COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De afgelopen week was druk,
maar gevuld met heel veel mooie
momenten. Op bezoek bij een van
onze medewerkers die net bevallen is van een heel lief en gezond
baby’tje was zo’n moment. Diezelfde dag was ’s avonds de uitreiking van Ut Pèèrd in Oelbroeck,
vrolijk muzikaal ondersteund
door ZIP. De SWO is hierin een
belangrijke partner en neemt een
groot deel van de organisatie op
zich. Dat doen ze voortreffelijk en
met Anton Kocken is er een goede
presentator in huis gehaald. Vier
nominaties, dus eigenlijk al vier
winnaars. Cor Verberk heeft de
felbegeerde wisseltrofee gewonnen, vanwege zijn boeken die
gaan over onze rijke historie en
waar altijd de mensen centraal
staan. Met recht een oeuvreprijs.
Helaas heeft Harry van Raaij na
20 jaar zijn taak als juryvoorzitter
neergelegd. We zijn Harry enorm
dankbaar hiervoor. Hij heeft het
imago en de uitstraling van Ut
Pèèrd extra cachet gegeven en
dat is voor een eventuele opvolger

moeilijk te evenaren. Ook Diny
van Vliet gaat ons helaas verlaten
en de jury gaat nog op passende
wijze afscheid nemen. Vrijdag
heb ik genoten van een heerlijke
namiddag samen met de leden
van de KBO. Eerst een wandeling in ons mooie Stevensbeek en
daarna genoten van een lekkere
stamppot die door vrijwilligers
was bereid. Het voelde bijna als
spijbelen; zo gezellig en ontspannend.
Vervolgens zaterdag het jubileumconcert van het Metropeelorkest
in de Schans van Westerbeek.
Gewoonweg een fantastische
avond op hoog niveau. Vijfenzestig jaar fanfare Sint Gerardus,
vijf jaar Metropeelorkest en drie
jubilarissen (Marga Verhoeven en
Ans van Kempen, beiden 25 jaar
lid en Frans Giesbers al 50 jaar
lid), waren reden genoeg voor een
muzikaal feestje. Een gevarieerd
repertoire, goed geluid, meer dan
goede zang door Angèle, Juan, Jos
en met een nieuwe ster Lotte en
dat allemaal onder de bezielende
leiding van Marc Thijsen. Met
ongeveer 20 tot 25 musici gaven zij
een prachtig concert ten gehore.
Muziek voor en door jong en oud,
met aandacht voor opleiding en
leefbaarheid. En dan heb ik in de
column geen ruimte meer om u bij
te praten over Sinterklaas in Landhorst en Wanroij. Een genot om te
zien hoe die kleintjes genieten van
Sinterklaas en zwarte Piet. En al
de activiteiten in deze column zijn
alleen maar mogelijk dankzij veel
enthousiaste vrijwilligers. Klasse!
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