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Vraag hulp
Kijk met aandacht

Plezier iemand
Vertrouw op andere

Verspil zomaar wat tijd
Bezoek een museum

Maak een lange wanderling
Lees een mooi boek

Streef je doelen na 
Accepteer een compliment 

Vervul een van je wensen
Maak je een dag geen zorgen

Kies een ster
Plan een reis
Haal diep adem
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In deze Kerstspecial

Hoewel ook deze Kerstspecial weer vol staat met (CDA) groene 
kerstballen, is het groen op de cover dit keer vervangen door 
blauw. Daar is bewust voor gekozen, immers de gemeente 
Maasgouw heeft 2015 uitgeroepen tot ‘jaar van het water’. Ook
in de toekomst zal water als uniek, onderscheidend thema voor 
de positionering van onze gemeente worden ingezet. De blauw 
gekleurde slinger rond de kerstballen op de cover symboliseert 
dan ook de Maas die zowel onze gemeente als onze provincie 
al slingerend doorkruist, maar ons tegelijkertijd ook verbind. 

Wij kijken niet alleen over de jaargrens maar met artikelen van
Ger Koopmans, Ria Oomen-Ruijten, Geert Frische en Theo
Cuijpers kijken wij over de (gemeente)grens heen. Kijkend naar
wat ons onderscheid en naar wat ons verbind, zoals het
Limburgse dialect. Wist u trouwens dat het Veldeke Limburg
2016 heeft uitgeroepen tot ‘Jaor van de Limburgse Dialekte’?

We hebben deze Kerstspecial de ondertitel
‘Voortvarend 2016’ meegegeven, en niet
zonder reden. Traditioneel gezien is Kerst 
een tijd om terug te kijken naar het 
afgelopen jaar, maar als redactie wilden 
wij in deze uitgave juist vooral vooruit
kijken naar het nieuwe jaar. Zeker met de
verschrikkelijke aanslagen in Parijs in  ons
achterhoofd, staat de vraag wat de 
toekomst ons zal brengen juist nu centraal.

Dan zijn er nog 2 flyers bijgevoegd, de één is een flyer over het
#meldpuntMaasgouw dat wij eerder dit jaar in het leven 
hebben geroepen en één dezer dagen bij alle inwoners van
Maasgouw op de deurmat zal vallen. De andere een flyer over
de ledenwerfactie. Hierover treft u, behalve op de flyer zelf, ook
enkele pagina’s verder bij het artikel van onze fractievoorzitter
Tim Snijckers meer informatie over aan.  

Ik wil eindigen met eenieder die een bijdrage aan deze 
Kerstspecial heeft geleverd, hartelijk te bedanken.

Ik wens u veel leesplezier toe, 
gelukkige Kerstdagen en een voortvarend 2016!

Koen Hawinkels
redacteur Kerstspecial 

Voor heel bijzondere mensen
deze Kerstspecial met fijne wensen

Een goede gezondheid
en bergen van geluk

Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk



Een reikende hand...verbindt

team (wethouder, raadsleden, commissieleden en bestuur)
staat.  Margot namens ons allen heel hartelijk dank hiervoor.
Waar het CDA Maasgouw nu staat heeft ze in belangrijke
mate aan jou te danken.

Toen ik in maart 2015 gevraagd werd om de voorzittershamer 
van Margot Hofman over te nemen, voelde ik me in eerste 
instantie gevleid en vereerd. Maar..... direct daarna voelde ik ook 
welke verantwoordelijkheid deze functie met zich meebrengt.
Toch zie ik het als een geweldige uitdaging om samen met dit 
jonge, enthousiaste team en het bestuur door te bouwen naar 
een nog sterker CDA voor onze gemeenschap en voor onze 
toekomst. SAMEN zijn we STERKER !!

Maasgouw is provinciaal met Geert Frische in Provinciale Staten
van Limburg en landelijk met Ria Oomen in de Eerste Kamer
goed en sterk in het politieke landschap vertegenwoordigd. 

Allereerst wil ik iedereen bedanken die 
zich in 2015 heeft ingezet voor ons CDA. 
Meer in het bijzonder wil ik Ida Voorbraak
en Margot Hofman bedanken voor hun 
inzet als secretaresse en voorzitter van
het CDA Maasgouw. Met name Margot
Hofman staat aan de basis van het succes
van de gemeenteraadsverkiezingen door
ervoor te zorgen dat er een jong,
dynamisch, strijdlustig en resultaatgericht

CDA Maasgouw heeft een goed netwerk opgebouwd en kan
in alle geledingen meedenken, meepraten en meebeslissen.
SAMEN kunnen we MEER !!

SAMEN is het motto van het CDA. Samen staan we midden in de 
samenleving en doen we mee in die samenleving met respect
naar een ieder. Daar waar we onze medemens in moeilijkheden
kunnen helpen, moeten we de reikende hand uitsteken. We 
moeten een verbinding aangaan. Maasgouw heeft dat op een 
voortreffelijke manier gedaan door 195 vluchtelingen op te 
vangen. Hieruit blijkt dat we SAMEN tot veel in staat zijn. 

Juist het gebaar dat wij met deze opvang hebben gemaakt, 
maakt de relatie met Kerstmis wel makkelijk. Ook in het 
Kerstverhaal komt juist deze relatie met de vluchtelingen 
duidelijk naar voren. Jozef en Maria werden opgevangen in de 
herberg alwaar ons kindeke Jezus in een schuur werd geboren.
Een vergelijking die een opmerkelijke parallel vertoont.

