COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Zomerse temperaturen en dat
tijdens het lang weekend. Dat
maakt het leven meteen wat
aangenamer. Tenminste dat vinden de meeste mensen. Maar zo
gauw het boven de 25 graden
komt en zeker als het richting de
30 gaat, dan beginnen we heerlijk op zijn Nederlands te klagen.
Ook ik vind het tussen de 20 en
25 aangenamer. En boven de 30
ook wel heel erg warm. Je krijgt
bijna het gevoel dat je op vakantie bent in je eigen woning en
je leeft wat gemakkelijker. Eenvoudigere maaltijden met meer
salades, even snel wat vlees of
vis op de BBQ en meer buitenleven. Besef altijd wel dat het als
niet-agrariër een andere situatie
is. Immers, het is al geruime tijd

droog, we hebben vorst gehad,
vanwege de hoge luchtvochtigheid in combinatie met de hoge
temperaturen komen er meer
schimmels en andere plantenziekten. Kortom, of onze agrariërs dezelfde gevoelens hebben bij dit weertype waag ik te
betwijfelen. De wens om iets
lagere temperaturen en op zijn
tijd een buitje is dus om onze
agrariërs tegemoet te komen.
De voorbereidingen voor het
Pinkstertoernooi zijn in volle
gang. Vorige week een positief
gesprek gehad met de voorzitter
Johan Sterke en bij de vergunningverlening hen ook complimenten gemaakt voor de wijze
waarop de organisatie jaar in jaar
uit zo’n mooi meerdaags evenement voor onze gemeente organiseert. Het programma staat als
een huis. Er wordt gefeest en er
wordt gesport. Het gaat hier wel
om het 60ste Pinkstertoernooi!
De eerste keer was in 1956! Vrijdag 2 juni de PinksterParty met
muziek, voor ieder wat wils. En
dan 3 juni het jeugdtoernooi, 4
juni het hoofdtoernooi, 5 juni het
tob-toernooi. Iedere avond feest
en ondertussen staat op de Brink
de pinksterkermis te draaien.
Ik ben trots op al de vrijwilligers
die dit evenement mogelijk hebben gemaakt en wens iedereen
een fantastisch toernooi!
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