel hoop voor de komende jaren! Ik wens hun veel succes!
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Ook dit jaar zijn weer veel mensen, die we kenden, of ons dierbaar waren, gestorven. Verleden jaar hebben we in ons 
kerstnummer lang stil gestaan bij het overlijden van ons CDA-boegbeeld, Joep Cuijpers. De familie heeft ons laten weten, dat 
ze veel steun hebben gehad aan de vele reacties, steunbetuigingen en belangstelling. Ze rouwen nog steeds, maar voelen zich 
gesteund, door de CDA-familie. Bedankt hiervoor.

Op het eind van een jaar, in de advents- en kersttijd in het bijzonder, breekt een tijd van bezinning aan. Een periode om alles goed 
op en rij te zetten: om hoofd-en bijzaken van elkaar te scheiden, om weer nieuwe energie op te doen. Deze tijd is nu weer gekomen.

Ik wens U allen fijne feestdagen en een goed 2015!

Margot Hofman-Ruijters
voorzitter CDA-afdeling Maasgouw

Buiten is het koud en stil
in huis een sprookje van licht en klatergoud

Mijmeren over hoe het vroeger was
dromen van een betere wereld
Missen wie er niet meer bij is

Het mag, want het is Kerstmis
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Bestuur, Wethouder en Fractie van
CDA afdeling Maasgouw

Wenst haar leden en alle inwoners van
de gemeente Maasgouw

Prettige Kerstdagen
&

een gelukkig en voorspoedig 2015
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De nieuwe fractie

Door de nieuwe bemensing van de fractie, betekent dit ook dat er enkele oudgedienden niet meer in de fractie zitten. Daarvoor 
nogmaals dank aan Frieda Evers, Wim Heynen en Piet Prejean voor de inzet die zij hebben geleverd aan het CDA in de raadsfractie. 

Als snel zijn we begonnen met de onderlinge verdeling van de portefeuilles zodat iedereen zijn of haar politieke ei kwijt kon. Van 
de 5 fractieleden in de raad zijn er 2 nieuwelingen bij (Erwin Dehing en Koen Hawinkels) en met niemand boven met de 60 in de 
fractie, 2 jongelingen van begin 30 en eentje (ikzelf) van nog geen 30, zijn we verreweg de jongste fractie in de raad. Dit biedt 
perspectief voor de toekomst. Iets wat we moeten proberen vast te houden.

Als ik spreek over de fractie, dan doe ik door alleen de raadsleden te benoemen enkelen te kort. Sinds de nieuwe raadsperiode 
zijn Peter Berben, Anita van Bruggen en Paul Pollaert ook lid van de fractie en nemen zij plaats in de 2 raadscommissies. Tevens is 
Anita fractiesecretaris. Hun invulling en gedrevenheid dragen er mede toe bij dat we een hechte en goed functionerende fractie 
hebben. 

Als fractie focussen we ons naast de politiek ook op de nieuwe aanwas. We willen er voor zorgen dat we de komende 
verkiezingen toch zeker 20 mensen op de lijst hebben. Daar moeten niet alleen wij aan willen werken, maar ook u allemaal. Want 
door nu vroegtijdig te investeren in mensen die politiek betrokken willen zijn, voorkom je dat je net voor de verkiezingen nog veel 
inspanningen moet verrichten om een goede lijst te krijgen die een afspiegeling is van onze geliefde kernen. 

Beste CDA-ers, het zal u niet verbazen dat we als fractie met een goed gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. 
Eind 2013 zijn we actief begonnen met onze activiteiten rondom de verkiezingen. We waren enigszins teleur-
gesteld over het feit dat we maar 11 kandidaten op de lijst hadden. Maar al snel kwamen we tot de conclusie 
dat als we ons verkiezingsprogramma “Samen kunnen we meer” samen zouden uitvoeren, het alsnog een 
groot succes kon worden. En dat is ons gelukt! Met onze 11 kandidaten waren we in staat om 2449 stemmen te 
behalen in Maasgouw en zodoende 5 van de 19 raadszetels te bemachtigen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid 
dat we naast deze zetels ook weer deel uitmaken van de coalitie en hiervoor 1 wethouder hebben geleverd.
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Laat mij deze bijdrage beëindigen om u en de uwen fijne Feestdagen en een goed uiteinde te wensen. Maar vooral nog een beter 
2015. En gaat u allen het jaar positief tegemoet en kijkt u vooral naar wat u kan. Alleen of met hulp van uw naasten en bekenden. 
Kijk niet naar het glas en denk dan: “is het nu half vol of half leeg?” Kijkt u liever waar de kraan is. Dan wordt het glas altijd weer 
gevuld.

Fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2015!

Tim Snijckers
fractievoorzitter CDA Maasgouw

Dit Kerststerretje 
schijnt helder en klaar

dat het de weg mag leiden 
naar een gelukkig nieuwjaar!
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Jessie Smeets-Palmen
Wethouder
Boegspriet 23
6051GL Maasbracht
0475 - 464147
j.palmen@gemeentemaasgouw.nl

Bas Busschops
Raadslid
Walburgisstraat 31
6109 RE Ohé en Laak
0475 - 217940
b.busschops@gemeentemaasgouw.nl

Koen Hawinkels
Raadslid
Stationsweg 17
6051 KK Maasbracht
0475 - 462602
k.hawinkels@gemeentemaasgouw.nl

Erwin Dehing
Raadslid
Pastoor Woutersstraat 1
6017 BV Thorn
0475 - 564755 
e.dehing@gemeentemaasgouw.nl

Thea Hoenen
Raadslid
Rector Driessenstraat 1
6097 AK Heel
0475 - 570304
t.hoenen@gemeentemaasgouw.nl

Tim Snijckers
Fractievoorzitter
De Endepoel 63
6107 CK Stevensweert
0475 - 856603
t.snijckers@gemeentemaasgouw.nl

Fractieleden CDA Maasgouw



7

Peter Berben
Commissielid
Braambos 7 
6099 CT Beegden
0475 - 472438
peter.berben@kpnmail.nl

Anita van Bruggen-Biere
Commissielid
Biezenstraat 5 
6099 BD Beegden
0475 - 217449 
anita.vanbruggen@outlook.com

Paul Pollaert
Commissielid
Eindstraat 35 
6099 BE Beegden 
0475 - 573159
pollaertpaul@home.nl

Ida Voorbraak-Neelen
Secretaris
Oosderweg 2 
6099 BS Beegden
0475 - 572800
ivoorbraak@home.nl

Henk Straetemans
Penningmeester
Cunnegondisstraat 33
6017 ED Thorn
0475 - 562493
henk@straetemans.nl

Margot Hofman-Ruijters
Voorzitter
Dalenbosweg 28
6097 ER Heel
0475 - 570843
margot.jan@hetnet.nl

Dagelijks Bestuur CDA Maasgouw
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Samen maken we Limburg Uniek

tweede zoontje en ik vraag me af in hoeverre hij op nummer een lijkt. Die twee mannetjes; ons gezin; zij zijn mijn grootste drijfveer.

Hoop | Het politieke 2014 was in veel opzichten een beter jaar dan 2013. Ondanks alle onzekerheden en het vaak ontbreken 
van medewerking en geldelijke steun uit Den Haag, was er hoop. Zo zijn we er als provincie                                                                                                                                                        
toch in geslaagd om veel extra werkgelegenheid naar Limburg te brengen. En konden we de leefbaarheid in veel dorpen 
versterken en verenigingen blijven bijstaan via extra subsidies en ondersteuningsmaatregelen.

Samen UNIEK | Voor de komende periode ga ik samen met mijn fractiegenoten en met u door op die ingeslagen weg. We blijven 
inzetten op datgene wat onze provincie UNIEK maakt: onze geschiedenis, ons landschap en vooral de Limburgers maken Limburg 
bijzonder. Met een groot gevoel van saamhorigheid werken duizenden vrijwilligers voor verenigingen, zetten vele mantelzorgers 
zich in voor de zorg van hun naasten en wordt er elke dag opnieuw weer hard gewerkt in bedrijven, instellingen, organisaties of 
thuis. Een sterke economie met veel werkgelegenheid en een waardevolle samenleving; dat is het doel waar ik ook de komende 
vier jaar voor wil gaan. Wat dat concreet betekent? Een paar voorbeelden:

Beste CDA-vrienden, Kerst, een tijd van bezinning, van terugblikken en vooruitkijken. 
En vooal ook een periode waarin er tijd is voor familie, vrienden. Kortom; tijd voor elkaar! 

