COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Nog geen acht uur in de morgen,
even snel de was buiten hangen.
In de schaduw leek het nog aangenaam, maar zo gauw ik in de zon
kom, is het heel erg warm. Als ik
eenmaal op de fiets zit en al die
vrolijke en ‘s zomers geklede jongens en meisjes zie, dan besef je
hoezeer mensen van het mooie
weer genieten. Onze agrariërs zijn
druk met beregenen, want het is
droog, heel erg droog. Nu klagen
we over de droogte, vorig jaar was
het heel erg nat. Weet u het nog?
Ondergelopen velden, rottende
aardappelgewassen, maïs die
stond weg te kwijnen en dat begon
met heel veel regen en ondergelopen straten en kelders.
Wat het straatbeeld ook vrolijk
maakt, zijn al die vlaggen die
uithangen voor diegenen die
geslaagd zijn. Van harte proficiat,
jullie hebben het gehaald! Voor de
zakkers is het natuurlijk minder
leuk en er zijn ook nog mensen
met een herexamen. Dat is met dit
warme weer en met alle feesten
natuurlijk heel erg zwaar. Zet ‘m
op!
Vrijdag hebben we in Helvoirt
afscheid genomen van de veel te
jong overleden oud-collega en
oud-burgemeester Frans Ronnes. Hij was een zeer betrokken
bestuurder, die zijn roots had in

het Land van Cuijk. Hij heeft in
zijn jonge jaren, samen met zijn
vrouw Anny, ook heel veel betekend voor onze volleybal-geschiedenis en voor Stevensbeek. In
2014 heeft hij als informateur de
basis gelegd voor de huidige coalitie. We verliezen in hem een zeer
gewaardeerd collega en namens
de raad en het college hebben we
zijn naasten heel veel sterkte toegewenst. We hopen dat de mooie
herinneringen hen helpen om het
verlies een plaats te geven.
Een goede overgang naar de mooie
dingen die in onze gemeente
gebeuren, is in relatie tot het voorgaande moeilijk te maken. Maar
toch. Op De Brink vond het jaarlijkse Koningsschieten plaats. Een
prachtige dag vol met mooie tradities. De vogel was hard te kraken.
Normaliter komt de vogel ergens
tussen 15:00 en 16:00 uur naar
beneden en is de Koning bekend.
Nu was het bijna 18:00 uur en we
feliciteren Maria van Erp! Zij en
haar man Marcel zijn inmiddels
een zeer ervaren Koningspaar en
we wensen hen een topjaar toe!
Tenslotte had ik het genoegen
om afgelopen dinsdag een groep
leerlingen van Metameer samen
met leerlingen van hun Spaanse
partnerschool te ontvangen. De
Spaanse leerlingen zijn een week
te gast geweest in onze gemeente
en hebben een leuk programma
vol met excursies gevolgd. Afgezien van het feit dat een uitwisseling leuk is voor leerlingen, is het
ook bijzonder leerzaam om geconfronteerd te worden met leeftijdsgenoten met een andere culturele
achtergrond. Het eten van ijs bleek
overigens niet cultuurgebonden te
zijn want dat ging er bij alle jongeren wel in. Ik wil de begeleidende
en organiserende docenten van
harte bedanken voor hun inzet.
Het is namelijk niet niks om een
dergelijke week te organiseren
naast de reguliere lestaken die zij
hebben.
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