Ik wil iedereen SAMEN met uw dierbaren bijzonder prettige
feestdagen wensen met een tijd van bezinning met de 
advents- en kerstdagen en een in alle opzichten fantastische,
energievolle start en goede gezondheid in 2016.

Jan Heijnen
voorzitter CDA Maasgouw



Zorg voor elkaar

ons allen: jezelf vergeten en goede keuzes maken.

In de Gemeente Maasgouw lijkt het allemaal niet zo’n vaart 
te lopen. Het is allemaal nog overzichtelijk en behapbaar. De 
mogelijkheden om asielvragers op te nemen zijn beperkt.  
Maar ook hier leven mensen, die eenzaam zijn en de eindjes
bijna niet meer aan mekaar kunnen knopen. De kerken lopen
leeg, dat is geen ramp, het is maar een gebouw, maar het was 
wel een plek van bezinning en een ontmoetingsplaats welke 
saamhorigheidsgevoel gaf.

Het is goed om op het eind van een jaar 
even terug te kijken, maar vooral om
vooruit te kijken. 2015 zal in mijn 
gedachten, vooral het jaar van de
vluchtelingen zijn. Het beeld van een 
lange stroom, lopende mensen, die alleen
hopen geen angst meer te hebben en een
plek te vinden in het beloofde land, dat ze
uitgekozen hebben. Een grote uitdaging,
niet alleen voor de politiek, maar voor 

Gelukkig zijn er vele gelegenheden en situaties om met 
elkaar in gesprek te komen. Door een praatje te maken, raakt 
men geïnteresseerd in elkaar. Dat gebeurt vaak heel spontaan. 
Hierdoor realiseert men zich dat we niet voor ons zelf 
alleen leven maar dat je ook een verantwoordelijkheid 
naar anderen toe hebt. Dat hoeven niet zo’n ingewikkelde
dingen te zijn: een helpende hand, een goed gesprek, een 
schouderklop. We zijn van elkaar afhankelijk, hebben
elkaar nodig en moeten de juiste keuzes maken. 

Hier ligt een opgave voor de politieke partijen en zeker voor
het CDA. Als CDA-er moet je je steeds realiseren, dat onze
partij gebaseerd is, op zeer goede uitgangspunten, waarbij
de mens centraal staat. Deze moeten het startpunt blijven
van je politieke handelen. En niet alléén in de politiek maar
ook thuis en op je werk. Laat 2016 het jaar worden waar “zorg 
voor elkaar” hoog in het vaandel staat.

Ik wens U allen persoonlijk, en allen die 
U dierbaar zijn, een goed 2016!

Margot Hofman-Ruijters
voormalig voorzitter CDA Maasgouw

Op bergen en in dalen, ja overal is God 
maar met de kerst zit je zo vaak alleen aan de pot.
Laten wij met ons allen denken aan die mensen,

door werkelijk te helpen ipv alleen maar wensen.
Nodig hen uit om een glaasje te komen drinken,

jij zit niet alleen en de ander kan blij klinken. 



Leiderschap in 2016

vrijwilligers, buurtbewoners en volksvertegenwoordigers 
zetten zich in om deze morele plicht te kunnen vervullen. 
Tegelijkertijd zijn er vragen. Hoe lang houden we dit nog
vol? Wat betekent dit voor onze samenleving, voor de
integratie, voor de leefbaarheid in mijn buurt?

Er lijken twee groepen in de samenleving te bestaan: zij die de
vluchtelingen ruimhartig willen opvangen en zij die angst en
vragen hebben over de toekomst. Maar, om met de woorden
van onze partijleider te spreken, ‘Laten we eerlijk zijn: zitten
die beide kanten niet ergens diep van binnen in ons allemaal?
Ja, we willen vluchtelingen opnemen, maar ja, we zijn ook heel 
onzeker over het behoud van de gemeenschappelijke waarden
in onze samenleving. Beide zorgen zijn eerlijk. En beide horen
ons CDA-ers aan te gaan.’

De wereld is op drift. Brandhaarden in 
Syrië, Oekraïne, Afrika. Terroristische 
aanslagen en religieus extremisme. Van 
heinde en ver vluchten mensen wiens 
thuis is vervallen tot oorlogsgebied. De 
toestroom van vluchtelingen lijkt 
eindeloos. Het einde is in ieder geval nog 
niet in zicht. Het is onze morele plicht 
om de medemens in levensgevaar te 
helpen met een veilig onderkomen. Vele 

In Limburg zijn we sinds april aan de slag met een nieuwe 
coalitie. We hebben een goede start gemaakt en de begrotings-
behandeling is constructief en voorspoedig verlopen. De eerste
(financiële) keuzes zijn gemaakt om Limburg toekomstbestendig
te maken en houden. De kernboodschap van die keuzes is en
blijft: economische structuurversterking die hand in hand gaat
met een krachtige sociale agenda. De eerste beleidskaders liggen
klaar, vanaf 2016 is het tijd voor de uitvoering en gaan de
handen uit de mouwen.

Het mag duidelijk zijn dat het jaar 2016 veel van onze 
bestuurders en volksvertegenwoordigers zal vragen. Vanuit 
Limburg, maar zeker ook vanuit de impact die de internationale
wereld op Limburg heeft. Maar is dat niet ook juist waar 
leiderschap uiteindelijk om gaat: om vanuit een moreel kompas
en gezond verstand te koersen in de mist, schipperend tussen de
extremen van utopisme en cynisme? De veilige haven wordt niet
bereikt door makkelijke antwoorden, maar door moeilijke keuzes
die recht doen aan de realiteit en ook op langere termijn 
houdbaar zijn. Laten we voor deze opgaven inspiratie vinden in
onze christendemocratische waarden, opdat onze ideeën en
inzet kunnen helpen in deze onzekere tijd.

