De burgemeester neemt u mee....
Op woensdag 12 september werden alle Brabantse
gemeenten uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
de 74e provinciale herdenking van de Brabantse
gesneuvelde militairen en verzetsstrijders in de
Willibrorduskerk te Waalre. Inmiddels is het een goed
gebruik dat de burgemeesters dan een speciale gast
of gasten uit hun gemeente meeneemt om bij deze
bijeenkomst aanwezig te zijn en zo ook respect te
tonen aan de overledenen en de herinneringen levend te houden. Samen met
Harry Peters en Joep Baltussen hebben wij Sint Anthonis vertegenwoordigd. Het
was een hele mooie, stijlvolle en waardige bijeenkomst. Tijdens de stille stoet heb
je de tijd om alles even in te laten dalen en ook echt stil te staan bij het feit dat
er heel veel families zijn die vanwege oorlogsgeweld afscheid hebben moeten
nemen van een geliefde. En het is goed om dit jaarlijks te blijven doen, want wij
mogen dat inderdaad nooit vergeten. Volgend jaar is de 75e herdenking en als
we dan weer de gelegenheid krijgen dan hoop ik dat ik ook dan samen met een
of meerdere van onze inwoners naar deze mooie bijeenkomst kan gaan.
Vrijdag was Stevensbeek in de ban van Kwizzut. Ik niet als burgemeester, maar als
inwoner van dit mooie dorpje. Onze straat had een superteam samengesteld en
dat was ook nodig want het kwizzutteam had veel en moeilijke vragen bedacht.
Beslist geen “appeltje-eitje” vragen. Het was wel hard werken en om 22:00 uur
opende ‘t Stekske haar deuren om met alle teams nog even de avond goed af te
sluiten. En nu is het wachten, want op 30 september wordt de uitslag bekend gemaakt en dit gebeurt tijdens de feestelijke heropening van ‘t Stekske. Spannend!
Wat ook spannend was, was de MXGP in Assen. Onze Jeffrey stond aan de start
in de opmaat naar het wereldkampioenschap in de Koningsklasse van de MXGP.
En al waren de verwachtingen hooggespannen, hij moet het toch nog maar even
waarmaken. Ongelofelijk, wat een groot sportman. Met grote overmacht won hij
zowel de eerste als de tweede manche en dat terwijl hij in die tweede manche
ten val kwam en van de zevende plek terug moest klimmen naar de eerste plaats.
Voor de punten in het WK-klassement was het niet meer nodig en het getuigt
maar weer wat een geweldige sportman hij is. Hij is van grote klasse en terecht
wereldkampioen! Het was prachtig om samen met de vele supporters vanuit
onze gemeente, vanuit Brabant en van ver daarbuiten, aanwezig te mogen zijn
bij deze MXGP-wedstrijd. In Sint Anthonis gaat bij de motorsport menig hart sneller kloppen, we hebben dan ook een hele rijke historie op dit gebied. Jeffrey is nu
al de nieuwe wereldkampioen, maar het seizoen is nog niet ten einde. Italië en
Amerika staan de komende weken nog op zijn programma en we hopen dat hij
ook daar zijn superioriteit op sportief gebied kan laten zien en alle toeschouwers
weer een mooie wedstrijd kan laten zien. En vanaf deze plaats feliciteer ik hem
hartelijk namens al onze inwoners en de vele supporters. Jeffrey, we zijn enorm
trots op je!
Marleen Sijbers, burgemeester

