De burgemeester neemt u mee....
Ik weet eigenlijk niet goed waar ik moet beginnen.
Het was een prachtige week en weekend met heel
veel mooie activiteiten. Het begon al op donderdag
toen het Sintunnis Woordenboek werd aangeboden
door de werkgroep. Martien Dekkers, Jan Tonies en
Gerrit van den Berg vertelden vol passie en enthousiasme hoe het boek tot stand is gekomen en dat
het veel meer tijd en energie gekost heeft dan ze,
zo’n twaalf jaar geleden, verwacht hadden. Louis
van Loosbroek was niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn en helaas is Loes
Roodbeen-Lucassen, ook lid van het eerste uur, te vroeg overleden. Zij heeft
helaas niet meer meegemaakt dat dit meesterwerk ter perse is gegaan. In het
voorwoord staat geschreven: “ Met trots kan Sint Tunnis nu zeggen: We hebben
een groot erfgoed vastgelegd. De makers vinden dat ze aan de henzelf opgedragen taak hebben voldaan”. En daar sluit ik mij volledig bij aan.
Donderdag bestond Boertel De Lampersehei 10 jaar en dat was de aanleiding
voor meerdere mooie activiteiten. Donderdagavond was er gelegenheid voor het
netwerken voor mensen die betrokken zijn bij Agri en Food, bij het Goei Leven.
Zondag vond het ‘Goei Leven’ festival plaats. Ik had de eer om de nieuwe smaakmaker, de allereerste Land van Cuijk-burger”, als eerste te proeven. Eerlijk en
heerlijk. Een resultante van een mooie samenwerking tussen Michel Hovenkamp,
het Boertel, Bakkerij Maassen en Slagerij Vogels. En beste mensen, dit is geen
gewoon broodje hamburger. Daarmee doet u dit heerlijke broodje te kort. Het is
goed vlees, van Hereford runderen, omega 3 en omega 6 rijk. Heerlijk gekruid en
met een lekker broodje dat zowel hard als zacht goed smaakt. Kortom een burger
waar we in het Land van Cuijk trots op mogen zijn. En het festival was, buiten dit
mooie feestelijk moment, ook een succes vanwege de vele koren die het festival
muzikaal opfleurden en de vele standhouders die op een aantrekkelijke wijze
hun producten en diensten ten toon spreidden.
Op de Brink vond het jaarlijkse Koningsschieten plaats. Ons gilde uit Sint Tunnis
heeft een nieuw koningspaar. Gerrit Wientjes was de gelukkige die bij het 69ste
schot de vogel naar beneden haalde. Als Koning koos hij zijn vrouw Jeanne
tot zijn Koningin en wij wensen hen beiden een heel mooi koningsjaar toe. Wij
hebben een nieuwe hond (hondje, nu 8 weken oud) en haar meegenomen zodat
ze meteen wat kon wennen aan de gezelligheid, de mensen en andere honden.
Want nadat de erewijn geschonken was ter ere van het nieuwe koningspaar,
zijn wij naar Wanroij gegaan. Daar organiseerde LEW op zaterdag en zondag
het 3D schieten. Meer dan 300 deelnemers hadden zich ingeschreven. Het weer
was prachtig voor deze buitenactiviteit, al mag er enig medelijden zijn voor
de opbouwploeg, omdat er op vrijdag tijdens de opbouw amper een droog
moment te vinden was. Desalniettemin waren ze op tijd klaar en kon zaterdag en
zondag een sportieve wedstrijd van start gaan. Complimenten! Op de terugweg
nog even in Oploo aangegaan, want daar vond een nieuwe editie van Zondagsgasten plaats en dit jaar was er voor een andere insteek gekozen. En wat was het
daar gezellig! Heerlijk eten en drinken, gezellig en informeel samenzijn op het
grasveld bij de molen (de Korenbloem) met gezellige optredens. En het houdt
voorlopig nog niet op. Aankomend weekend vindt het Schaapscheerderfeest
plaats. En als het weer dan weer zo goed meewerkt, dan wordt dat ook weer een
mooie activiteit om te bezoeken.
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