COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
We hebben een mooie week achter
de rug. En dan heb ik het niet alleen
over het weer. Met een mooie week
bedoel ik hier de mooie bijeenkomsten die we achter de rug hebben. De
organisatie van Dodenherdenking
was dit jaar in handen van Ledeacker. En Ledeacker heeft er een hele
mooie, memorabele en respectvolle
bijeenkomst van gemaakt. Wat
mij wel verbaast, is dat nog steeds
heel veel mensen denken dat de 4
mei herdenking alleen betrekking
heeft op de mensen die het leven
lieten tijdens de WO II. Dat is echter in de loop der jaren veranderd.
Tijdens de Nationale Herdenking
herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog én
de slachtoffers van oorlogssituaties
en vredesmissies nadien. Daarmee
wordt dus een brug geslagen naar
het nu en respect getoond aan al die
Nederlanders, die vanaf het begin
van WO II en bij recente gebeurtenissen het leven hebben gelaten.
En dat maakt het ook waardevol om

nieuwe Nederlanders te betrekken
bij onze cultuur en bij onze herdenking. Immers, zij maken ook deel uit
van onze gemeenschap en daarom
zijn zij, net zoals u en ik, welkom!
En met de kinderen, die een hele
mooie bijdrage hebben geleverd
aan de bijeenkomst, heeft Ledeacker het thema van 2016 - “Vrijheid
geef je door” - zowel letterlijk als
figuurlijk tot uitdrukking gebracht.
Op 4 mei begonnen in Wanroij ook
de Nederlandse Kampioenschappen Western Riding. Zaterdagavond
was ik daar te gast. Met deskundige uitleg van mevrouw Patricia
Verschoor (bestuur Western Ruiter
Associatie Nederland) was het een
leuke en informatieve avond. Er was
volop belangstelling maar de organisatie hoopt dat deze nationale,
jaarlijkse wedstrijden uitgroeien tot
een nog groter evenement. Er is nog
volop ruimte voor meer bezoekers
en zeker ook voor ondernemers om
hun producten en diensten te presenteren.
Ik wil afsluiten met nog een (inter-)
nationaal jaarlijks evenement het
komende weekend. Van vrijdag 13
tot en met maandag 16 mei vindt
dan in Sint Anthonis het welbekende Pinkstervolleybaltoernooi
plaats. Dit jaar voor de 60ste keer.
Het hele weekend worden sportiviteit en gezelligheid gecombineerd
en jong en oud zijn daarbij welkom.
U komt toch ook langs om te volleyballen, om te supporteren, om
te feesten, voor een bezoekje aan
de kermis, kortom gewoon voor de
gezelligheid? Niet vergeten, dus! En
natuurlijk wens ik iedereen fijne
Pinksterdagen toe.
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