De burgemeester neemt u mee....
Heeft u het gemerkt? Ook onze gemeente deed mee
aan ‘de Nacht van de Nacht’. De verlichting was daar
waar mogelijk uit, het was echt donkerder dan anders
en de beleving van de nacht is dan ook wat intenser.
Een mooi initiatief. Volgend jaar weer?
In Wanroij vierden ze dit weekend een tweedaags
feestje, want ‘t Wapen van Wanroij bestond 25 jaar.
En daar mag Wanroij terecht heel erg trots op zijn. In de afgelopen 25 jaar heeft ‘t
Wapen zich ontwikkeld tot een echt gemeenschapshuis middenin de samenleving. De bestuursleden en de vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor
het dorp en de bewoners van Wanroij; voor jong en oud, man of vrouw. Zonder
aanziens des persoons. Of het nu de carnaval is, een voorstelling of repetitie,
koor, muziekvereniging of het dansen van de ouderen: iedereen is welkom.
Ouderen komen om te biljarten en boven in de nok komt de jeugd bij elkaar. Ook
de gemeente is desgevraagd welkom zoals laatst bij de bijeenkomst ‘jongeren
en starters op de woningmarkt’ of met regionale bijeenkomsten van het land van
Cuijk. Niet alleen op de mooie momenten in het leven komen de mensen naar
‘t Wapen van Wanroij. De deuren staan ook gastvrij open op momenten dat er
verdriet is, zoals laatst bij het overlijden van Willy van Driel. Kortom, dit gemeenschapshuis heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een hele belangrijke
schakel in het dorp Wanroij. Zeker in deze tijd, waarin ook de politiek naar nieuwe
wegen zoekt, is iedereen het er over eens dat de leefbaarheid en betrokkenheid
in de kernen, vitale kernen, de basis zijn voor een mooie toekomst. Ik heb het
bestuur, alle vrijwilligers, alle gebruikers en inwoners van harte gefeliciteerd met
dit jubileum. Tijdens de bijeenkomst nam voorzitter Hanneke van der Velden
afscheid, zij gaat zich richten op andere activiteiten, zoals het voorzitterschap van
de carnavalsvereniging. Niet uit het hart, maar dus ook niet uit het oog, zullen
we maar zeggen. Wat overigens ook heel interessant was, was de tentoonstelling
van ‘Wanrode’s Heem”. En behalve interessant ook leuk om nog bekenden te zien.
De familie Drabbels die vanuit Oirlo naar Wanroij kwam, de oude boerderij van
Aben, toen nog in handen van een andere familie. De Hank stond centraal en alle
bewoners en met name oud-bewoners waren achterhaald en hadden foto’s beschikbaar gesteld. Zo blijft de geschiedenis actueel. Daarna ben ik nog in Oploo
geweest, naar ‘Plo ten toon 2018’. Altijd leuk om even te kijken naar al het moois,
gemaakt door mensen met een binding met Oploo. Het allerleukste, los van alle
kunstzinnige prestaties, vond ik de knikkerbanen, gemaakt door de leerlingen
van de basisschool. Kleurrijk, creatief en met heel veel beweging. Het geluid van
het rollen van alle knikkers naar de bakjes gaf een heel leuk effect. Inmiddels zijn
de knikkerbanen ontmanteld en alle materialen duurzaam gescheiden. Ik ben nu
alweer benieuw naar volgend jaar.
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