Ik wens u een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig 2016!

Ger Koopmans
lid Gedeputeerde Staten van Limburg 



Om heel even
te beleven

dat warm gevoel 
dat kerstmis geeft

verdrijft alle miserie
laat het hart spreken

in alle talen
zoveel liefde zal niet falen 

Zal er vrede zijn
voor heel even

in dankbaarheid ontvangen
als in verrukking
wordt gedacht

doet liefde geven
kon het maar eeuwig zijn
een leven zonder venijn



De sterke fractie

staan we ons mannetje en krijgen de CDA-ers vaak te horen dat
de overige partijen met ons standpunt kunnen instemmen. Dit 
is het grootste compliment dat je in het raadsdebat kan krijgen. 

Het traject ter voorbereiding op de raadsagenda loopt als 
een geoliede machine. Echter, door de drukke tijden die we 
recentelijk hebben gehad door onder andere diverse extra 
bijeenkomsten, merkten we dat soms ons vaste patroon erbij
inschoot. Als ik dan kijk hoe de fractie dat heeft opgepakt,
kan ik alleen maar concluderen dat onze fractie op korte
tijd enorm volwassen is geworden.

Terugkijkend op het afgelopen jaar steekt één zaak er met kop en
schouders bovenuit: de crisisnoodopvang in het kader van de
vluchtelingenproblematiek. Een uitdaging voor onze gemeente
maar ook voor onze fractie. 

Vorig jaar heb ik u al gemeld dat ik met 
trots terugkeek op de verkiezingen
en het eerste jaar met de nieuwe fractie.
Dat gevoel heb ik nog steeds. Het is fijn 
om te weten dat je politiek mag bedrijven
met een enthousiaste groep die gedreven 
is om het beste resultaat te behalen in het
raadsdebat. Het resultaat dat in onze
Christen-Democratische ogen het beste is
voor onze inwoners. In het raadsdebat

We hadden aangegeven akkoord te gaan met de 72-uurs
opvang en zijn blij dat deze zonder problemen is verlopen.
Ook de weerstand onder de inwoners was relatief klein. In dit
traject zijn we als fractievoorzitters goed meegenomen door
de burgemeester en ben ik blij met het vertrouwen dat de
fractie gedurende dit traject in mij heeft gesteld. Ook deze 
vorm van onderling vertrouwen duidt op een goed team, de 
goed-geoliede CDA-machine.

Vooruitkijkend hebben we, naast het blijven nemen van goede
politieke besluiten, nog een andere verantwoordelijkheid: het
vergroten van de CDA familie. Als we komend jaar iedere 2
maanden een nieuw lid vinden, met name voor op de lijst, dan 
gaat de lijst van nu 9 naar dan 15. Dit wordt een fikse klus. 
Soms denk ik “vonden we nu maar eens één iemand die een
nieuwsbrief wilt gaan maken, dan kan het CDA geluid weer
op een andere manier naar buiten worden gebracht.” 

Dus wat ik u voor volgend jaar wil vragen is om met ons mee te
zoeken naar nieuwe mensen. Mensen die “groen” zijn in de
politiek. Want het CDA mag niet ontgroenen.

Fijne feestdagen en een goede zoektocht 
gewenst voor 2016!

Tim Snijckers
fractievoorzitter CDA Maasgouw



#ikdoemee
Onze leden staan centraal in de ledenwerfcampagne 
#ikdoemee! Twaalf leden uit heel Nederland vertellen hun 
eigen verhaal waarom ze lid zijn van het CDA. Met elkaar zijn 
zij het gezicht van het CDA. Als CDA-lid kun je meehelpen. Zo 
zorgen we met elkaar dat het CDA-geluid ook in de komende 
jaren wordt gehoord in Maasgouw, Limburg en zelfs in Den 
Haag.

Aan deze Kerstspecial hebben wij de speciale ledenwerfkaart 
toegevoegd, zodat wij samen op zoek kunnen naar nieuwe leden
om ons CDA Maasgouw de komende jaren te versterken. Via 
deze kaart is het heel eenvoudig om het nieuwe lid aan te 
melden. Kijk voor meer informatie op www.cda.nl/ikdoemee

Eerder heeft het CDA de maand oktober omgedoopt tot de 
ledenwerfmaand. Dit betekent echter niet dat de actie nu 
ophoudt: we gaan door! Nieuwe leden zijn van groot belang 
voor onze partij. Zij brengen nieuwe ideeën en energie mee, 
kunnen bijdragen als kandidaat of vrijwilliger en vormen een 
financiële en morele steun. De recente verkiezingen waren 
succesvol voor onze partij. Het vertrouwen in het CDA bij de 
kiezer groeit. Dat maakt dit het uitgelezen moment om aan 
de slag te gaan met ledenwerving. Met ruim 50.000 leden 
is het CDA de grootste ledenpartij van Nederland en wil dat 
ook graag blijven. We staan aan de vooravond van belangrijke 
verkiezingen in 2017 en in 2018. Het is dus van groot belang 
dat we blijvend aandacht hebben voor onze (nieuwe) leden.



Ruimte bieden aan onze medemensen

gezette tijden kun je bij diverse open-eettafels terecht om van 
een maaltijd te genieten samen met dorpsgenoten en bekenden.

