De burgemeester neemt u mee....
Ik kreeg wat reacties dat ik in mijn eerste column na de
zomervakantie niets over mijn eigen vakantie geschreven had, maar er was al zoveel te melden dat ik aan
andere dingen voorrang verleend had. En om u toch
even mee te nemen met onze vakantie. Wij zijn deze
vakantie heerlijk thuis gebleven. Het was natuurlijk
prachtig weer en we hebben een nieuw hondje. Al wordt
dat hondje elke week een kilo zwaarder, dus het is eigenlijk best wel al een hele hond.
We vonden het jammer om eerst maanden te proberen Daan(tje) zindelijk te krijgen
en een beetje aan ons en onze oude hond te laten wennen, om haar vervolgens een
paar weken naar het pension te brengen en dan weer opnieuw te beginnen. Dus heel
veel gewandeld, Stevensbeek en Sint Anthonis zijn echt zo mooi. De natuur en onze
omgeving is altijd al prachtig, het weer dit jaar ook, dus het was niet nodig om van
huis weg te gaan. Kortom, we hebben genoten!
Goed om te horen dat de organisatie bij de van het MuziekEvent in Landhorst
voorspoedig verloopt. Wat een geweldige samenwerking van heel veel vrijwilligers,
sponsoren en waanzinnig goede artiesten.
Onze personeelsvereniging had een superleuk uitje bedacht. Onze mensen zijn vrijdag naar Op ’t Hoogveld, De Lookant, De Cocon, Tante Sjaan, De Huuskamer en De Parel geweest en ik heb bijna alle groepen bezocht. Vooraf en na deze mooie activiteiten
zijn we gastvrij bij ‘Ons Moe’ in Oploo ontvangen. Top activiteit, complimenten voor
onze medewerkers en zo krijgt ons motto “supporters van de lokale samenleving”
weer een nieuwe dimensie. Bij G.R.A.S. in Westerbeek ben ik niet geweest, wel heb
ik zondagavond de prijsuitreiking van het Koningsschieten bij Landmans Eendracht
Wanroij (L.E.W.) mogen verzorgen. Altijd gezellig en dit jaar werden de volgende mensen in diverse disciplines van het handboogschieten gehuldigd: Compound Koning
werd Rick, en bij de Recurve mocht ik Sjef als Prins en Stefan als Koning huldigen. En
u raadt het misschien al, want ook dit jaar werd Lando onze Keizer. Hij is nog steeds
oppermachtig en ik denk dat hij dat misschien ook nog wel even zal blijven, maar er
komt een generatie kanjers aan met Kieran, Kevin, Milan, Louise en Emiel! Ik denk dat
hij zich misschien al een klein beetje zorgen gaat maken. En prachtig om te zien dat
de oudste vereniging van onze gemeente zoveel nieuwe aanwas heeft. Top!
Woensdag staat de plechtige 74e Provinciale Herdenking van de Brabants gesneuvelden in Waalre op het programma. Donderdag hebben we de eerste raadsvergadering na het zomerreces en vrijdagavond is heel Stevensbeek in de ban van Kwizzut,
zaterdag hebben we de 92e Fokpaardendag op de Brink en zondag moet u allemaal
massaal naar de televisie kijken, want dan wordt Jeffrey Herlings hopelijk en waarschijnlijk in Assen wereldkampioen in de MXGP de koningsblauwe van de motorsport.
We gaan hem zeer zeker aanmoedigen. Kortom, het was een mooie week en er komt
weer een mooie week aan.
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