De burgemeester neemt u mee....
Het is maandagochtend in het midden van het
feestgedruis. Vreemd om nu een column te schrijven.
Carnavalsmaandag, officieel precies in het midden
van de carnaval. Officieus zijn we al over de helft. Want
vrijdag was de sleuteloverdracht. Complimenten nog
voor De Hanen uit ‘t Leker. Geweldig georganiseerd,
goede sfeer, moeilijke opdracht door de verenigingen
beter opgepakt dan door het College. Zal ik u een geheim verklappen? Wij hebben
een beetje vals gespeeld. Eerlijk waar, we kregen het niet voor elkaar om met zijn
vijven de timing, het ritme en de tekst in goede banen te leiden. Maar gelukkig
kregen we hulp. Johnny Romein heeft ons figuurlijk uit de brand geholpen. Hij
deed, wat wij niet konden en daarmee was het programma gered. Dus ook dank
aan Johnny!
Ondertussen al de Zeepkistenrace in Landhorst en maar liefst vier optochten
(Westerbeek, Stevensbeek, Wanroij en Sint Tunnis) mogen bekijken. Fijn om
daarbij te zijn. Vanmiddag naar Oploo en vanavond nog even naar Wanroij.
Morgen Stevensbeek bezoeken (of eigenlijk gezellig in mijn eigen dorp blijven)
en dan ‘s avonds misschien nog even naar Westerbeek.
Het was ook een week met gemengde gevoelens. Want donderdag en zaterdag
voorafgaand aan de carnaval afscheid genomen van twee mensen die heel veel
voor onze gemeenschap betekend hebben. Bij Sjang Raaijmakers kijken we terug
op een mooi, lang en actief leven. Het overlijden van Herman Vloet kwam veel te
vroeg. Twee prachtige, markante mannen die we nog lang gaan herinneren. Heel
veel sterkte voor hun familie, vrienden en kennissen.
En als u dit leest, dan is de carnaval voorbij en ik zal eerlijk zijn: op Aswoensdag
neem ik echt vrij, ga het huis opruimen, de koelkastinventaris opnemen en misschien nog even heerlijk een gezonde boswandeling in onze eigen Staatsbossen
maken.
Ook na de Carnaval blijft het bruisen in onze gemeente. De drie politieke partijen
CDA, SAN en VVD staan al in de startblokken. De verkiezingsstrijd barst dan echt
los. Afgelopen vrijdag vond de openbare vergadering plaats van het Centraal
Stembureau. In alle gemeenten in Nederland op hetzelfde moment. Mooi en
gezellig dat de partijen op onze uitnodiging waren ingegaan en er goede belangstelling was. Daarna ook nog even samen wat nagepraat onder het genot van een
hapje en drankje. Volg a.u.b. regelmatig het nieuws. Niet alleen via de drie partijen,
maar volg ook ons op Twitter (@SintAnthonisNB), Facebook (https://nl-nl.facebook.com/sintanthonis.nl/) en onze gemeentelijke website (www.sintanthonis.nl).
Er is genoeg te doen, want Sint Anthonis Kiest!

