De burgemeester neemt u mee....
Wie is er niet geweest? Het openluchtspel “In de
schaduw van de rômfabriek” vertelt u het waargebeurde verhaal van het verzet van het Brabantse
Buurtschap “Den Hoek” ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog. Naar aanleiding van de uitvoering
door de toneelgroepen uit Oploo, Ledeacker en Westerbeek is er een kunstwerk geplaatst nabij de locatie
waar het destijds allemaal heeft plaatsgevonden.
En onze eigen Juul Baltussen heeft met dit kunstwerk, dat “leest” als een goed
stripverhaal, de geschiedenis vereeuwigd.
Donderdag was ik te gast bij de eigenaren van B&B De Sambeeksche Hoek.
Harry en Carla van de Weijer hebben daar werkelijk een paradijsje gecreëerd. Een
zee van groen, een parkachtige tuin met waterpartij waar het niet alleen goed
toeven is voor de vele vogels en andere dieren, maar zeker ook een plek waar
de gasten van hun B&B tot rust kunnen komen en kunnen genieten van al het
moois wat onze gemeente te bieden heeft. Zij hebben een stukje van hun grond
beschikbaar gesteld om het kunstwerk aan de wegzijde te plaatsen. Onze eigen
buitendienst heeft met het leveren van stenen en het bestraten van het paadje
en de plek waar het kunstwerk geplaatst was, ook ondersteuning geboden. Kortom weer een mooi initiatief, dat begint met een mooi idee en vervolgens door
heel veel samenwerking gerealiseerd is. Gewoon even van de fiets afstappen
of de auto even stil zetten en gaan kijken. En dan meteen ook stilstaan bij al die
mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Over een kleine twee
weken wordt op de Brink een van de borden onthuld die ons laten stilstaan bij
de vliegtuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook dat is weer een goed
initiatief dat bijdraagt aan ons historisch besef en dat ervoor zorgt dat wij die
verschrikkingen en de prijs voor onze vrijheid niet vergeten.
Met de burgemeesters van de kring Brabant Noordoost op vrijdag en zaterdag Rotterdam bezocht. Burgemeester Aboutaleb ontving ons gastvrij op het
Stadhuis en we hebben de nieuwe meldkamer bezocht waar alle hulpdiensten,
die bij een crisis en/of calamiteit samenwerken, in één ruimte de hulpdiensten
coördineren. Leerzaam, want ook onze Veiligheidsdienst wordt op diezelfde wijze
georganiseerd en dit moet zo geregeld worden dat er een vlekkeloze overdracht
van de oude werkwijze en de oude systemen naar de nieuwe plaats gaat vinden.
Zaterdagavond ben ik naar de voorstelling van Doekmaroploo geweest. Een
mooie voorstelling, geschikt voor jong en oud, gebaseerd op een Russisch verhaal met de titel “Iwan en de vuurvogel”. Voor Doekmaroploo was het de laatste
voorstelling die onder regie van Jet Lenkens plaatsvond. Zij kan terugkijken op
vele mooie producties en was vanaf de oprichting de vaste regisseur.
Zondag het Internationaal Kever Weekend in Wanroij bezocht. Gezellige sfeer,
een grote beurs met standhouders die allemaal iets met Kevers hebben en mooi
gesitueerd rondom het zwemmeer. Het was een eer om de prijsuitreiking van de
“Best of Show” te mogen doen. En last but nog least: Proficiat aan alle examenkandidaten die geslaagd zijn en succes voor diegenen die nog een even aan de
slag moeten voor een herexamen!
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