In het voorjaar van 2015 is de nieuwe brede school in Thorn, 
de Wieken, in gebruik genomen door de verschillende 
partners. Daarmee is de vierde nieuwe of vernieuwde 
onderwijshuisvesting in een periode van vier jaar gereed
gekomen binnen Maasgouw. In Maasbracht is de eerste steen
reeds gelegd voor de bouw van 30 appartementen nabij de
brede school de Hoeksteen en zal in 2016 worden gevolgd
door de bouw van een zorgcentrum binnen dat gebied dat
zal worden afgerond met een ontmoetingsplein tussen jong en
oud waarin gezond bewegen een belangrijke rol zal spelen.

En alweer loopt een jaar ten einde. Advent
is aangebroken en dat betekent dat we 
ons voorbereiden op het kerstfeest. 
Tevens een tijd voor bezinning in een 
terugblik op het afgelopen jaar. 

Een jaar waarin we gevorderd zijn binnen 
het sociale domein. In diverse kernen
ontwikkelt zich burgerkracht, er zijn open
inloopmiddagen georganiseerd en op

Zomaar wat hoogtepunten uit een jaar waarin één van de 
indrukwekkendste momenten de komst van ongeveer 200 
vluchtelingen voor een crisisnoodopvang van ten hoogste 
72 uur was. Mannen, vrouwen, gezinnen met vaak nog heel 
kleine kinderen die op de vlucht zijn voor het geweld en de 
dreiging in hun vaderland. En dat doe je niet zo maar; al die 
risico’s en gevaren in een tocht van duizenden kilometers ver
van thuis. In die periode stond een foto in de krant van een totaal 
kapotgeschoten Aleppo. Daarop waren enkele marktkraampjes
te zien en kinderen tegen een achtergrond van de puinhopen 
van wat eens hun woningen en schoolgebouwen waren. Een 
baby, met zijn moeder hier in Maasbracht, was nog in Aleppo 
geboren en was 4 weken oud! Zowel moeder als kind hebben de 
barre tocht overleefd in een periode waarin we hier nog volop
in de kraamtijd zouden verkeren. De schrijnendheid in het 
verschil van die foto van Aleppo en de omgeving die wij hier
met elkaar gerealiseerd hebben heeft mij diep geraakt. 

Laten wij in deze voorbereiding op het kerstfeest onze 
zegeningen tellen en ruimte bieden, zowel letterlijk als ook in
ons hart, voor de medemensen die het minder goed of zelfs
heel slecht getroffen hebben. Hiernaast leest u mijn kerstwens 
die ik graag met u wil delen.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2016!

Jessie Smeets-Palmen
wethouder Gemeente Maasgouw



Staakt het vuren en vechten
Vraagt een kind dat wuift met zijn kleine hand

Het is Kerstmis kom laat er vriendschap zijn
Tussen alle volkeren groot en klein

Vrede op aarde, voor mensen van goede wil
Vrede op aarde, je wordt dan even stil
Jezus is geboren tot vrede van ons al

Over dorpen en valleien klinkt vreugdezang



Bas Busschops
raadslid

Uitbreiding
Op het moment van schrijven is 2016 nog maar een maand weg. Een goed moment om eens terug te kijken
op 2015. Een jaar dat, zoals zo vaak, voorbij gevlogen is. Een jaar waarin we het CDA Maasgouw goed op 
de kaart hebben kunnen zetten. De sfeer binnen de groep is goed en dat straalt naar buiten uit. Zowel 
inhoudelijk als in het debat een sterke fractie. Een fractie waar rekening mee gehouden wordt. 

In 2016 moeten we deze lijn doortrekken. Meer mensen moeten enthousiast gemaakt worden voor ons CDA. 
Een uitbreiding is noodzakelijk om bij de volgende verkiezingen goed beslagen ten ijs te komen. Politiek is
echter niet het allerbelangrijkste. In goede gezondheid van het leven te kunnen genieten met allen die je 
dierbaar zijn is geen vanzelfsprekendheid. 

2016 gaat privé een bijzonder jaar worden. In juni wordt ons gezinnetje “es god bleef” uitgebreid.
Iets waar ik enorm naar uit kijk. Ik wens iedereen een gezond, gezegend en vooral gelukkig 2016
toe waarin we samen verder bouwen aan ons CDA. Immers; Samen kunnen we meer!!!



Boom in groen, rood en goud,
rond haardvuur kinderen luisterend
naar verhalen van weleer 

van koningen vergezeld van een ster,
op weg naar een wereld reddend kind,
geboren in een stal, bij engelengezang

Oude legendes maken plaats,
voor oude man met baard en slee 
met rendieren, elfen, sneeuw en ijs

en pakjes in gekleurd papier,
gebonden met glinsterende touwtjes,
de nieuwe goden zingen mooier.



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



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

Anita van Bruggen
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

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

Jan Heijnen
Voorzitter
Genoenhoflaan 8
6097 GC Heel
0475 - 572919
j.b.heijnen@gmail.com

Huub Peeters
Bestuurslid
Brandt 6a
6107 XZ Stevensweert
0475 - 551995
hjjg.peeters@ziggo.nl

Bart Hendrikx
Bestuurslid
Julianalaan 68
6051 AV Maasbracht
0475 - 461161
bart.hendrikx@home.nl

Jan Brouns
Bestuurslid
Rozenberglaan 7d
6097 ET Heel
0475 - 571637
jan.brouns@hetnet.nl

Frans Pex
Bestuurslid
Bosstraat 13
6109 RA Ohé en Laak
0475 - 551215
fjgpex@live.nl

Bestuur CDA Maasgouw



Ik zit in de trein;
de trein van mijn toekomst.
Met vrede en hoop in mijn hart,
mijn zorgen achtergelaten.

