COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Mei, voor heel veel mensen betekent dit vakantie, maar voor heel
veel scholieren betekent dit ook
nog even de puntjes op de spreekwoordelijke i zetten of nog even
heel hard blokken. Immers, de
examenperiode komt er weer aan.
Vanaf volgende week begint het
echt. Dan moet er gepiekt worden.
Aankomende donderdag vindt
de nationale dodenherdenking
plaats. In onze gemeente vindt
de herdenking plaats in Wanroij
en heeft de dorpsraad Wanroij
de organisatie op zich genomen.
Goed om stil te blijven staan bij
al die mensen die hun leven gegeven hebben voor onze vrede, én
bij het feit dat vrede niet vanzelfsprekend is. Persoonlijk vind ik
het belangrijk dat dit ook doorgegeven wordt aan onze jeugd. De
generatie die door eigen ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog
de verhalen door kan geven wordt
steeds kleiner. Er komt wel weer
een nieuwe generatie bij, want er
worden nog steeds jonge mensen
uitgezonden naar andere en verre
landen om een bijdrage te leveren
aan vredesmissies en stabiliteit.
Maar dit zijn en blijven verhalen
van enkelen in verhouding tot
een hele generatie mensen die de
Tweede Wereldoorlog allemaal
hebben meegemaakt.

Iedereen is van harte welkom in
Wanroij.
U heeft vast al veel gelezen over
de Lintjesregen en Koningsdag
in onze gemeente. Op woensdag
mocht ik maar liefst 4 mensen
namens onze Koning de versierselen van Lid in de Orde van OranjeNassau opspelden. Ria Bartenvan Daal uit Landhorst, Frans
Giesbers uit Westerbeek, Harrie
Peeters uit Sint Anthonis en Huub
van Boekel uit Wanroij werden in
de ochtend verrast. Frans en Harrie waren met eens smoes thuis
“gehouden” en Huub en Ria waren
met een smoes uit huis “gelokt”.
Ongeloof, verbazing, emoties,
tranen, een lach. Al deze uitdrukkingen zijn dan op die gezichten
te lezen. De andere aanwezigen
respectvol en vol trots. Want
dat is het mooie aan een lintje.
Het is niet de overheid, niet de
gemeente, maar het zijn de mensen om de gedecoreerden heen die
van mening zijn dat deze mensen
iets bijzonders gepresteerd hebben, dat zij vrijwilligers zijn met
een gouden randje. En zonder
die mensen zou onze gemeente
niet de gemeente zijn die we nu
zijn. Hulde en dank daarvoor. De
nieuw gedecoreerden worden net
zoals de eerder in dit jaar gedecoreerden Tiny Hendriks, Corry
Hartjes-Peters, Jos van Raaij en
Adrie Noij uitgenodigd om samen
met alle anderen die daarvoor
een Koninklijke Onderscheiding
hebben ontvangen Koningsdag te
vieren op het gemeentehuis. Altijd
een gezellige, mooie en stijlvolle
bijeenkomst die gecomplementeerd wordt door ons Gilde met
een overvendeling van de nieuw
gedecoreerden. Een bijeenkomst
die door mijn voorganger Jos Verbeeten als eerste in het Land van
Cuijk bedacht en georganiseerd is.
Een mooie traditie die we moeten
koesteren.
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