De burgemeester neemt u mee....
Heeft u het al gezien? Onze mooie kerststal staat
weer op de Brink. De kerstgroep is bijna weer voltallig
aanwezig. Maria en Jozef zie ik al staan. En onze
levende schaapjes en de ezel zijn ook al aanwezig.
Mooi dat de vrijwilligers van ons Gilde het elk jaar
weer zo goed organiseren om ons een mooie kerst te
verzorgen. Er gaat dagen werk in zitten, van een grote groep mensen. Nu met de
opbouw en straks weer met de afbouw. Maar zo ver is het gelukkig nog niet. Dus
we kunnen nog genieten. Vergeet dan ook niet dat er heerlijke soep te koop is
op de Brink op 8, 15, 22 en 23 december, tussen 13.00 en 16.00 uur. Daarmee kan
ons Gilde weer mooie dingen organiseren. Op de gemeentepagina kunt ook u
de tijden zien, we zullen het ook nog een paar keer twitteren.
Zondagmiddag was ik aanwezig bij de wedstrijd van FAST tegen de landskampioen Sliedrecht. Heel erg spannend. Nu moet ik toegeven dat ik niet zo
heel veel van volleybal af weet. Maar gelukkig zat ik in de goede hoek, want ik
had deskundige buren die mij van de juiste informatie konden voorzien. En het
mooie is dan, juist omdat je meer gaat zien en herkennen, dat het ook steeds
spannender wordt. Nu was de eerste set, als toeschouwer van FAST, niet echt om
super trots te zijn. Maar vanaf de tweede set groeide het zelfvertrouwen en stond
Sliedrecht ook regelmatig op (grote) achterstand. Er waren een paar beslissingen van de scheidsrechter die zelfs op mij enigszins discutabel overkwamen en
zeker op een cruciaal punt van de wedstrijd niet in ons voordeel uitgelegd zijn.
De scheids heeft altijd gelijk, Sliedrecht heeft gewonnen, dus zijn felicitaties op
zijn plaats. Maar dat laat onverlet dat FAST steeds beter in de wedstrijd kwam en
dat ze het de landskampioen Sliedrecht op bepaalde momenten echt moeilijk
gemaakt hebben. Kortom, we mogen ook trots zijn op dit team uit Gennep/
Sint Anthonis: Dames goed gedaan en heel veel succes op woensdag a.s. Jullie
hebben genoeg kwaliteit om de overwinning op te eisen.
Deze week wordt vast een enerverende week. Op maandag gaan de raden van
Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis met elkaar in gesprek over het herindelingsvoorstel. In Boxmeer en Sint Anthonis komt het donderdag aanstaande in de raad
en in Cuijk op de 17e. Het zou mooi zijn als we de positieve energie vast kunnen
houden en met ingang van het nieuwe jaar met enthousiasme en brede steun de
vervolgstappen kunnen gaan nemen. Maar daarover later meer, wordt vervolgd.
Marleen Sijbers, burgemeester

