De burgemeester neemt u mee....

Gezellig op de koffie bij het echtpaar Daverveld-Janssen die 60 jaar geleden in
het huwelijk traden. Mijn eerste 60-jarig huwelijk van dit jaar. Fijn dat ook de
kinderen en partners erbij konden zijn. Zij hebben het grote feest met familie
en vrienden het afgelopen weekend gevierd. Ik hoop dat het een mooie dag
is geweest. Wanneer je samen 60-jaar getrouwd bent, dan weet je dat er niet
nog eens 60 mooie jaren bij kunnen komen. Toch wens ik hen nog heel veel
mooie, gezonde en gelukkige samen toe.
Vorige week heb ik u even een heel klein doorkijkje gegeven naar komend
jaar. Voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaats gaan vinden, gaan we
eerst nog Carnaval vieren. En Carnaval valt vroeg dit jaar. Dit jaar organiseren
CV De Hanen uit Ledeacker de sleuteloverdracht en ze hebben al veel mooi
werk verricht om er een mooie avond te maken. Met de nieuwjaarsreceptie
van de dorpsraad in Sint Tunnis hebben we als gemeente “De Oliebol” terug
mogen geven, nadat die een jaar bij ons in de vitrine heeft mogen staan. Een
aanmoedigingsprijs, maar toch... niemand is echt blij met een nominatie, want
dan is er echt wel werk aan de winkel. Dat heeft overigens niets te maken met
de heren van het Cabaret van Niks, want die geven elk jaar weer op een humorvolle en cabareteske wijze een inkijk in ons dorpsgebeuren. CV D’n Uutlaot
was dit jaar uitverkoren en ik wil de voorzitter nog complimenteren met zijn
woorden. Want het is waar. Een carnavalsvereniging kan alleen maar floreren
met mensen die zich in willen en kunnen zetten. Die Prins of gevolg willen zijn,
met een optochtcommissie, met wagenbouwers (liefst grappig, liever geen
zuipketen en met een acceptabel geluidsniveau), met mensen die iets willen
doen voor de Pronkzitting. Met kroegen waar het gezellig is, omdat iedereen
er komt. Kortom de Carnavalsverenigingen hebben u heel hard nodig. Over
een maand is het weer zo ver, laten we er dan een mooi feest van maken.
Mijn collega wethouder Jos Raemaekers heeft samen met het Gilde het
Antoniusfeest mogen vieren. Ben benieuwd of hij ook zo heeft genoten van
de dag en de heerlijke ouderwetse koffietafel. En ik was deze week nog te gast
bij de familie Cornelissen in Wanroij, want daar werden het eerste paspoort
en rijbewijs thuisbezorgd. Dat kan natuurlijk ook op uw werk, we brengen het
gewoon naar de plaats waar het voor u het beste uitkomt. Dat is onze nieuwe
dienstverlening, maak er gebruik van!

