De burgemeester neemt u mee....
De vorige column was geschreven vóór het Pinksterweekend, in verband met de vervroegde deadline.
Daarom heeft u niets kunnen lezen over de nieuwe
Koning van het Sint Matthiasgilde in Oploo. Ook
vanaf deze plek wensen we het nieuwe Koningspaar,
Theo en Toos Sommers, van harte proficiat en we
hopen dat het voor hen en het Gilde een heel mooi
jaar gaat worden. Het Gilde had wat wijzigingen in
het programma doorgevoerd die de dag zeer zeker ten goede zijn gekomen. Ook
was er een geheel nieuw onderdeel aan het programma toegevoegd, zodat ook
toeschouwers de gelegenheid kregen om te schieten; zij konden gaan voor de
titel van Dagkoning 2018. En Nellie Cornelissen staat dan voortaan bekend als de
eerste Dagkoning en we hopen dat hiermee een mooie traditie begonnen is.
Het Pinkstertoernooi van Activia was volgens mij een groot succes. Complimenten aan de organisatie! En voor diegene die ook maandag aanwezig waren op
het Tobtoernooi: ja, u zag het goed. Ik stond van 14:00-16:00 ook achter de bar bij
“de afdeling” frisdranken. Erg leuk om zo als vrijwilliger eens lekker mee te mogen
helpen en daarmee (een hele kleine en bescheiden) bijdrage te mogen leveren
aan dit prachtige evenement.
De week stond verder in het teken van afscheid nemen van wethouder Ingrid
Voncken en de installatie van het nieuwe college met Huub Bellemakers, Wouter
Bollen en Jos Raemaekers als nieuw-geïnstalleerde wethouders die de komende
vier jaren onze gemeente nog mooier, leefbaarder en prettiger gaan maken.
Het coalitieprogramma “Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied”
staat de komende jaren centraal en wordt onze leidraad om beleid en uitvoering
inhoud te geven.
Zaterdag ben ik samen met postleider Eric Verbruggen naar Echt-Susteren gereden om onze ploeg aan te moedigen bij de brandweerwedstrijden. Omdat ze
eerder zo goed gepresteerd hadden mochten ze door naar de volgende ronden.
Daar gingen ze in competitie met de top van Nederland. Onze ploeg was graag
doorgegaan. Helaas was de zesde plek daarvoor niet voldoende, maar het is toch
een prestatie waar we met elkaar heel trots op mogen zijn. Proficiat! En de terugreis was een feestje, want in de grote Tankautospuit (TAS), met Eric als chauffeur,
terug naar Sint Anthonis. Zo kon de ploeg in Echt blijven voor de juryrapporten
en de prijsuitreiking.
Zondag kreeg ik van Rob van Bokhoven bericht dat de heren van Constantia uit
Wanroij (voetbal), net zoals de dames een week eerder, kampioen zijn geworden.
Zowel het eerste dames- als het eerste herenteam promoveren daarmee van de
vierde klasse naar de derde! Heel erg knap gedaan. Speelsters, spelers, coaches,
trainers werden gehuldigd. Geweldig om daarvoor uitgenodigd te worden en ze
te mogen feliciteren met deze topprestaties. En dan zijn nu alle weken met lange
weekeinden en vrije dagen voorbij, hebben we een nieuw college en kunnen we
weer hard aan het werk om voor onze inwoners, de ondernemers, verenigen en
vrijwilligers de juiste dingen te doen.
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