COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Afgelopen vrijdag stond de Cocon,
samen met vrijwilligers en diverse
genodigden, stil bij haar 10-jarig
bestaan. Ik wilde eerst schrijven
dat de Cocon haar tweede lustrum
vierde. Maar eigenlijk weet ik niet of,
wanneer je het over de Cocon hebt,
de term “vieren” wel van toepassing is. En ook stil staan geeft niet
het juiste gevoel weer. Immers, het
gaat om de zorg voor terminale zieken. De Cocon en haar vrijwilligers
zijn er voor mensen die, omringd
door hun familieleden en vrienden
hun laatste levensfase niet thuis
kunnen doorbrengen. Soms omdat
de zorg te zwaar is, soms omdat de
thuissituatie dat niet toelaat. En de
vrijwilligers zijn er ook om eventueel thuis ondersteuning te geven bij
de palliatieve zorg. Wethouder Roos
Aben was aanwezig bij het interessante middagprogramma. Het mag
al bekend zijn dat we heel trots zijn
op “onze” Cocon, maar we zijn ook
dankbaar. Dankbaar omdat al die
vrijwilligers hulp en ondersteuning
bieden aan terminale zieken en hun
naaste omgeving in die vaak heel
moeilijke, verdrietige en emotionele
laatste levensfase. De Cocon is er
overigens voor het hele Land van
Cuijk en wordt door alle gemeentes
in het Land van Cuijk ondersteund.
Wat raakt is dat al die vrijwilligers
de familie en de gast een zo mooi
mogelijk afscheid proberen te geven.
Soms komen nabestaanden en vrij-

willigers elkaar jaren later tegen. En
dan nog is er sprake van herkenning
en geven de nabestaanden aan dat
ze ondanks het verdriet en gemis
nog steeds hele mooie en warme
herinneringen hebben aan het
afscheid. Hulde aan de Cocon en al
haar vrijwilligers!
Diezelfde vrijdag mocht ik namens
de eigenaren van aspergebedrijf
Madiar, Erik en Thea van Lankveld,
mevrouw Mariet Bergmans in het
zonnetje zetten. Mariet Bergmans,
71 jaar jong en al 25 jaar in dienst.
Samen lief en leed gedeeld en vooral
heel hard gewerkt. En ik spreek uit
ervaring, want behalve dat het werk
rondom de asperges echt tot het
mooiste seizoenswerk hoort, is het
ook heel hard werken. Het voelde
bijna als thuiskomen. De geur van
de verse asperges, het geluid van
de sorteermachines, de bakken met
ongesorteerde asperges en achter
het mes de gesorteerde asperges.
Ik denk met heel veel plezier terug
aan die tijd dat ik er zelf in mocht
werken. Mariet Bergmans mocht ik,
namens Erik en Thea een hele mooie
-door Noud Peters ontworpen- broche opspelden. AAE-asperges waren
het. De beste asperges voor de beste
medewerkster, een mooi moment.
De dag daarvoor was ook een goede
dag. De raadsvergadering, met maar
liefst 20 agendapunten, begon zoals
gebruikelijk om 19:30 uur. Rond de
klok van 22:00 uur waren we klaar.
Ook het voorstel met betrekking tot
de samenwerking in het Land van
Cuijk stond op de agenda. Besloten
is tot deelname aan het projectvoorstel met de 12 projecten alsook het
voorstel voor het onderzoek van
de brede verkenning. In de volle
breedte, van zelfstandig blijven tot
herindeling. Het voorstel is unaniem aangenomen. En daarmee
laten de gemeente Sint Anthonis en
alle raadsleden zien het belangrijk
te vinden om samen met de andere
vier gemeenten een nieuwe fase in
te gaan.
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