De burgemeester neemt u mee....
Vorige week heeft u de column van wethouder Voncken
kunnen lezen. Zij heeft de honneurs perfect waargenomen tijdens mijn vakantie. Niet alleen de column en
mijn piketdiensten, maar ze heeft, zo heb ik vernomen,
op 4 mei op een hele mooie en waardige wijze samen
met Oploo de herdenking inhoud gegeven. Haar
column deed me best wel wat, want daarmee wordt het naderend afscheid echt concreet. We hebben inderdaad de afgelopen vier jaar, waarvan 2,5 jaar met Ingrid, heel
goed samengewerkt en het belang van onze inwoners stond altijd bovenaan.
Heel fijn en collegiaal dat ik naar de Franse Pyreneeën mocht om de Transhumance
mee te maken en dus de paarden van de lager gelegen dalen naar de hoger gelegen
zomerweiden te mogen brengen. Een prachtige tocht, heerlijk paardgereden, veel
gewandeld, fantastische natuur, sportief en heel gezellig. Maar ook heel fijn om weer
terug in ons mooie Sint Anthonis en Stevensbeek te zijn.
De meivakantie is daarmee voorbij. Voor een heleboel scholieren beginnen de
examens. In onze regio hebben we hele goede middelbare scholen die uitstekende resultaten behalen. Dat moet wel elk jaar weer waargemaakt worden. Het zijn
uiteindelijk ook de scholieren zelf, die de examens moeten maken. Zij moeten het
de komende dagen maar eens “even” doen en laten zien. Dus vanaf deze plek heel
veel sterkte aan al die jonge mensen (en hun ouders) waarvoor vandaag de examens
beginnen.
Als deze column geplaatst wordt dan zitten de eerste drie dagen er al weer op en is
er nog een goede 1,5 week te gaan. Pinksteren is een mooie break. Of om even te
ontspannen als je alles goed onder controle hebt, of om nog even een tandje bij te
zetten. Kortom heel veel succes en zorg dat de vlag met de traditionele boekentas
buiten gehangen kan worden. Dat zeg ik als burgemeester en als moeder, want ook
die van ons zitten in hun laatste jaar.
Net al even Pinksteren aangekaart en dat betekent ook dat Activia samen met
die vele vrijwilligers druk doende zijn met de organisatie van het Internationale
Pinkstertoernooi. Dit jaar alweer voor de 62ste keer. Natuurlijk draait het allemaal om
volleybal, maar ook daarnaast zijn er vele mooie activiteiten en feesten. Ik hoop op
goed weer en veel belangstelling.
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