Drijfveer | Naast alle gezelligheid, het bakken van vele saucijzenbroodjes, het lekker tafelen en de 
cadeautjes, betekent Kerstmis voor mij ook altijd even de accu opladen na een drukke periode vol 
politieke topsport. En mezelf voorbereiden op de wedstrijden die gaan komen in 2015: 
de gezinsuitbreiding en de verkiezingscampagne. Ik kijk enorm uit naar de geboorte van ons

we willen dat meer mensen aan het werk komen en blijven in Limburg. Te lang afhankelijk zijn van een uitkering is voor 
niemand goed. Ik wil me sterk blijven maken om via nieuwe werkgelegenheid – zeker ook in onze eigen regio Midden 
Limburg - een einde te maken aan de onzekerheid van veel Limburgers. En zo het geluk weer terug te brengen in hun gezinnen;
Lokale harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren en bovenlokale evenementen blijven we ook de komende periode 
financieel ondersteunen;

• 

• 
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We blijven gaan voor een goede infrastructuur. Daar hoort het verbreden van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en 
Kerensheide bij en het doortrekken van de verbreding van de A2 naar Eindhoven. Maar ook het blijven investeren goed 
openbaar vervoer, in snelle, goede en veilige fietsroutes zodat meer mensen op de fiets stappen en het investeren in meer 
oplaadpunten voor e-bikes;
Kinderen moeten gezond eten en bewegen. Via verenigingen en particuliere initiatieven, bijvoorbeeld samen met scholen, 
stimuleren we ouders;
We staan voor goede zorg: we willen dat de provincie een oogje in het zeil houdt bij de decentralisatie van de zorgtaken. De 
provincie kan een steun in de rug zijn voor gemeenten die dat nodig hebben;
We hebben aandacht voor mensen met een beperking alsmede onze senioren door onder andere samen met de gemeente 
Maasgouw te investeren in goede toekomstbestendige voorzieningen.

Luisteren | Als inwoner van Limburg, inwoner van Maasgouw, Lid van Provinciale Staten en lid van verschillende verenigingen; 
met al die petten wil ik me ook de komende vier jaar weer inzetten voor Limburg. Door middenin de samenleving te staan, luis-
ter ik naar iedereen en alles wat er om me heen gebeurt. En doe ik. Voor Limburg. Voor u. Samen!

18 maart hoop ik weer op uw steun te mogen rekenen. En zo de komende vier jaar u weer te mogen vertegenwoordigen in het 
Limburgs Parlement. Samen maken we het verschil. Samen maken we Limburg Uniek. 

Vragen? En heeft u vragen over onze plannen voor de komende vier jaar? Stel ze gerust via ghcfrische@hotmail.com!

Hartelijke, warme kerstgroet en alvast de allerbeste wensen voor 2015!

Geert Frische
lid Provinciale Staten van Limburg

• 

•

•

• 

Bij de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015 staat Geert Frische op plaats 5. 
Mag hij wederom op uw steun rekenen?
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Ik zag en ik voelde de jaargetijden
verkleuren als regenbogen

Ik zag en voelde de jonge geurende lente om me heen, 
terwijlde jonge loten zich uit de grond wrongen

Ik zag en voelde de zwoele zomer
met zijn heerlijke avonden en mooie kleuren
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Ik zag en voelde de herfst met
zijn stormen aanzwellen en weer slinken

Ik zag en voelde de winter met zijn
prachtige nachten en witte sneeuw
Maar bovenal zag en voelde ik de

warmte van de mensen om me heen
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Met z’n allen kunnen we meer!

deze periode weer onze wethouder.  Met de 3D’s een geweldige uitdaging. Nieuwe jonge mensen maken deel uit van de fractie, 
en afscheid is genomen van Frieda Evers, Piet Prejean, Wim Heijnen, en Jan Brouns.  Erwin en Koen houden Tim, Thea, en Bas 
in het vizier,  en zullen uitgroeien tot vaste waarden in de overwegend jonge, maar niet onervaren fractie.

