De burgemeester neemt u mee....
Weer een prachtige week achter de rug. De tweede
ondernemersavond in ons gemeentehuis, heel
anders dan vorig jaar, maar zeker niet minder geslaagd. Met zo’n 80 ondernemers die de tijd hadden
genomen om naar het gemeentehuis te komen. Wethouder Jos Raemaekers feliciteerde onze bedrijfscontactfunctionaris Eefke Buskens met bloemen voor
het feit dat we in een VNG-mysteryonderzoek als best
practice naar voor kwamen. Daarna was het podium voor onze ondernemers
en voor Prof. Dr. Wilms, die ons met veel humor allemaal in beweging kreeg. Jos
Raemaekers sloot de avond af met de belofte dat samen met onze ondernemers
het idee voor “CEO for a day” en de gemeentelijke beursvloer verwezenlijkt zal
worden. We hebben ongeveer 1000 ondernemers, dus volgend jaar hoop ik op
minstens 100 aanmeldingen! En Sinterklaas kwam op zondag aan OP het MFC
Oelbroeck. Vergissinkje van ons: we hadden Sint en zijn pietermannen niet uitgenodigd om IN het MFC te komen, maar OP het MFC. Gelukkig was de brandweer
snel ter plaatse om Sinterklaas en zijn zwarte Pieten snel en vakkundig van het
dak af te halen. Speciaal woord voor “de kapper” van Sinterklaas. Herman Vloet is
niet meer. Mooi dat de Sint even aandacht voor Herman had. Blijft vreemd, dat
Herman er niet meer is. Op de eerste plaats voor zijn familie, maar natuurlijk ook
voor het Sinterklaascommittee. Maar ook de nieuwe kapper van de Sint deed
goed zijn best. Fijn dat zo ook deze dag voor al die kinderen in goede handen
is. En als burgemeester is het altijd een feest om Sinterklaas welkom te mogen
heten. Verheug me nu al op aankomende zondag. Want dan mag ik ‘s ochtends
Sinterklaas in Landhorst welkom heten en ‘s middags in Wanroij. En onze
ondernemers organiseren diezelfde zondag op de Brink het BrinkEvent. Op de
mooie en gezellige Brink zullen ondernemers uit de Gemeente Sint Anthonis
zich voorstellen aan het winkelend publiek. Denk hierbij aan woonaccessoires
tot hondenpsycholoog en van bloemist tot fotograaf. De plaatselijke horeca
ontbreekt niet met De Drie Burgemeesters, Friends en De Heksenboom die de
dorst lessen en met een keur aan hapjes de honger stillen van de BrinkEventbezoekers. BrinkEvent is op zondag 25 november van 11.00 uur tot 16.00 uur.
De jury van Ut Pèèrd is bij elkaar gekomen om de laatste puntjes op de i te
zetten voor de uitreiking van de felbegeerde sport- en cultuurprijs. Dat staat op
donderdag 29 november op het programma. U bent allen uitgenodigd. Vreemd,
dan is het bijna al weer december. Komen we in de laatste maand van het jaar.
Met Sinterklaas, kerst en oudejaarsavond. Het voelt alsof dit jaar nog sneller dan
normaal voorbij is gegaan. Onzin natuurlijk, want elk jaar duurt even lang of kort,
maar toch..Nog niets geschreven over het symposium van het Liec (Landelijk
Informatie en expertise Centrum) over drugscriminaliteit. Maar daarover op een
later tijdstip meer. Want vorige week had ik zoveel te schrijven dat ik niets vermeld had van de film die Bronlaak gemaakt heeft ter ere van het 70-jarig bestaan.
Terwijl het zo’n mooie film was. Geen woorden, maar prachtige beelden. We
hebben lang nagedacht wat een passend cadeau was voor Bronlaak. Met hulp
van de Staatsbossen en boswachter Frank van Kalleveen een hele mooie autochtone vliegden cadeau gegeven. Symbolisch voor ons gebied, voor de natuur en
om te laten zien dat met liefde en hulp van de natuur alles kan groeien en tot
ontwikkeling kan komen. Net zoals al die mooie mensen van Bronlaak.
Marleen Sijbers, burgemeester

