De burgemeester neemt u mee....
Laten we beginnen met het feit dat er zo ontzettend
veel te doen was in onze mooie gemeente. Het was
voor mij niet mogelijk om overal even mijn gezicht
te laten zien. Waar ik erg blij om ben, is dat er (voor
zover ik nu geïnformeerd ben) geen sprake van
geluidsoverlast vanwege Mandala is geweest. Ik ben
zowel op vrijdagavond als op zaterdagavond zelf ook
even polshoogte gaan nemen en heb gedurende het weekend meerdere keren
contact gehad met de Staatsbossen en de Ullingse Bergen. Ook zij waren tevreden over de inspanningen van iedereen om de geluidsoverlast tot een minimum
te beperken. Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik nog niet alle informatie van
de ODBN, de klachtenlijn en politie binnen. Vandaar mijn opmerking, voor zover
ik nu geïnformeerd ben. Maar het ziet er goed uit.
Onze Personeelsvereniging had een leuke activiteit bij La Marmotte in Oploo.
Daar leerden onze medewerkers de fijne kneepjes van het kaartspel Blackjack.
Altijd handig, als je een casino zou willen bezoeken. Ik zelf ben er niet de hele
avond gebleven, maar onze nieuwe wethouder Huub Bellemakers en zijn partner
Anne-Marie zijn tot in de finale gekomen. Dat is een mooi en succesvol begin van
deze bestuursperiode. De kleine lettertjes moeten dan wel vermelden dat Huub
met een Wildcard de finale is ingekomen.... Desalniettemin hebben onze bestuurders, net zoals iedereen, ook wat geluk nodig.
Zaterdag ben ik nog even in Breda geweest en heb een uurtje meegelopen met
de Samenloop voor Hoop vanwege een ziek familielid. Kanker is en blijft een
rotziekte en terwijl je ogenschijnlijk er goed uitziet en heel veel mensen zich ook
nog goed voelen, kan er in je lichaam letterlijk en figuurlijk een sluipmoordenaar
aan de gang zijn. Ook hier in Sint Anthonis en in onze nabijheid, zijn er nog teveel
mensen die of zelf of in hun omgeving te kampen hebben met deze slopende
ziekte. Gelukkig worden de behandelingen steeds beter en effectiever, maar helaas zijn er ook nog velen die het gevecht niet kunnen winnen. Zondag a.s. vindt
op De Hoef een benefiet-mini-festival plaats voor de stichting Ventoux3 die geld
inzamelt voor hersentumoronderzoek. Van 19:00 tot 21:00 uur wordt de dag
afgesloten met leuke muziek. Dus mocht u nog tijd hebben, even gaan kijken kan
altijd en u steunt er een heel goed doel mee!
Woensdag a.s. zal het bij veel families toch nog wel even spannend zijn. Is dochter- of zoonlief nu wel of niet geslaagd, zijn de punten zoals verwacht of gehoopt
of is er nog een herexamen nodig? Ik hoop dat er woensdag veel vlaggenstokken
met boeken en boekentassen buiten hangen en wens de feestvierders van harte
proficiat! Mocht het toch niet gelukt zijn, dan wens ik de gezakten, de herkansers
en hun familie heel veel sterkte toe!
Marleen Sijbers, Burgemeester

