COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Vrijdag was ik in Wanroij op De
Sprong, om samen met Manon
Pijnappels en Piet Vloet de jury
van de voorleeswedstrijd te
vormen. De kwaliteit was hoog
waardoor het voor ons geen
gemakkelijke opgave was. Er
deden vijf kanjers mee, maar
er kan er maar een de winnaar
zijn. Max Hofmans, van harte
proficiat en heel veel succes als
je onze eer verdedigt tijdens de
Brabantse voorleesdagen.
Het weekend was rustig. Althans,
er moest wel nog even een leuke
tekst gemaakt worden voor de
sleuteloverdracht, voor velen
een van de leukste carnavalsfeesten. Want ja, die is al aanstaande vrijdag. Leuk om te zien
dat de straten versierd worden
en geweldig dat de buurt waar
een jeugdprins, -prinses of een
prinsenpaar woont altijd extra
feestelijk versierd worden. Daarmee komen we al wat in de stemming. Nu alleen nog een paar
dagen goed oefenen op de tekst.
Dat zullen de verschillende carnavalsverenigingen, gardes en
prinsenparen ongetwijfeld ook
doen, want iedereen heeft een
opdracht gekregen. Dit jaar vindt
de sleuteloverdracht plaats in ’t

Paddenriek. De organisatie is
vroeg begonnen met een strak
programma, dus het komt helemaal goed. Dat moet ook wel,
want ik wil de sleutels natuurlijk
wel kwijt, zodat de prinsen kunnen regeren en ik gezellig vrij
ben en wat van de carnaval kan
genieten.
Maandag ben ik op bezoek
geweest bij het echtpaar DerksBoeijen, wegens hun 60-jarige
bruiloft. Het was erg gezellig en
leuk dat ook de broers en zussen
met hun echtgenotes en echtgenoten aanwezig waren. Op die
dag vierde het echtpaar hun burgerlijk huwelijk, de plechtigheid
waar wij ons vanuit de gemeente
vooral op richten. Terwijl voor
veel mensen, zeker van deze
generatie, de dag van het kerkelijk huwelijk de échte feestdag
is. En omdat het in de naoorlogse jaren niet vanzelfsprekend
was om woonruimte te krijgen,
werk te vinden of een bedrijf te
starten, zit soms best een lange
tijd tussen het burgerlijk en het
kerkelijk huwelijk. Zo ook bij
het echtpaar Derks: hun ‘echte’”
60-jarig huwelijksfeest is pas in
augustus en ik hoop oprecht dat
zij dit samen in goede doen nog
kunnen vieren.
In 60 jaar gebeurt er heel wat.
Goede dingen, soms ook minder goede dingen. Dat hoort bij
het leven en het is heel mooi om
te zien dat mensen steeds weer
opnieuw geloof hebben in de
toekomst en de zon kunnen zien
schijnen. Zo ook dit echtpaar.
Een voorbeeld voor velen en dat
zet mij toch ook wel weer aan
het denken. Ik hoop dat, als ik
zo oud mag worden, ik ook die
veerkracht heb.
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