Tussen de prachtige vergezichten
schieten flarden van mijn verleden voorbij.

Daar achter de bergen ligt mijn toekomst;
over toppen en door dalen,
hij brengt mij daar.

Na elke tunnel volgt het licht.

Kerkjes schieten voorbij;
uitkijkend over de vallei.

De eerste tekenen van mijn toekomst
zijn al zichtbaar.

Hij leidt mij door donkere dalen,
naar vredige wateren.



Trein van de Toekomst
Een aantal weken geleden was het weer zo ver, de uitnodiging
om een bijdrage te leveren aan het kerstnummer van het CDA
viel in de mail. Deze keer geen gewone uitnodiging maar
eentje met een boodschap. Een boodschap om vooral
vooruit te kijken. Vooruit kijken in een tijd dat de wereld en ons
land onrustig is lijkt bijna een onmogelijke opgave. Thans staan
we bijna letterlijk stil bij de dagdagelijkse dingen die om ons
heen gebeuren of het nu gaat om vluchtelingenopvang of de
recente aanslagen in Parijs, het houdt ons allen bezig. 

Ik had me voorgenomen meer afstand te nemen van de 
wereldzaken en meer dichter bij te kijken naar de dingen die 
gebeuren, maar helaas de werkelijkheid is anders. Om toch
even terug te kijken, een paar weken geleden werd ik 
geconfronteerd met de eerste vluchtelingen die door onze
gemeente werden opgevangen in de sporthal. Het is een schril
contrast om te zien dat er op het ene moment tekeningen en
kleren door kinderen worden gebracht, en nog geen 72 uur
later de vluchtelingen weer op transport worden gezet naar 
een volgende locatie. 

Toen ik het bovenstaande schreef realiseerde ik me des te meer
hoe goed wij het hebben en dat wij door alle goede zaken
heen niet altijd het momentje pakken om samen met je 
dierbaren te genieten van alle mooie dingen in het leven. Door 
de waan van de dag zijn we geneigd te vergeten dat er ook nog 
een beetje geluk en dankbaarheid bestaat.

Ooit heb ik een gedicht gelezen van Elwin van Eelde over 
de trein van mijn toekomst. Dit gedicht wilde ik jullie
niet onthouden (zie de pagina hiernaast). Zeker in de 
aankomende feestdagen is het belangrijk te genieten van
je dierbaren en de mooie dingen om je heen. 

Ook wij zullen stil staan bij alles wat er gebeurd is in de 
afgelopen periode en zijn gelijktijdig bezig met de plannen voor 
volgend jaar. Ik hoop dat 2016 een jaar van vooruitgang en 
gezondheid zal worden waarin wij, met al onze medelanders, 
in vrede en veiligheid naar de toekomst kunnen kijken.

Dit is niet alleen persoonlijk, ik zie dat ook de CDA fractie worstelt 
met vele maatschappelijke vraagstukken die aan de orde zijn. 
Laten we in 2016 ervan uitgaan dat de zorg, het belastingstelsel, 
de vluchtelingenproblematiek en de veiligheid in Nederland 
punten blijven waar we als CDA onze invloed op kunnen
vasthouden. 

Alleen als we kritisch blijven op de processen kunnen we een
veilige en leefbare samenleving blijven bouwen voor
‘nu en in de toekomst’.

Namens mij en mijn gezin wens ik jullie allen 
zalig kerstmis en een gezond en goed 2016!

Theo Cuijpers



Een goed voornemen
Jao, det is toch get… Vorig jaar in de Kerstspecial van het CDA 
Maasgouw hebben we geschreven over een bundel columns
van Jo Wijnen. Zeer de moeite waard om te lezen. Heeft 
iedereen dat ook gedaan of is het bij een voornemen 
gebleven? Elke dag een bladzijde, net een scheurkalender 
eigenlijk, maar zonder te scheuren…. . 

Het was eind 2014 een mooi werk van Koen, de hele uitgave 
bleek voorzien van veel glitterballen, een groen-gebeuren en 
het is meer dan een CDA-visitekaartje van de afdeling. Allerlei
prominente, maar ook alledaagse CDA’ers, hadden hun bijdrage 
geleverd aan het intussen traditionele idee van een kerstgroet, 
die in het verleden voor het eerst werd gerealiseerd door Joep 
Cuijpers. Een succes op termijn zo is gebleken. Nogal vaak wordt 
er bij kerst- en nieuwjaarswensen achteruit gekeken. Wat heeft 
het CDA niet allemaal “klaargespeeld” in de gemeenteraad? 
Wat is er tot stand gekomen? En wat geregeld? Zeker, prima, 
maar dit jaar willen we vooral VOORUIT kijken, liet Koen weten.

Wat hoopt de CDA’er van Maasgouw, samen met enkele gast-
auteurs, in het jaar 2016 te verwezenlijken. Niet in de politiek 
maar beter iets in de privésfeer. Goede voornemens, met name 
onder het motto: “Wat gaan we komend jaar zeker doen!”. Geen 
politiek op de eerste rang, maar persoonlijke en haalbare doelen.