Maasgouw is een financieel gezonde en sociaal bewogen gemeente, dankzij een weloverwogen en doordacht beleid. Geen
uitgaven die niet nuttig zijn, en geen bestendig rendement voor de burger opleveren. We laten niemand die het echt nodig heeft  
met kou de winter ingaan. Sociaal bewogen, met hart voor de verenigingen, hetgeen bij de begrotingsbehandeling tot uitdrukking 
is gekomen,  waar het CDA met respect nuttig werk heeft verricht, en mede dankzij deze opstelling is de begroting unaniem door 
de raad van Maasgouw aangenomen.  Dit is een felicitatie aan alle fracties waard.

Toch zijn er ontwikkelingen die gestimuleerd moeten worden, zoals burgerparticipatie. Burgers weten nog beter dan raad- of 
collegeleden wat zij wel en niet wensen in hun eigen buurt.  Als de politiek een beroep doet op de buurten, zal er ook iets 
moeten worden teruggegeven, door in te gaan op wensen en klachten uit de diverse kernen van Maasgouw. Zo verbeter je de 
gemeenschapszin die in de toekomst hard nodig is, om een goed woon, werk, en leefomgeving te behouden. Communicatie 
in brede zin is onontbeerlijk voor het bereiken van de doelen. Het is van groot belang dat inwoners van kernen zich verenigen                           
en samen afspraken maken over gewenste of ongewenste ontwikkelingen in hun kern. Samen kunnen zij meer betekenen 
voor de leefgemeenschap waarin zij elke dag vertoeven. Dorpsraden in diverse vormen kunnen daarbij van belang zijn, omdat 
gebundelde kracht tot meer succes leidt dan individuele acties. In Thorn en Wessem zijn de eerste aanzetten gemaakt, laten we 
als CDA ons best doen nieuwe initiatieven te stimuleren en te ondersteunen.

Het jaar 2014 loopt ten einde. Een mooie zomer en een zacht najaar was ons deel. We zullen het met 
z’n allen wel verdiend hebben. Met z’n allen, want dat is (ongeveer) het motto van het CDA Maasgouw. 
Met z’n allen kunnen we meer.

2014 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, na een intensieve campagne wist het CDA 
5 zetels te behalen, en kon deelnemen aan de besprekingen tot voortzetting van de bestaande coalitie 
met Lokaal Belang, en in een nauwere samenwerking met andere fracties. Jessie Smeets-Palmen is voor
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De participatiemaatschappij is niet nieuw, wel opgepoetst. In het ver verleden was het heel gewoon dat familie en 
buren elkaar ondersteunden, dat was in een andere tijd. Vooruit naar vroeger, is een motto om over na te denken.                                                                  
De transformatie. Het zal niet in een vloek en een zucht gaan, maar jaren in beslag nemen totdat het nieuwe 
evenwicht is gevonden, met de moderne middelen die ons nu, en in de toekomst, ten dienst kunnen staan. 

De flexibiliteit van de burgermaatschappij is groter dan die van de georganiseerde overheid, het is de kunst deze te 
mobiliseren. In de wijken, in de buurten en in de huizen is het te doen, niet alleen voor de professionals, maar ook voor de 
politiek, ook voor het CDA. Mobiliseer, en faciliteer burgerinitiatieven om het moois in Maasgouw te behouden en uit te bouwen. 

In 2015 zullen verkiezingen zijn voor Provinciale Staten en de  Eerste Kamer, en ook dat vraagt onze inzet, om tot een, ook voor
Maasgouw, aansprekend resultaat te komen. Met betrokkenheid en inzet zullen we Kerst 2015 opnieuw een Kerstspecial  
uitbrengen.

Een Zalig Kerstmis en een voorspoedig jaar 2015 toegewenst aan allen!

