COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Ook dit weekend stond in het teken
van Sinterklaas. Zondag mocht ik
in Landhorst en Wanroij Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten welkom
heten. Elke keer weer bijzonder
hoe de goedheilig man zo goed op
de hoogte is van alles wat speelt
in de dorpen. Hij kende de namen
van de kinderen, de broertjes en/
of zusjes, van de leerkrachten, van
ouders en zelfs opa’s en oma’s. In
Landhorst was er niet alleen sprake
van een kinderfeest, omdat Herman Jordans was overleden. Voor
de niet-Landhorstenaren: Herman
haalde altijd met zijn paard en
koets Sinterklaas op en bracht hem
dan naar De Stek in Landhorst en
later op de dag naar Het Wapen in
Wanroij. Herman heeft dit zo veel
jaren gedaan dat het WAC besloten
had de route voor de intocht, met
de zoon van Herman als koetsier op
de bok, aan te passen. En met Herman in gedachten zijn we langs zijn
huis getrokken om hem te eren en
om hem te bedanken. Ik wens zijn
vrouw en kinderen heel veel sterkte
toe met dit verlies.
Het kinderfeest was ook wel weer
spannend en niets is vanzelfsprekend. Er was een nep-Sinterklaas.
De kinderen hadden volgens mij
meteen in de gaten wie van de twee
de echte Sint was, maar ik als burgemeester wilde het zekere voor het
onzekere nemen. En om nu alleen
op basis van wat uiterlijke kenmerken zoals een verschoten mantel,

een oude mijter, een verwaaide
baard meteen te oordelen, dat leek
me toch wat te kortzichtig. Er was
een heuse wedstrijd voor nodig om
duidelijk te maken wie de echte was.
Ik vond het trouwens bijzonder om
te zien dat de echte Sint enorm competitief ingesteld was. Sint gaf zelf
aan dat hij het verlies van Madrid
op Barcelona nog niet te boven was,
dat verklaarde misschien zijn gretigheid. Het was overigens geheel
vanwege goede bedoelingen dat een
dorpsgenoot zich uitgegeven had
voor Sinterklaas. Hij was bang dat
Sint geen tijd zou hebben en wilde
de kinderen toch een mooi Sinterklaasfeest geven. En Sint zou Sint
niet zijn om hem dit te vergeven.
Eind goed al goed.
In Sint Anthonis vond de opening
van IXXENZ plaats. Fijn dat we er
weer twee nieuwe en enthousiaste
ondernemers bij hebben. IXXENZ is
gespecialiseerd in werving en selectie van werktuigbouwkundigen en
elektrotechnici. Wij wensen deze
ondernemers natuurlijk succes en
hopen dat het bedrijf zal floreren
met heel veel tevreden klanten.
Enige tijd geleden ontving Sint
Anthonis een speciale uitnodiging van onze Commissaris van de
Koning. Hij nodigde de burgemeesters van vier Brabantse gemeenten
uit om samen met de Kabinetschef
en twee gedecoreerden aanwezig
te zijn bij het symposium Moed,
talent en maatschappelijke verdiensten: 200 jaar decoratiestelsel.
Het is altijd moeilijk om een keuze
te maken, maar ik heb besloten om
Toos Arts-Kuppens en Jan van Riet
uit te nodigen. Twee gedecoreerden die symbool staan voor al die
vrijwilligers met buitengewone verdiensten die onze gemeente rijk is.
Buiten een prachtig en goed georganiseerd ontvangst in het Militairmuseum te Soesterberg, met interessante en humoristische sprekers
was ook onze Koning aanwezig om
het jubileumboek in ontvangst te
nemen. En op de weg terug hebben
we nog gezellig een hapje gegeten.
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