COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Het Pinksterweekend..... Er was
zoveel te doen en we zijn op zoveel
plaatsen geweest dat ik bijna alle
inwoners wel ergens ben tegengekomen. Het begon al op vrijdag
met de eerste dag van het Pinkstertoernooi. En zestig jaar volleybal in
Sint Anthonis is natuurlijk een te
mooi moment om zonder aandacht
voorbij te laten gaan. Het kwam wat
langzaam op gang, maar ons wachten werd beloond. Er is een heel
mooi nieuw logo gepresenteerd.
De kleuren nog herkenbaar, met
beweging, sport en festiviteiten, fris
en modern. En het bureau van Tars
Visuele Presentatie natuurlijk van,
de bij ieder bekende, Tars van den
Broek stond daarvoor aan de basis.
Van de totstandkoming van dit logo
was een leuk filmpje gemaakt met
de ontwerper Jan-Pieter van Sambeek in de hoofdrol. En daarna
barstte het feest los. Mijn jeugd had
mij de opdracht gegeven dat ik toch
echt rond 22:30 uur weg moest zijn,
want het is natuurlijk helemaal niet
leuk om te gaan feesten terwijl je
moeder er ook nog rond loopt, zeker
niet als ze ook nog burgemeester
is. Overigens is mij verteld dat dit
herkenbaar is en bij een fase in het
leven hoort, hopelijk vragen ze ons
over een paar jaar zelfs mee.....
Zaterdag was het een hoogtijdag in
Oploo. Daar vond het Koningschieten van het Matthiasgilde plaats.
Met Ronnie Sommers als nieuwe
koning weer een feestelijke dag.

Overigens wisten Ronnie en zijn
koningin Bianca wel waar ze voor
gingen, want in 2013 is Ronnie ook
al tot Koning gekroond. Zondag
ging het op De Laan natuurlijk
allemaal gewoon door. Of gewoon?
Dat doet eigenlijk geen recht aan
al die vrijwilligers die het mogelijk
maken, maar ik bedoel meer het
programma zoals dat bij de meesten bekend is. Wel ongewoon was
de hele leuke en gezellige bijeenkomst voor de mensen die al die
zestig jaren ergens in besturen of
werkgroepen actief zijn geweest.
Bijzonder dat de oprichters Jan van
Goch en Louis van Loosbroek nog
aanwezig waren. Maar ook de voorzitter van het eerste uur Henk van
Gelder kon nog aanwezig zijn. En zo
waren er heel veel oude bekenden
bijeen om samen terug te kijken op
zestig mooie jaren Pinkstertoernooi
en vol vertrouwen ook samen een
blik in de toekomst te werpen. Terwijl ook op maandag de activiteiten op De Laan met het inmiddels
wijd en zijd bekende Tob-toernooi
met een maximaal aan inschrijvers
van start was gegaan, werd in onze
achtste kern, dus op Bronlaak, de
jaarlijkse Open Dag voor vrienden,
familie en geïnteresseerden georganiseerd. Ook daar was een interessant programma, voor elk wat wils,
voor jong en oud samengesteld en
het was gezellig en drukbezocht.
Natuurlijk maakte iedereen zich
vooraf zorgen over het weer. Er
werd wind, regen en kou voorspeld.
Uiteindelijk viel het reuze mee. Het
had wat warmer mogen zijn, maar
af en toe een zonnetje, er zijn een
paar druppeltjes regen gevallen,
maar dat mag eigenlijk geen naam
hebben. Kortom het weer heeft
ons niet in de steek gelaten en alle
activiteiten hebben heerlijk in de
buitenlucht plaats kunnen vinden.
En met zoveel vrijwilligers, zoveel
enthousiaste mensen die al die activiteiten in onze mooie gemeente
mogelijk maken, dan denk ik maar:
“U heeft gekregen wat u heeft verdiend!”
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