                Jan Brouns
voormalig wethouder Gemeente Maagouw

Laten we samen
Samen proberen onze lichtjes te laten schijnen.
Leren elkaar helpende handen te reiken.
Rondom ons de vrede bewaken
om samen deze Wereld een stukje beter te maken!
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Ein bezonger idee veur onger de körsboum 

Wae neet dörf te druime, zal oug noeëts get verangere
Stel, je bent van plan om de Kerst dit jaar rustig en toch een beetje zinvol door te         
brengen. Je wilt niet de hele dag of bijna elk uur “Ipadtelen” of “bolpuntcommen”, 
als dat tenminste werkwoorden zijn. Je wilt gewoon rustig onder of opzij van de 
kerstboom ontspannen, wat lezen. Dit jaar zijn het ook nog eens vier kerstdagen 
achter elkaar, of met een beetje goede wil, vier zondagen op een rij. Die periode levert 
misschien tijd voor rust, tijd om te lezen. Vier dagen TV-kijken schept ook vaak 
verwarring en onrust, toch… .

Wat te doen? Zonder jagen of jachten een boek lezen, dat je je zelf als cadeau 
onder de kerstboom hebt gelegd. Geen gewoon boekwerk, een roman of 
spannend, lang en aangrijpend verhaal. Nu eens niet. We hebben het hier over 
een bundel van in het totaal 195 bladzijden,  met de titelpagina’s en het voorwoord 
samen. Alleen de titel al… “Op goed geluk”. De groen met gele kaft bergt 185
“stukjes” of anders gezegd “columns”. Dat laatste woord wil de schrijver 
helemaal niet horen. Zoals hij zelf schrijft op bladzijde 62. “ik wil wel graag 
allerlei kleine gedachten en overwegingen met mijn lezers delen” (pagina 70). 
De voorkant van de uitgave laat een klavertjevier zien… nomen est omen.

Een bijzonder boekwerk, een bundel. En waarom moet ik dat drukwerkje lezen, 
kun je vragen. Of je vraagt dat niet. Ook prima. Om een beetje in de sfeer van 
Kerst te blijven, het boek is eigenlijk een kerstboom met 185 ballen. 



 Overigens mag je rond Kerst en in het nieuwe jaar 
2015 ook wat anders lezen…. Heb nog wel enkele 
titels voor je, ook Duitse……

Voor de lezers met enige belangstelling voor 
geschiedenis, maar dan anders bekeken:  
Bonifatius of De Schone Schijn van Dokkum (2013) 
en De Mythe (2010) van M.P. Boidin.

Laat horen wat je bij de kerstboom hebt gelezen…… 
of heb je weer geen tijd gehad?

Op goed geluk - Jo Wijnen 
(bestel via www.lvd-u.nl)

“alleen een vliegende vis weet 
dat zijn omgeving nat is”
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Je kunt überhaupt niet alles achter elkaar lezen, dat moet niet, nee, 
dat mag ook niet. Dat is voor niemand te behappen. Je kunt onder de 
kerstboom gewoon ergens beginnen, op elke willekeurige bladzijde. Elk 
stukje is als het ware “een bal van een kerstboom”. Je kunt ze apart 
bekijken en dan de bundel een tijdje wegleggen. En daarna, na een 
of twee kerstkransjes of een fikse wandeling door de natuur rond de 
grindgaten, naar een “andere bal” kijken. En ik kan je verzekeren, er 
hangen een aantal “leuke ballen” in de boom van 2014.

Wat moet je met zinnen zoals we die bijna elke dag horen…? 
En nu lezen.  “Je moet het beste uit je zelf halen”, “voor jezelf 
opkomen” of “je zelf loslaten” zoals op bladzijde 22. Uitspraken die 
we steeds weer opnemen en gebruiken, maar wat moet ik ermee?  
Daarover treft de lezer een serie gedachten en bespiegelingen in een 
vaak spitse formulering. Schitterende uitspraken zal je tegenkomen 
zoals “alleen een vliegende vis weet dat zijn omgeving nat is”. 
Schitterende gedachten op papier, gebundeld in een uitgave met een 
groene kaft met een beetje geel rechtsboven. Groen als de kerstboom 
naast je.

Veel leesplezier, ein Zalig Körsmis 
en veur 2015 alle goods, det winst uch allemaol!

