De burgemeester neemt u mee....
Een topweek achter de rug en er komt nog een
topweekend aan. Want wat zijn er mooie dingen
gebeurd en er ligt nog meer in het verschiet.
Allereerst natuurlijk aandacht voor de Koninklijke
Onderscheiding van Gerrit van Kempen. Wat was dat
een mooie happening en in een korte tijd gerealiseerd. We weten allemaal dat Gerrit ernstig ziek is. De
reden voor de onderscheiding is dat hij zo enorm veel
vrijwilligerswerk gedaan heeft. In elk dorp missen we natuurlijk De Omstreeks en
het fotomateriaal kwam eigenlijk altijd van hem. Het is nog steeds te vinden op
tunnis.nl. Maar ook daarbuiten heeft hij heel veel gedaan. Hand- en spandiensten
bij evenementen van en voor heel veel verenigingen en die gingen veel verder
dan alleen het maken van foto’s. Want of het nu om bouwen, elektriciteit of verven
ging; Gerrit kon het allemaal én deed het allemaal. Gerrit is een bijzondere mens,
met bijzondere verdiensten. Zijn belangrijkste vermogen is misschien nog wel
om ongebonden voor verbinding te zorgen. Ik ben er enorm trots op dat zijn verdiensten door zovelen gezien en ondersteund zijn en dat we er samen zo’n mooie
bijeenkomst van gemaakt hebben.
En de volgende dag mag ik gewoon weer samen met Gerrit op pad. Want dan
maakt hij de foto’s van de sluiting van de vleermuizenkelder. Een prachtig initiatief
van de werkgroep Vleermuizen, IVN, Staatsbosbeheer met ondersteuning van
de Stichting Zoogdier. Geweldig dat dit mogelijk is in onze gemeente en heel
belangrijk om de populaties van de verschilden soorten vleermuizen in stand te
houden. Voor velen hebben vleermuizen iets engs. Maar het zijn enorm nuttige
dieren, kwetsbaar door onze nieuwe manier van bouwen en wonen. Ik heb wel
eens vaker wat moeten sluiten, maar nog nooit met zoveel blije mensen. Dat was
toch een heel nieuwe ervaring.
Diezelfde dag twee diamanten bruidsparen mogen bezoeken. Het echtpaar Drabbels-Linders en Linders-Jacops. Beiden uit Wanroij, maar geen familie. Zo gezellig
en zo mooi dat mensen samen actief en gelukkig oud worden met nog zoveel
energie en positivisme. Mooie voorbeelden. Natuurlijk moet de gezondheid wel
meewerken, dus ik besef dat het niet iedereen gegeven is. Maar het zijn bezoeken
waardoor ik hoop dat het mij later ook gegeven is om zo oud te mogen worden.
Dan hebben we het komende weekend het internationale Pinkstertoernooi Volleybal van Activia met daaraan gekoppeld de Pinksterfeesten, de open dag van
Bronlaak, het Koningsschieten in Oploo. Gaan we de 23ste het bankje wat ter gelegenheid van het afscheid van Roos Aben gemaakt is, in de Staatsbossen plaatsen,
nemen we afscheid van wethouder Ingrid Voncken en worden in de raadsvergadering van donderdag ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dan gaan we
weer nieuwe zaken oppakken zoals die in het nieuwe coalitieakkoord staan.
Tot slot de examenkandidaten; zij mogen of moeten komende week nog een
keer heel hard knallen, want het is de tweede en laatste week van de schriftelijke
eindexamens. Succes!
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