De burgemeester neemt u mee....
Weet u het nog? Vorig jaar wonnen Fleur van Nistelrooij en Maureen Vloet de Keukenbazen Battle. Daarom mag ik mij een jaar lang de Smaakburgemeester
van Nederland noemen. Een titel die ik met trots
gedragen heb. Nu zijn we een jaar verder en maakt
heel Noord-Brabant zich op voor een nieuwe wedstrijd. Daarom ben ik afgelopen zaterdag naar Den Bosch gegaan om ons team
‘Smaaktwisters’, met Noor van den Oever en Amber Verhoeven onder deskundige
leiding van Niels van Kessel, de kok van De 3 Burgemeesters, aan te moedigen.
De 3 Burgemeesters had al eerder voor ons team de deuren opengezet. Want
ook proefkoken hoort erbij. Ons team werkte hard, ze waren goed op elkaar ingespeeld, hadden een duidelijk draaiboek en een heerlijk recept: Lasagne Locale
met een twist. Daarmee proberen Noor en Amber een heerlijk gezond gerecht
te maken van lokale producten, wat ook kinderen lekker vinden en met een
knipoog een verwijzing naar Westerbeek, ofwel “D’n Twist”. Even los van het feit
dat het een geweldige eer zou zijn om weer Smaakburgemeester van Nederland
te worden en wij ook andere gemeenten deze eer gunnen, met ons team doen
we weer mee om de winst. En ongeacht of Noor en Amber de Keukenbazen
Battle winnen, voor ons zijn zij al winnaars. Dames succes en woensdag weten
we meer. Omdat ikzelf vanwege een afscheid niet aanwezig kan zijn, gaat collega
Huub Bellemakers naar Den Bosch om ons, samen het team Smaaktwisters, te
vertegenwoordigen.
Zaterdag was ik ook in Landhorst om het MuziekEvent en het MuziekTerras te
openen. Het MuziekEvent is een tweejaarlijks terugkerend evenement voor mensen met beperkingen. Dankzij vele vrijwilligers, vele sponsoren, artiesten en last
but not least alle bezoekers een evenement dat inmiddels in de hele regio bekend is en gewaardeerd wordt. Voor Landhorst ook best wel spannend. Want dit
was het eerste jaar dat er een kermis was zonder de traditionele kermisattracties,
maar wel met heel veel gezelligheid. Het weer was ons goed gezind, want het
was heerlijk om buiten te zijn en een terrasje te pakken. Ook vond vorige week
het jaarcongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters plaats,
waarbij we deze keer te gast waren in Deventer. Gezellig gecarpoold met collega
Pierre Bosch van Boekel. Een interessant programma en dit jaar als thema: grondrechten, demonstratievrijheid en persvrijheid. Oud-minister van BZK en huidig
burgemeester van Alphen aan den Rijn is onze voorzitter en onder haar leiding
kwamen diverse facetten rondom dit thema aan bod. Daarnaast is Deventer een
prachtige historische stad die het 1250-jarig bestaan viert. Nog niet zo mooi als
onze gemeente ( ), maar zeker een bezoekje waard.
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