We willen eenieder wat tips geven. Niet het lezen van een boek
deze keer, want dat was vorig jaar. Nu wat anders. Op stap,

een toertje of reisje. Ga in februari 2016 vanaf de 13e naar 
Den Bosch, naar een evenement eigenlijk. Met name richting 
de tentoonstelling “Jeroen Bosch 500 jaar”. “Visioenen van een 
genie” is de ondertitel. Bekijk, als dat mogelijk is, in alle rust de 
wereldberoemde panelen (20 schilderijen en 19+1 tekeningen)
van deze kunstenaar, die eigenlijk de naam Jheronimus van 
Aken draagt. Kijk vooral naar de merkwaardige figuren en 
figuurtjes die her en der opduiken. Een wereld van rare wezens, 
met en zonder mutsen, vliegende vissen, heksen, kwakzalvers, 
bedelaars en gruwelijke dronkaards. Zijn dat randfiguren? En als 
je lang kijkt, met de bril van nu naar de afbeeldingen uit de 16e 
eeuw, dan krijg je op z’n minst de indruk dat nogal wat uit de 
omgeving van 1550 lijkt op de situaties van nu. Het zijn  beelden
en taferelen die we bijna elke avond op TV zien, zwijgen
we over Facebook en Twitter. Bij het zien van deze plaatjes 
schrik je ook. Zou er dan niets veranderd zijn? De schilderijen
staan vol van en met spot over de menselijke soort, over ons 
zelf dus, over ons leven in de 21ste eeuw. Je voelt je bijna zoals
de sprookjeskoning in de boom van De Efteling. Hij bekijkt de 
wereld van bovenaf en bromt, bijna introvert, voor zich uit, 
hoofdschuddend over de mensen die hij onder zich ziet. Een 
wereld vol grappen en grollen, blijkt dat te zijn in de hoofden 
van de bezoekers. Hij weet het ook niet meer. Alleen als je lang 
en intensief kijkt naar de werken van Jeroen Bosch, ontdek 
je de relatie of verbinding met het heden, “und Verbindung 
muss man im Leben haben”. Toch eigenlijk de “homo ludens”,
de spelende mens, vol met kronkels en rare gedachten.



Interessant idee voor 2016? Doen! Onder meer via het liedje
“Dat gaat naar Den Bosch toe”. Een kort verslag kan dan een 
bespiegeling worden in een of ander plaatselijk of regionaal
blad. Maar ook kan dat een aardig spiegelbeeld opleveren in
de volgende uitgave van een CDA Maasgouw (Kerst)special.

U moet natuurlijk niks in 2016. In Beesel is weer het Draaksteken
en de optocht. Ook dat spel schijnt te komen uit een wereldbeeld
zoals dat in het verleden HET KWAAD liet zien. Overal zijn 
er 2016 “draakachtige plaatjes”. Niks nieuws. Of wordt het 
een stichtelijke reis naar Tongeren, naar de Kroningsfeesten
in de maand juli. Ook iets bijzonders met een optocht.

Bent u meer van de stripboeken, dan is Jheronimus van de 
striptekenaar Marcel Ruijters een mogelijkheid. 160 bladzijden
vol plaatjes en prentjes, en er bestaat zelfs een Duitse en
Deense vertaling van ISBN 9789462261495.

Een ZALIG KERSTMIS en voor het 
NIEUWE JAAR alle goeds!

Denk aan een bescheiden voornemen en laat van u horen.

Ine en Hub Beurskens

“Tuin der Lusten. Met een mes M uit Den Bosch” “Bespotting van Christus”



Communicatie & Participatie

Toch is vrede op aarde een wensdroom die nooit echt 
uitgekomen is, en nu nog heel ver weg is. Mensen
die geen uitweg zien slaan op de vlucht en zoeken hun 
heil in gebieden waar ze denken dat veiligheid, welzijn en
welvaart ook voor hen bereikbaar is. Daar hebben wij het
soms moeilijk mee.

Communicatie kan een bijdrage leveren aan begrip en 
tolerantie jegens anderen, maar we spreken letterlijk en 
figuurlijk de taal niet. Eén wereldtaal zou wel handig zijn,
dan gaat inburgering veel makkelijker, en kunnen we over
de hele wereld altijd met elkaar communiceren. Dan verstaan
en begrijpen we vluchtelingen beter, en kunnen we deze
mensen beter faciliteren om ze een waardig bestaan te
laten opbouwen in een land, ons land, of ze perspectief 
bieden om terug te keren naar hun eigen land.

“Vrede op aarde aan alle mensen van 
goede wil”. Een oude(rwetse?) kerstwens,
maar wel een actuele. De beoordeling 
van wat goed, minder goed of kwaad is, 
verschilt van persoon tot persoon. Voor
onszelf maken we vaak  een andere
afweging dan voor anderen, vele
gradaties passen we toe, al naar gelang
het ons uitkomt. 

Communiceren vinden we al lastig en is niet alleen een probleem 
in de omgang met vluchtelingen. Ook in onze eigen nabijheid
hebben we vaak niet de vaardigheden om met anderen op de 
juiste wijze om te gaan, om samen te wonen, leven en werken 
in bv. Maasgouw. Om elkaar te helpen waar mogelijk.

Voor een politieke partij als het CDA, voor leden van die partij,
voor raadsleden en collegeleden ligt er een extra uitdaging,
waarvoor zij zelf hebben gekozen, om van betekenis te 
zijn voor de maatschappij, voor de burger, voor iedereen. 
Communicatie/participatie brengt verbinding.