Hub en Ine Beurskens
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Samen vooruit

Alle drie de wetten kunnen ieder mens op elk moment in het leven treffen. Vanuit Den Haag wordt gesteld dat de gemeenten veel 
beter in staat zijn om te bepalen wat goed voor onze inwoners is, met andere woorden: maatwerk te kunnen leveren dichtbij
de burger. En juist dat is ook het goede van de wijzigingen. Ons beleid is er op gericht om zo dicht mogelijk bij u te komen, letterlijk
aan de keukentafel, om samen met u te bezien wat de mogelijkheden zijn om u weer in de kracht te zetten zodat uzelf zoveel 
als mogelijk de regie over uw eigen leven blijft behouden. Dat vanuit Den Haag gelijk ook een forse bezuiniging opgelegd wordt 
zorgt er echter wel voor dat we in het afgelopen jaar veel hebben moeten onderhandelen met zorgaanbieders over hoe zij 
met minder geld toch goede zorg kunnen garanderen. Uiteindelijk zijn alle contracten met zorgaanbieders getekend en kunnen
we in het nieuwe jaar aan de slag. En de taak van het college en zeker ook van de gemeenteraad is het om nauwgezet de vinger 
aan de pols te houden of het ook gaat werken zoals we bedacht en bedoeld hebben en zonodig tijdig bij te sturen.

In de zomervakantie is de Brede School Maasbracht opgeleverd en heeft de verhuizing van de scholen De Tweesprong en het 
Palet plaatsgevonden. Samen met partners als de Kinderopvang Prokino en PSW,  het consultatiebureau van de GGD en de open 
inloop van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt een doorgaande leer- en zorglijn rondom het kind merkbaar. Op 21 november 
heeft de officiële opening plaatsgevonden en tevens de onthulling van de naam van het complex: de Hoeksteen.

De bouw van de Brede Maatschappelijke voorziening in Thorn de Wieken vordert gestaag en zal opgeleverd worden begin 2015. 
De huisvesting van vele generaties kinderopvang en schooljeugd in Thorn is daarmee ook voor de toekomst gewaarborgd. Het 
voormalig gemeentehuis van Thorn is in 2014 een Huis Van de Gemeenschap geworden doordat een burgerinitiatief er de 
schouders onder heeft gezet. Een aantal vaste huurders waaronder de Myouthic, het Rhidoc en de VVV hebben daardoor een 
plek verzekerd centraal in de Thornse samenleving.

Vorig jaar rond deze tijd waren we als CDA-fractie hard aan de slag met de verkiezingscampagne. De 
verkiezingsuitslag heeft er toe geleid dat we met een sterke fractie vertegenwoordigd zijn in de coalitie en 
dat is heel fijn. Hierdoor kunnen we op de reeds ingezette koers verder aan de slag. Immers, 2014 was een 
belangrijk jaar in de voorbereidingen op de wetswijzigingen per 1 januari 2015 met betrekking tot de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet (Werk en Inkomen).
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Het zijn enkele aansprekende voorbeelden die we samen met u gerealiseerd hebben. Als CDA willen we iedere keer opnieuw met 
u in gesprek blijven zodat dat de basis is van de besluiten die genomen moeten worden want nog steeds geldt: Samen kunnen 
we meer.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2015!

Jessie Smeets-Palmen
wethouder Gemeente Maasgouw

Onze naasten, familie, vrienden,
behoeven menigmaal onze steun;

als we deze zouden weigeren,
geeft hun dat een behoorlijke dreun. 

Daarom is aandacht voor hun wensen, 
indien liggend in ons vermogen,
doodgewone menselijke hulp, 

iets dat ze zeker wensen mogen. 
In nood behoren we er te zijn, 

om bepaalde waarborg te geven,
dat mensen die hulp nodig hebben, 
door “mantelzorg” prettiger leven.

