COLUMN WETHOUDER

De wethouder
neemt u mee...
Vanwege het overlijden van haar
vader donderdag j.l., neem ik de
column van burgemeester Marleen Sijbers deze week over. Wij
wensen Marleen, haar gezin en
familie veel sterkte.
Afgelopen week was ons college bij de themabijeenkomst
gemeenteraden Land van Cuijk
in de mooie nieuwe schouwburg
in Cuijk. Centraal stond de vraag
hoe er verder wordt gegaan met de
inhoudelijke samenwerkingsonderwerpen die door de raden zijn
benoemd. Iedereen is met huiswerk naar huis gegaan en in maart
komt er een vervolgbijeenkomst.
Samen met mijn collega Ingrid
Voncken heb ik een deel van de
Nederlandse les aan statushouders bijgewoond. Vrijwilligers uit
Sint Tunnis zetten zich in voor
de begeleiding van deze groep
nieuwe inwoners en daarbij lijkt
geen moeite te veel. De lessen zijn,
zo hebben wij mogen constateren,
van grote toegevoegde waarde en
de motivatie van de deelnemers
spatte ervan af.
Het cultureel café dat georganiseerd wordt door de Kunstkring
op elke laatste donderdagavond
van de maand (december niet!)

bij Oele Ton’s was drukbezocht,
gezellig en had een goed programma. Zoals altijd sfeervolle
muziek en deze keer veel over
vroegere tijden (de jonge jaren van
het grootste deel van het aanwezige publiek), gebracht met humor
en respect, met een kwinkslag en
een boodschap, in dialect en ABN,
erg leuk.
Dat sluit eigenlijk naadloos aan
bij de heemkundetentoonstelling
in Sint Anthonis waar ik zondagmiddag was. Een overzicht van
mensen en gebouwen dat verschillende gevoelens oproept,
soms een glimlach omdat iemand
zelf nog zo herkenbaar is of dat ik
kinderen herkende in hun ouders,
maar ook wat weemoed soms.
Nee, vroeger was niet alles beter
maar er is toch wel een en ander
verdwenen wat we in deze tijd
toch zeker als cultureel erfgoed
zouden hebben behouden.
Zondag vond ook het BrinkEvent
plaats inclusief het Brink-spektakel, georganiseerd door de gezamenlijke ondernemers uit onze
gemeente, de SWO. Doel van de
organisatie is om onze gemeente
aantrekkelijker te maken op elk
mogelijk gebied. Tijdens deze
dag presenteren ondernemers
hun bedrijf, sommigen op locatie
maar ook een groot aantal op de
Brink. Ondanks de koude wind en
af en toe regen was het sfeervol en
waren de deelnemers en bezoekers, ook ik, positief. Omdat er
voldoende horeca vertegenwoordigd was, werd iedereen goed
voorzien van warme hapjes en
drankjes, dat hielp wel tegen de
weersomstandigheden.
Mooie initiatieven allemaal en ik
heb het hier alleen gehad over één
week uit mijn eigen agenda, die
van mijn collega’s leveren waarschijnlijk nog aanvullende vermeldenswaardige activiteiten op.
Dank daarvoor!
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