Participatie is één van de sleutelwoorden van de laatste
tijd. In wettelijke kaders, maar ook in het streven naar 
burgerparticipatie. Meedenken, meepraten en meebeslissen.

Op weg naar de top van de participatieladder komen we de 
volgende fases tegen. Informeren, Raadplegen, Adviseren,
Coproduceren en Meebeslissen. Het is niet een gemakkelijk
traject, en het vraagt veel meer van de participanten, de 
burger en het bestuur, dan het optekenen in een verkiezings-
of coalitieprogramma. Het vergt met name de wil om er 
iets van te maken. Het verbreekt de gedachte, ik weet het 
altijd beter. Niet uitsluitend uitgaan van de “eigen kracht”
maar mede van het feit dat we allemaal burgers zijn in 
Maasgouw, met allemaal onze “eigen kracht”.



Een Zalig Kerstmis en een vredig 2016 toegewenst aan allen!

Jan Brouns
voormalig wethouder Gemeente Maasgouw

De roep om nog meer vrijwilligers wordt steeds luider. Als 
we echter in staat zouden zijn alle vrijwilligers in een 
gemeenschap te traceren, dan zouden we al versteld
staan van de massa aan vrijwilligers, die allen werken in
en aan de participatiemaatschappij. 

Laat iedereen doen wat in zijn/haar vermogen ligt om 
samenleven aangenamer te maken, dan heeft deze 
Kerstgedachte meer betekenis dan wat letters op papier 
over communicatie & participatie.

As se aeve kins 
duis se ‘ne wins 
veur ederein 

 
rónd de kerstied 
vlege de winse 

nao miljoene minse 
 

in de haop 
det ein van die winse 

gelök bringk beej 
alle minse. 

Kerswins  - door Jan Maas  

In een donkere tijd
geeft een heel klein licht

uit een blij gezicht
soms een sprankje hoop

Vele kleine lichtjes
die de liefdesstralen
uit hun diepste halen
zetten mij in gloed

Met die gloed en hoop
wil ik er voor gaan zorgen
dat de vrede van morgen
ook uit mij mag lichten



Doorbouwen op een uniek en veelzijdig coalitie-akkoord

 
2015 was immers weer een verkiezingsjaar en daarmee 
weer een belangrijk jaar voor Limburg! Afgelopen jaar heb ik
in de Kerstspecial geschreven nog een keer te kandideren 
voor Provinciale Staten van Limburg. Met steun van heel 
veel inwoners uit Maasgouw, Echt-Susteren en de rest van 
Limburg mag ik mij weer vier jaar inzetten voor onze provincie. 
Dankzij ons goede verkiezingsresultaat kon het CDA het 
voortouw nemen tijdens de coalitie-onderhandelingen en is 
er een voor Limburg unieke coalitie geïnstalleerd bestaande
uit CDA, SP, VVD, PvdA en D66. Met als resultaat een stevig 
en veelzijdig coalitie-akkoord met een zeer brede basis in 
Provinciale Staten. 

De periode van kerstmis is traditioneel 
een periode van terugblikken, overwegen 
wat ons het afgelopen jaar samen heeft 
bezig gehouden en nadenken over 
wat een volgend jaar weer beter of 
anders kan. Dit jaar was het verzoek 
van de redactie om vooral vooruit te 
kijken. Vooruitkijken kan echter niet  
zonder eerst nog even kort over de 
schouder terug te kijken. 

2016 zal het jaar worden waarin we weer gaan 
doorbouwen. Voor onze regio zal nadrukkelijk worden ingezet 
op investeringen aan de A2. Met name de route richting 
Eindhoven - voor velen een dagelijkse bron van ergernis - 
zal de komende jaren structureel moeten worden 
verbreed. Inmiddels hebben de provincies Limburg en 
Noord-Brabant samen hun schouders onder dit megaproject 
gezet en heeft ook de minister haar medewerking toegezegd. 

Daarnaast zal de komende jaren stevig worden geïnvesteerd
in werkgelegenheid. Gelukkig trekt de economie verder 
aan en staat onze regio Midden- en Noord-Limburg na de 
Randstad inmiddels op de 2e plek qua sterkste economische
regio’s in heel Nederland. Toch kan niet iedereen daarvan
profiteren en is het nodig om sommige inwoners qua training 
en scholing een extra steuntje in de rug te geven. Ook daar 
trekt de provincie de komende jaren extra geld voor uit. 

Kortom: voldoende basis om er het komende jaar weer met 
vol enthousiasme en een goede motivatie stevig tegenaan te 
gaan!

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe en alvast alle goeds voor het nieuwe jaar 2016!

Geert Frische
vice-voorzitter Provinciale Staten van Limburg



Kerstmis is
liefde in een wereld van vrede

Kerstmis belooft
steeds opnieuw dat het morgen beter wordt 

Een kerstster
in een donkere tijd
is iets dat warmte brengt
en kleur, je hart verblijdt

Wees blij met Kerstmis
en vier het met elkaar

want Kerstmis komt maar
eens per jaar



Oud en Nieuw

medewerkers die alle kleine en grote problemen oplossen. 
Het beheren van de agenda, het beantwoorden van de 
zeker 100 e-mails die ik nu nog elke dag binnen krijg,
het oplossen van een probleem met mijn printer of de PC,
het even iets uit- of opzoeken, ja dat allemaal zelf doen
is heel erg wennen. 

