De burgemeester neemt u mee....
Sorry, sorry, sorry! Had ik Henk van Gelder zo maar toebedeeld aan de toenmalige politieke partij ‘Welzijn Voor
Iedereen’. Ik vraag me af wat zijn reactie zou zijn geweest als
hij mijn column gelezen had? Hij zou mij er zeker op aangesproken hebben en met een mooie anekdote of grappige
toespeling het echte verhaal verteld hebben. Bij deze, mijn
oprechte excuses. Inmiddels is mij echter duidelijk geworden dat Henk van Gelder in het verleden raadslid was voor
Algemeen Belang en later betrokken is geweest bij ‘Nieuwe
Samenwerking’, wat weer de voorloper van ‘Kern en Punt’ is. Hoewel ik nu natuurlijk niets
meer met zekerheid durf te stellen… Doet er overigens niets aan af. Henk blijft een, in
onze herinnering, mooi en oprecht mens en een markante persoonlijkheid die ik zeker zal
missen.
Inmiddels zijn Koningsdag en Lintjesregen voorbij. Twee mooie en feestelijke momenten die enerzijds in het teken staan van onze Koning, maar meer nog ons doet beseffen
hoeveel prachtige vrijwilligers wij hebben die er, ieder op hun eigen wijze, samen met heel
veel anderen, voor zorgen dat het in Sint Anthonis fijn en goed leven is. Wat Koningsdag
extra feestelijk maakte was het feit dat niet alleen het Gilde uit Sint Anthonis, maar ook het
Gilde uit Oploo aanwezig was om de nieuw gedecoreerden te overvendelen. Op de dag
van de lintjesregen mocht ik, namens al onze inwoners en onze koning, maar liefst vier
personen de versierselen opspelden. Zo is Maria Geene-Verbruggen voor haar verdiensten
als vrijwilliger bij de Wilibrordusschool, Topido, Heemkundevereniging ’t Amansheem
en buurtbusvereniging Wanroij-Oploo-Boxmeer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Daarnaast is Piet Driessen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor
zijn verdiensten bij onder meer DSV, Korfbalvereniging Victoria, carnavalsvereniging de
Peelslinkers op Bronlaak, scouting Sint Patrick, carnavalsvereniging D’n Uutloat, Zorgcentrum ’t Hoogveld, Buurtbusvereniging Sint Anthonis, de KBO en Stichting Poldermaat. Onze
‘eigen’ Ton Keijzers uit Sint Anthonis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor
zijn verdiensten binnen de Round Table 126 Land van Cuijk, de parochie H. Lambertus in
Linden, de stichting Jumelage en Dorpsvereniging ‘De Ganzeveer’ in Linden. Ten slotte is
Karel van der Velden uit Landhorst vanwege zijn activiteiten voor de Vereniging Peelbelang
Landhorst, de gemeenschappelijke dorpsraden van de gemeente Sint Anthonis, de Raad
van Toezicht van de Stichting Peelraam en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente
Sint Anthonis eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Met deze vier
gedecoreerden tijdens de Lintjesregen is er in onze gemeente per 2900 inwoners één lintje
uitgereikt, en dat is ten opzichte van het gemiddelde in onze provincie (één lintje per 4.700
inwoners) erg hoog.
De vijf gedecoreerden, die tussen Koningsdag 2017 en Lintjesregen 2018 een Koninklijke
Onderscheiding ontvingen, werden op Koningsdag eveneens overvendeld. Zo was Henny
Lenkens al eerder onderscheiden voor zijn brede verdiensten op het terrein van toneel, cultuur en sport bij de stichting Wagenspeelgroep Karrespel, het Peelmuseum, de Werkgroep
Kunst Oploo, Toneelvereniging Doekmaroploo, Toneelgroep Westerbeek, Tontjesdag, de
Stichting Openluchtspel Oploo en voetbalvereniging Excellent. Ook Cor van Zutphen was
al eerder onderscheiden voor 28 dienstjaren bij de vrijwillige brandweer. Martien van den
Heuvel was in november onderscheiden voor zijn verdiensten voor Kle-Za-Tro en de KBO.
En onze twee raadsleden mag ik natuurlijk ook niet vergeten. Wilbert Egelmeers was samen
met Ad de Kort onderscheiden vanwege het raadslidmaatschap van 2002 tot en met 2018.
Op al deze mensen mogen we écht trots zijn, want door hen gebeuren er heel veel mooie
dingen die zonder al die vrijwilligers echt niet mogelijk zouden zijn. Hulde en complimenten!
Marleen Sijbers,
burgemeester van Sint Anthonis

