COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Met de loting van de geschonken
kunstwerken is een einde gekomen
aan de zeer succesvolle Open Atelierroute van 2016. Het is moeilijk om
een precieze inschatting te geven,
maar het zou mij niet verbazen als
in deze twee weekenden zo’n 5.000
bezoekers zijn geweest. En wat dan
tijdens zo’n verloting blijkt is dat het
niet alleen bezoekers zijn uit onze
gemeente of uit de directe nabijheid.
De jaarlijkse Atelierroute is voor
onze gemeente een mooi moment
om heel veel mensen gastvrij te
ontvangen, ze te laten zien hoeveel
kunstzinnigheid (op hoog niveau)
wij in huis hebben en om ze kennis
te laten maken met onze mooie landelijke omgeving. Dank aan alle vrijwilligers en de Kunstkring van Sint
Anthonis die dit met heel veel hard
werken mogelijk gemaakt hebben.
Ik heb er wat minder van kunnen
genieten dan andere jaren. Het zal
menigeen niet ontgaan zijn dat wij
aan het verhuizen zijn. Na een drietal hele mooie jaren in Sint Anthonis
gaan we nu in Stevensbeek wonen.
Een mooi plekje, middenin het dorp
en toch landelijk. Zaterdag was er
opeens activiteit zichtbaar in de

tuin. Het bord “welkom in de buurt”
werd geplaatst en met een kopje koffie hebben we vervolgens al gezellig
kennis kunnen maken. Een warm
welkom en een leuke start.
Dit is de week van veel feestelijkheden. Vandaag heb ik Wim Donkers
in het zonnetje mogen zetten en
bij hem de versierselen van Lid in
de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Volledig verdiend! Mooi om
te zien dat iemand op hoge leeftijd
nog actief is. Wim is al vanaf zijn
jonge jaren actief. Hij was slechts
zeventien jaar jong toen bleek dat hij
maatschappelijk bewust was en een
groot organisatietalent had. Die twee
kenmerken heeft hij heel zijn leven
gecombineerd en daardoor heeft hij
heel veel voor Wanroij, voor de politiek en later (na de fusie) ook voor
onze gemeente betekend. Volhardend, vasthoudend en een discussie
niet uit de weg gaand, maar bovenal
een mens die de leefbaarheid in de
breedste zin van het woord een warm
hart toedraagt en zich niet inzet voor
zichzelf, maar echt voor de gemeenschap. En nu, op hoge leeftijd, zich
sterk maakt voor meer aandacht voor
de senioren. En zo iemand verdient
gewoon heel veel respect en geweldig
dat het onze Koning heeft behaagd
om hem te eren.
Bij de uitreiking kreeg Wim Donkers
ook meteen de uitnodiging voor
de bijeenkomst van de gedecoreerden in het gemeentehuis. Altijd een
speciale, mooie en feestelijke bijeenkomst die op Koningsdag plaatsvindt. Dit jaar met een heel speciaal
programma op de Brink. Tenminste
als het weer het toelaat. En mocht
het weer niet meewerken, dan ben
ik ervan overtuigd dat de organisatoren een mooi alternatief bedenken.
Want feest wordt het!
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