Kent u, of bent u iemand die weleens wat hulp kan gebruiken, maar het lastig vindt om familie, vrienden, buren 
of bekenden hierom te vragen? Kijkt u dan eens op de site van de Stichting Bucket Line, www.bucketline.nl
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De Toekomst 
Toen ik de afgelopen weken voor een kerstboom aan het kijken was realiseerde ik me pas echt hoe snel het afgelopen jaar voorbij 
is gegaan. Een jaar met veel maatschappelijke discussies, crisis, IS, en de nationale vliegtuigramp met de MH17. Allemaal dingen 
waar we bij stil staan. Toch vindt ik het belangrijker dat we dichter bij huis stil staan bij alles wat er aan het gebeuren is in onze 
leefomgeving.

Vorig jaar heb ik het nog even gehad over de A van CDA zoals deze beschreven is in het verkiezingsprogramma 2014 - 2018. 
De A staat voor een appèl op de verantwoordelijkheid van de burgers om gezamenlijk te werken aan een leefbaar Maasgouw. 
Een belangrijk maatschappelijk thema voor de komende periode is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze 
creëert voorwaarden voor actieve burgerparticipatie en doet een appèl op ons allemaal. Het CDA wil dat iedereen zo lang 
mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving kan blijven deelnemen (de participatiemaatschappij). De gemeente dient als 
ondersteuning aan, en aanvulling op, vrijwilligers en mantelzorg. Juist in deze tijd waarin ouderen langer thuis blijven wonen 
en de zorg aan het verschralen is, hebben we krachtige bestuurders nodig. Bestuurders die mede richting kunnen geven aan de 
uitvoering van deze thema´s binnen de gemeente om er voor zorgen dat in alle kernen een minimaal niveau van zorg, veiligheid 
en leefbaarheid zal blijven bestaan.

Ondanks dat Zutphen wat verder weg is en mijn politiek maatje er niet meer is, is het mooi om te lezen dat het CDA Maasgouw 
jonge krachtige mensen heeft om deze discussies te kunnen gaan voeren. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in een 
bejaarden of verzorgingshuis komt, het is niet vanzelfsprekend dat iedereen cadeau’s krijgt met Sinterklaas of Kerst. Het wordt 
echter wel vanzelfsprekend dat wij onze ouders zullen moeten opvangen en dat onze kinderen meer verantwoordelijkheid gaan 
krijgen in het “mantel” zorgen van onze generatie.

Tijdens de kerstdagen, een tijd van bezinning, is het van belang een eigen gezicht te blijven houden. Dat de betrokkenheid bij 
het CDA leeft in de gemeente is te merken aan het feit dat er onlangs nieuwe mensen in het bestuur zijn gekomen, en dat de 
fractie Geert Frische zal ondersteunen naar de verkiezingen van de Provinciale Staten aankomend jaar. Juist nu is continuïteit en 
draagvlak het toverwoord.



Leiderschap
Ieder mens is zowel reiziger, als reisgenoot                                                           

en reisleider in zijn leven en werk
Is leiderschap de ander opdragen wat gedaan 

moet worden? 

Of is het waarnemen wat de ander nodig heeft 
om datgene te doen wat noodzakelijk is en daar 

ondersteuning aan geven?

Een leider overziet de weg die gegaan wordt
Hij gaat samen met de ander en neemt ook deel 

aan “de Reis”

De taak van de leider is om voor Licht = 
helderheid en warmte = enthousiasme te zorgen

De weg wordt door alle reizigers verzorgd

Met kerstmis vieren we dat de grote reisleider 
van de mens werd geboren tijdens de reis die zijn 
ouders ondernamen. Door zijn komst gingen vele 

mensen nieuwe wegen.
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In 2013 heb ik het gedicht van de Dalai Lama opgeschreven met de 
titel  “Begin bij je thuis”, nu is de tijd gekomen om een volgende stap te 
maken. Tijdens de voorbereiding van het traditionele kerstgedicht 
kwam ik, toeval bestaat niet, het volgende gedicht over Leiderschap 
tegen. Dit is een thema wat we in de komende jaren zeker nodig zullen 
hebben om Nederland BV (lees Maasgouw) leefbaar en veilig te houden.

De fractie laat zien leiderschap te beheersen door de Maasgouwse 
kernen ook echt toekomst bestendig te maken voor alle generaties. 
Hierbij staat vooral het thema “Samen” centraal, Samen werken aan 
een betere en stabielere toekomst. Dit zal niet gemakkelijk zijn, het 
gaat immers over mensen en niet over de cijfers in Den Haag, zoals 
Buma zei op het laatste congres.

