COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Het is januari 2016. Wat gaat de
tijd toch snel. Het lijkt nog maar
zo kort geleden dat het januari
2015 was. En het lijkt wel of de
tijd steeds sneller gaat. Klinkt wel
oubollig. Ik kan me herinneren
dat ik dit “oude” mensen vroeger
ook hoorde zeggen. Dat die “oude”
mensen naar alle waarschijnlijkheid rond dezelfde leeftijd zaten
als waarin ik mij nu bevind, vergeet ik gemakshalve maar even.
Het is ook redelijk confronterend.
Dat is de spiegel soms ook. Feit is
dat de tijd heel erg snel gaat. Maar
laten we onze zegeningen tellen.
Zolang we gezond en gelukkig
zijn, het thuis en met de kinderen goed gaat, het ook goed gaat
met familie, vrienden en collega’s,
dan moeten we gewoon tevreden
zijn. Dan zijn de extra rimpeltjes
bijzaak en elk jaar erbij een mooi
cadeautje.
Met Kwizzut op de dag na kerst
was het in Sint Anthonis en Ledeacker een drukte van belang.
Of was het rustig? Op de locaties waar de teams aan het werk

waren, werd er binnenskamers
hard gewerkt en was er misschien
ook wel wat stress om de antwoorden op de vragen binnen te
gestelde tijd te vinden. Ik denk
dat het op de weg leek als op een
“autoloze” zondag, want volgens
mij was echt heel Sint Anthonis en
Ledeacker bezig met de vragen. En
dan opeens, op de buitenlocaties,
zoals bijvoorbeeld op N 51°62.677
en E 5°88.101, was het tijdelijk een
drukte van belang. Een geweldige
avond, goed georganiseerd en
bovenal heel erg gezellig. Naarmate we dichter bij de 16e en
dichter bij de ontknoping komen,
loopt de spanning op. Iedereen
hoopt erop niet bij de laatsten te
horen. De tijd zal het leren en er is
nu toch niets meer aan te doen. De
16e zal het zeker weer in Oelbroeck
heel erg gezellig worden. En na de
16e richten we ons op het carnaval.
Want carnaval valt vroeg dit jaar.
Ik hou best wel van af en toe koud
winterweer. Echter, voor de carnavalsvierders is het toch wel fijn als
het niet al te koud en nat is. Een
Elfstedentocht zal er dit jaar niet
inzitten, maar misschien nog een
paar dagen schaatsen? Het jaar
is echter nog maar net begonnen
en voor we het weten is het weer
december.....
Maar voordat het zover is, wens
ik u - ook namens Roos Aben en
Ingrid Voncken - zowel privé als
maatschappelijk, het allerbeste
toe. En dan hoop ik dat we volgend jaar, met een rimpeltje extra,
toch met heel veel plezier en
mooie herinneringen terug kunnen kijken op een goed en gezond
2016!
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