De burgemeester neemt u mee...
Ik denk dat iedereen genoten heeft van het
heerlijke lenteweer. Het is net alsof we allemaal
meteen wat vrolijker worden. Ik heb zondagochtend heerlijk buiten paardgereden. Eerst
nog een beetje fris, daarna de zon die prachtig
door de bomen scheen. Het werd meteen wat
warmer en het leek net alsof de vogels opeens
uit hun winterslaap ontwaakten, want ze waren echt vrolijk aan het
kwetteren.
Vrijdag, de pronkzitting van D’n Uutloat. Dus samen met Huub en Wouter
naar Oelbroeck. Heel knap dat al die vrijwilligers er samen weer een
carnavalesk en avondvullend programma van weten te maken. Doe het
ze maar eens na! Voorafgaand aan de pronkzitting ben ik nog even het
prinsenpaar van het DP-rijk. DP staat dan voor “danceparty voor mensen
met beperkingen. Bart en Maaike zwaaien dit jaar als eerste officiële prinsenpaar de scepter over het D.P. Rijk. Heel bijzonder om hen namens raad
en college te mogen feliciteren. En ze zagen er zo blij en prachtig uit! En
hoe bijzonder, om dan tijdens de pronkzitting in Oelbroeck nog even op
het podium geroepen te worden om een onderscheiding van Maaike en
Bart in ontvangst te mogen nemen. Een eer!
De zaterdag was echt een moeilijke dag. Partycentrum NABAT had,
ondanks het feit dat we hen er meerdere keren op geattendeerd hadden,
de veiligheidsvoorwaarden niet op orde gebracht. En dat terwijl er wel
feesten gepland zijn. Helaas was er geen andere mogelijkheid dan de
locatie te sluiten. Het is een heel moeilijk besluit, waarbij ik mij realiseer
dat dit ook grote consequenties heeft voor de ondernemer. De veiligheid
van de feestgangers is op zo’n moment echt belangrijker. Want mocht er
zich echt een calamiteit voordoen, dan moeten alle feestgangers er op
kunnen vertrouwen dat ze tijdig en veilig het pand kunnen verlaten. Er
zijn situaties genoeg bekend waar dit fout gegaan is en dan is het leed
niet te overzien.
Gelukkig stond de dag erna weer in het teken van een onderneming
waar we heel erg trots op mogen zijn. Want zondag stond in het teken
van het 100-jarig bestaan van Schildersbedrijf Van de Hoogenhoff in
Oploo. Ik kwam precies op het goede moment. Het Matthiasgilde was
op dat moment aanwezig om Marianne en Henk te overvendelen. Toch
geweldig, een bedrijf dat al 100 jaar bestaat en zijn bestaansrecht dankt
aan de geweldige service, de bereikbaarheid, het vakmanschap en aan
tevreden klanten. Dat was zondag ook zo goed voelbaar. Daarom sluit
ik af door ook hier Henk en Marianne te feliciteren en te bedanken en ik
hoop dat ze komende jaren nog met net zoveel passie en enthousiasme
voor hun klanten klaar staan. Maar bovenal dat wij dit bedrijf blijven
koesteren. Trots op Van den Hoogenhoff!
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