Ik hoop dat jullie in deze dagen van bezinning en feest een momentje 
kunnen vinden om eens stil te staan bij de woorden over leiderschap 
en hoe jullie persoonlijk een bijdrage kunnen leven aan het thema 
“Samen” want dan kunnen we echte bruggen gaan bouwen naar 
toekomstige generaties.

Ik wil afsluiten met de bijna legendarische woorden van mijn vader:

Ik wens u en allen die u lief zijn sfeervolle kerstdagen 
en in alle opzichten het allerbeste voor 2015! 

Theo Cuijpers
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Samen-leven

Deze  tijd van warmte en gezelligheid met elkaar zou ons óók gevoeliger moeten maken voor de nood van mensen die het niet 
zo goed hebben, gezinnen die weg van huis en haard op de vlucht zijn, mensen die zorg hebben omdat ze geen baan vinden, 
ouderen die eenzaam zijn, mensen die zorg nodig hebben maar niet weten wat het nieuwe jaar biedt. Zorg hebben voor de ander 
en helpen daar waar het maar even kan, dát zou ons motto moeten worden voor de dagen, weken en maanden na de kerst. 

Een gezonde samenleving en een gelukkigere wereld begint immers daar waar we ook echt samen-leven. Een jaar 
gaat zo snel voorbij, laten we daarom vanaf morgen beginnen met dat echt samen-leven, mijn innigste wens is én dat wens ik 
iedereen van ganser harte toe: aandacht van en voor de ander. 

Ria Oomen-Ruijten
kandidaat-Eerste Kamerlid

Het is koud, nat en donker en de dagen zijn lang. Wat is er dan fijner dan geborgen te zijn in de warmte 
en de gezelligheid van een met veel lichtjes versierd huis. Deze dagen tijdens én voor Kerstmis en Oud 
& Nieuw, omgeven we ons met familie en vrienden, dat is gezellig, maar ook nemen we echt tijd voor 
elkaar. We denken na en praten over het voorbije jaar, over de dierbaren waarvan we afscheid moesten 
nemen, maar ook over de vreugde van een baby die is geboren, een nieuwe baan of een nieuw huis of 
het feest dat we hadden. Aan het einde van het jaar laten we in de kleinste kring van familie en vrienden 
graag zien dat we op elkaar zijn aangewezen, dat we zorgen, vreugde en verdriet met elkaar willen delen.



Sterren stralen in de koude nacht.
Sneeuwvlokjes vallen uit de lucht.

Spreken tot onze verbeeldingskracht,
fonkelen als sterretjes in hun vlucht.

Buiten is het koud,ademlucht bijna bevroren.
Voetstappen knisperen in de verse sneeuw.

Mutsen en sjaals ver over de oren.
Straks weer een jaar voorbij in deze eeuw.

Kijk niet te veel terug,wat voorbij is,is geweest.
Geniet van het moment,de toekomst ligt nog open.

Maak van het leven een feest.
Geef nooit op, maar blijf altijd hopen,
op het goede in het leven en de mens.

Wij wensen iedereen een gelukkig kerstfeest en een fantastisch nieuwjaar!
Want geluk,liefde en gezondheid is toch de beste wens,

om alles uit het leven  te halen, samen met elkaar!

Bestuur, wethouder & fractie CDA Maasgouw



 Za
lig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!


	Cover voor.pdf
	Pagina 0.pdf
	Pagina 1.pdf
	Pagina 2.pdf
	Pagina 3.pdf
	Pagina 4.pdf
	Pagina 5.pdf
	Pagina 6.pdf
	Pagina 7.pdf
	Pagina 8.pdf
	Pagina 9.pdf
	Pagina 10.pdf
	Pagina 11.pdf
	Pagina 12.pdf
	Pagina 13.pdf
	Pagina 14.pdf
	Pagina 15.pdf
	Pagina 16.pdf
	Pagina 17.pdf
	Pagina 18.pdf
	Pagina 19.pdf
	Pagina 20.pdf
	Pagina 21.pdf
	Cover achter.pdf