En omdat ledigheid des duivels oorkussen is, had ik al voor
mijn afscheid wat activiteiten gepland, zoals toezichthouder
Fontys Hogescholen, voorzitter Raad van Commissarissen
WoonGoed2-Duizend, bestuurder van Pensioenfonds Werk 
en re-integratie (PWRI), voorzitter van het overlegorgaan
Nationaal Park “de Maasduinen”, penningmeester van de
Europese EVP vrouwen en voorzitter van de Robert
Schumann Foundation die projecten doet  voor politieke
scholing m.n. voor onze buren aan de rand van Europa.

De tijd gaat snel…. alweer 18 maanden 
geleden nam ik afscheid van het Europees
Parlement. Absoluut zonder spijt, néé 
met gepaste trots wanneer ik mijn 
opvolger Jeroen Lenaers zie en hoor. 

Heb ik me verveeld de afgelopen periode?
Stond ik voor een zwart gat? Niets is 
minder waar. Allereerst moet je wennen 
aan een leven zonder kantoor, zonder 

Maar laat me vooral iets vertellen over de Eerste Kamer waar 
ik sinds 9 juni lid van ben. De Senaat is door de leden van 
de Provinciale Staten gekozen en telt nu 12 CDA senatoren.
Dinsdag is de vergaderdag, dus heel vroeg uit de veren om 
rond negenen in Den Haag te zijn. En zo af en toe voor extra
bijeenkomsten ben ik ook de maandagavond al of de 
dinsdagnacht na een heel late vergadering nog in Den Haag. 

De Eerste Kamer werkt totaal papierloos, alle stukken, elke wet, 
elk verslag is gearchiveerd op onze iPad. Je zou er ook niet aan 
mogen denken dat alle stukken die behoren bij een wet, advies 
Raad van State, de plenaire behandeling in de Tweede Kamer en
alle andere documenten voor de Eerste Kamer óf meegezeuld
óf per post thuis afgeleverd zouden moeten worden. 

Wat doen wij als senatoren? Allereerst doen we het werk van 
onze overburen niet over. De Tweede kamer heeft het primaat 
en zet de agenda, daar moeten wij van afblijven. De Senaat 
kijkt of de in de Tweede Kamer aangenomen wet past conform 
de grondwet, maar moet ook oordelen over de doelmatigheid 
en de uitvoerbaarheid van voorgenomen wetgeving. Bij grote 
twijfel wordt de wet afgekeurd en komt dus niet in het Staatsblad
óf, en dat is meestal het geval, bedenkt de regering zich en 
stuurt een zogenaamde novelle naar de Tweede Kamer die daar 
dan aangenomen moet worden en zo als verkapt amendement
toch het akkoord krijgt van de Eerste Kamer. 



Heel fijne Kerstdagen en een gelukkig maar vooral ook gezond 2016 wens ik u allen toe!

Ria Oomen-Ruijten
Senator Eerste Kamer

De laatste tijd is er kritiek op de politiekere rol van de Eerste 
Kamer. Ik vind dat onzin. In de 80er jaren hadden wij in de grote 
CDA Eerste Kamerfractie de Zeeuw Kaland als voorzitter, menig 
CDA minister in die tijd ging door het stof in de Eerste Kamer, dus 
fundamenteel is er niets veranderd. Waar de regeringscoalitie
in de Tweede Kamer een wet kan doordrukken zonder al teveel
met bezwaren van de oppositie rekening te houden is dat 
aan de overzijde anders. Laat me een voorbeeld geven, de 
persoonsgebonden budgetten, kreeg een meerderheid in 
de Tweede Kamer, maar zou als er goed gekeken was, zoals 
instanties als De Algemene Rekenkamer dat deden, niet zo 
snel zijn ingevoerd. Een recent voorbeeld, de VAR verklaring
voor kleine zelfstandigen, ook onuitvoerbaar op dit moment,
de staatssecretaris heeft de wet teruggetrokken tot een nader 
tijdstip vanwege de kritiek in de Senaat.

Digitalisering van de belastingaangifte, de regering heeft
toegezegd dat er meer tijd genomen wordt voor de invoering
en dat daaraan voorafgaand de senaat geïnformeerd zal 
worden. Kortom, de Senaat als laatste instantie van en vóór
de burgers is nog altijd hard nodig.

In al mijn activiteiten die ik nu doe heb ik eigenlijk net zoals in
de politiek mensen voor ogen, mensen waarvoor ik in een
andere rol iets kan betekenen. Moge 2016 het mij gegeven zijn
om al deze activiteiten voort te zetten. Mag ik ons allen een 
jaar van vrede toewensen, maar zeker ook een jaar waarin 
we, ook al is het soms lastig om te gaan met het onbekende, 
bereid blijven om elkaar te zien en ook bereid zijn te kijken 
naar de nood van anderen om vervolgens positief handelend 
op te treden.

Kerstmis, een tijd van warmte en sfeer
en van het kindeke, klein en teer

Moge er overal vrede zijn
voor alle mensen, groot en klein



Vrindschap (door Jan Arts)

Vrindschap hoést in blieje hârte.
Vrindschap is nörges te koup.

`t Kan ok bes, hiél langsaam greuje.
Soms kriegse d’r enne hiele houp.
Vrindschap is ok net en snoepje,

Dich prufs d’r vân en wils dân miér.
Dich kâns `t kriége, mâr ok gaeve
En `t vult gaot dân, kiér op kiér.
Mâr de allerschoënste vrindschap,

Ik weit `t zaeker, gans gewis,
Is dât opens, gewoëne vrindschap,

Oétgegreujd tot laefde is.





 Za
lig Kerst

feest en een Gezegend Nieuwjaar!
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