De burgemeester neemt u mee....
De vakanties zijn voorbij, de scholen weer begonnen en
dat betekent dat ik ook weer met de wekelijkse column
begin. In de zomer hebben we, samen met ons winnende team Maureen Vloet, Fleur van Nistelrooij en chefkok
Niels van Kessel (inderdaad van De 3 Burgemeesters),
voor de nieuwe kookbattle 2018 een echt promotiefilmpje gemaakt. Het is een mooie film geworden en fantastisch dat Fleur haar bijdrage vanuit Zuid-Afrika heeft
gedaan. En nu maar hopen op veel enthousiaste reacties
zodat we ook in 2018 een kans maken om te winnen. Kijk op www.sintanthonis.nl/
keukenbazen dan ziet u mij de keuken van De 3 Burgemeesters op stelten zetten. Gelukkig zijn Maureen, Fleur en Niels in de buurt om het filmpje te redden. Ik heb maar
liefst 2 echtparen mogen feliciteren met hun briljanten huwelijk. Briljant staat voor 65
jaar samen lief en leed delen. Op 19 juli mocht ik de heer en mevrouw Kurvers-Bens
en op donderdag 30 augustus de heer en mevrouw Van Els-Nabuurs feliciteren. Het is
natuurlijk een feestelijke mijlpaal en prachtig om te zien dat beide echtparen nog zelfstandig thuis wonen en we nog zo leuk met elkaar konden praten. Wat het helemaal
bijzonder maakte, is het feit dat ik deze mensen 5 jaar geleden ook gefeliciteerd heb
bij hun 60-jarig huwelijk en het is mooi om hen nu weer, samen met hun familie, te
mogen spreken. Helaas bereikte mij zojuist het droevige bericht dat de heer Kurvers is
overleden. Ik wens mevrouw Kurvers-Bens en haar familie heel veel sterkte toe.
Op 27 en 28 juli vonden de Brabantse Kampioenschappen voor pony’s en paarden
plaats, met dit jaar voor de eerste keer een combinatie met de para-ruiters. Door het
warme weer, onder andere in verband met het welzijn van de dier en ruiter, moest
het programma aangepast worden. Complimenten voor de organisatie. Het was echt
helemaal top georganiseerd.
Het college heeft op 28 augustus het bedrijf van de familie Roos in Oploo bezocht.
Deze boerderij is een rijksmonument en destijds door de familie Roelvink (Bronlaak)
gesticht. De opgave waar de familie Roos voor staat is niet gering. Hoe exploiteer je
een veehouderijbedrijf dat met zijn tijd mee moet gaan in een pand dat in historische staat behouden moet blijven? De oplossing is die dag niet gevonden, wel begrip
voor de situatie. Woensdag heb ik mevrouw Hendriks-Uijen mogen feliciteren met
haar verjaardag. Maar liefst 105 jaar is ze nu! Om dit te vieren bezochten we zorgcentrum De Lookant in Wanroij. Heerlijke taart (terwijl ik echt probeer te minderen),
gezellige medebewoners, familie, vrijwilligers en verzorgend personeel.
En afgelopen zondag was het dubbel feest in Sint Anthonis. Ten eerste was het heel
erg druk vanwege de activiteiten van de Kunstkring met het Internationaal Kunstdorp
op de Brink. Waar maar liefst 75 kunstenaars hun werken toonden. De leden van onze
eigen kunstkring hadden verrassende werken gemaakt rondom het thema Kunstzinnig Schoeisel. De andere activiteit was de opening van De Parel in Het Klooster.
Wat een belangstelling, wat een enorme hoeveelheid werk is daar verzet en hoe trots
mogen we erop zijn dat dit oude gebouw, wat in een desolate staat verkeerde, nu in
oude luister hersteld is en weer een functie heeft gekregen. Want behalve De Parel
zijn er ook diverse appartementen gerealiseerd. Hulde aan de familie Nieuwenhuizen,
Riekie Coppelmans en Marijke Kemperman en al die andere vrijwilligers. En vrijwilligers hebben ze nog meer nodig. Ik heb toegezegd om ook een keer te komen helpen.
Doet u ook mee?
En houd onze website in de gaten want daar staan de activiteiten van de komende
periode op en vergeet niet om onze open dag op 22 september in uw agenda te
noteren, maar daarover later meer!
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