De burgemeester neemt u mee....
Mei en juni zijn altijd maanden waarin veel activiteiten georganiseerd worden. Zo werd er afgelopen
weekend in Wanroij door LEW een hele mooie
3D-wedstrijd georganiseerd, met heel veel deelnemers van andere verenigingen. Een groot deel
bleef overnachten om de strijd aan te gaan voor een
handboogschietwedstrijd van twee dagen met een
heel mooi parcours. Ik heb het gevoel dat ik elk jaar
uit ga leggen wat een 3D-wedstrijd is. Eigenlijk vraag ik me af of dat nog nodig is.
En eigenlijk zou u gewoon een keertje moeten gaan kijken. Het is gezellig, het is
heerlijk buiten in de natuur, de sfeer is altijd goed en iedereen is altijd welkom. En
als beschermvrouw ben ik altijd trots op deze club vrijwilligers die veel organiseert, maar niet zo graag in de schijnwerpers staat. En volgend jaar bestaat LEW
maar liefst 125 jaar en daarmee zijn zij de oudste vereniging van onze gemeente.
Tenminste, het is een beetje afhankelijk hoe de jaren van het Gilde in Sint Anthonis tellen. En de oudste of een na oudste, dat hoeft geen wedstrijd te zijn.
Frans en ik zijn gezellig op zondag gaan kijken en dan mag Daantje (onze hond)
ook mee. ‘s Ochtends was ik eerst heerlijk gaan wandelen bij onze eigen Radioplassen. Ik begrijp nooit waarom ik daar maar zo weinig mensen zie. Het is zo
mooi, de vogels fluiten prachtig, je kijkt over het water, je ziet of hoort bijna de
natuur per dag veranderen. Elke keer is het een gevoel van herkenning, maar ook
weer verwondering hoe snel de natuur verandert. En buiten dat: onze hond vindt
het er zo leuk. Alleen daarom doen we het!
Vorige week was ik helemaal vergeten om – terwijl ik het wel over de Meulefeesten heb gehad – ook nog even het Metropeelorkest in het zonnetje te zetten. Zij
verzorgden namelijk de muziek voor de afterparty in de tent. Dat ze muzikaal
zijn, dat het echt goed klinkt en dat er vocalisten zijn met echt goede stemmen,
dat wist ik al. Maar ook toen weer zo’n verwonderingsmoment, waarbij ik dacht:
wat hebben wij toch ongelofelijk veel talent in onze regio. Klasse!
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Pinksterweekend in volle gang.
En dan heb ik het in dit kader toch speciaal over het Pinkstertoernooi en de
Pinksterfeesten. Ik gebruik de organisatie van dit evenement vaak als voorbeeld.
Zij hebben het altijd heel goed voor elkaar. Het zijn en blijven vrijwilligers, maar
ze organiseren op zeer professionele wijze dit evenement en zijn daarmee een
voorbeeld voor velen. En ook dit jaar loopt het heel erg goed. Maar buiten de
reeds genoemde Pinksterfeesten en het Pinkstertoernooi hebben we ook de
Pinksterkermis, viert Landhorst haar 75-jarig bestaan, is er een Pinksterfair in
Stevensbeek en zijn er ook nog zaken die voor nu aan mijn aandacht ontsnapt
zijn. Het allerbelangrijkste is dat al deze activiteiten georganiseerd worden door
heel veel vrijwilligers en zij dit doen om onze gemeente voor u en ons nog leuker
te maken. Dank daarvoor!
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