De burgemeester neemt u mee ...
dat het thema ‘Vrijheid geef je
door’ van belang is.

Beste lezer,
Voor mij is vier mei altijd een
mooie en waardige afsluiting
van een week met veel speciale
momenten.
Dodenherdenking. Elk jaar weer
bewust stil staan bij alle mensen
die ons ontvallen zijn, in welke
oorlog waar dan ook ter wereld,
is van grote waarde. Daarnaast
is het belangrijk om dit door te
geven aan de jongere generaties.
De ouderen onder ons die de
tweede wereldoorlog, of de
gevolgen daarvan, bewust hebben meegemaakt, hebben andere herinneringen dan de jongeren onder ons. Helaas is het nog
zo dat elke generatie, en ieder
mens, op een zeker moment toch
weer in aanraking komt met oorlog en de daarmee gepaard
gaande onrust, zorgen en verdriet. En onze leefwereld wordt
steeds groter en daarmee ook
onze belevingswereld. We zien
meer, we horen meer en we hebben bijna allemaal wel ergens in
de wereld vrienden, familie of
bekenden die óf woonachtig zijn
in gebieden waar instabiliteit
heerst óf we kennen mensen die
uitgezonden worden. Vandaar

Dodenherdenking. Het Peelplein
van Westerbeek leek er voor
gemaakt en de Westerbeekse
dorpsraad had de ceremonie heel
goed georganiseerd. Stijlvol en
respect waren de kernwoorden.
En natuurlijk ook heel fijn dat de
Gildes weer bereid waren om hun
medewerking aan deze herdenkingsbijeenkomst te geven. Ik blijf
het overigens heel spannend en
knap vinden om naar de vendeliers te kijken als die aan het vendelen zijn. Alle aandacht op hun
gericht, alle bewegingen vanuit
één arm, grote vaandels of vlaggen en dat met wind die lang niet
altijd voorspelbaar is. En, ere wie
ere toekomt, het gaat altijd goed.
Persoonlijk ben ik van mening dat
de aanwezigheid van de Gildes
een extra dimensie geven.
Onze mensen van de buitendienst
zorgen dat het verkeer goed geregeld is. Toch wel vreemd dat er
altijd weer mensen zijn die zich
niet storen aan een vriendelijk
verzoek om even de omgeving
van de herdenking autovrij te
houden. Waarom doorrijden? Het
kost toch zo weinig moeite om,
vanuit respect, de auto gewoon
even, heel even maar, stil aan de
kant van de weg te zetten.
Volgend jaar vindt de herdenking
plaats in Stevensbeek. Laten we er
samen moeite voor doen om de
traditie van 4 mei voort te zetten
en onze jeugd erbij te betrekken.
Want vrijheid geef je door, vrijheid
moet doorgegeven worden. En dat
moeten we samen doen, daar
moeten we samen bij stil staan.
Met vriendelijke groet,
Marleen Sijbers, burgemeester.

