De burgemeester neemt u mee....
Wat een prachtig weekend en met name de zondag
was alleen al vanwege het mooie lenteweer een cadeautje. In ons wielerdorp Oploo was er de strijd om
de Gouden Helm en in heel de gemeente wapperden
de vaandels van De Open Atelier- en Galerieroute.
Een heel bijzonder jaar voor onze gemeente, want
de Open Atelier- en Galerieroute vierde haar 20-jarig
bestaan. Inmiddels is wel bewezen dat dit een van de evenementen is waar onze
gemeente met recht trots op mag zijn. De kwaliteit is hoog, enerzijds vanwege
onze eigen leden van de Kunstkring en anderzijds vanwege de samenwerking
met gastexposanten. En zo wordt ook elke keer weer voor vernieuwing gezorgd.
Van heinde en verre komt men naar Sint Anthonis. En als het weer zo mooi is,
komen velen ook met de fiets. En hoe leuk als je dan door onze gemeente rijdt
(fiets of met de auto) en je ziet overal de vaandels die de locaties markeren. En
hoe leuk als je dan overal beweging ziet van mensen die komen en die gaan.
Met volle terrasjes. Geweldig. En dan kijk ik meteen maar even naar het weer van
volgende week zondag als de tweede dag van de Open Atelier- en Galerieroute plaatsvindt. Een strak zonnetje, bijna geen wind en geen regen, maar wel
iets kouder. Dat laatste wil ik nog niet geloven. Immers, als de wind een dagje
eerder een beetje bijdraait en uit het oosten komt, dan is het net zo prachtig als
vandaag.
Ik was zelf als supporter aanwezig bij DSV-1 die tegen Rijkevoort mocht spelen.
Okay, om meerdere redenen (zowel zakelijk als persoonlijk) ben ik waarschijnlijk
niet helemaal objectief, maar DSV was duidelijk sterker. Veel sterker. En er hadden
misschien best nog wel een paar doelpuntjes meer ingezeten. Maar ook hier
geldt dat het vanaf de zijlijn gemakkelijk zeggen is. Los daarvan: er waren veel
supporters, de sfeer was goed en om met zo’n heerlijk zonnetje buiten te zijn, is
ook beslist geen straf. Kortom, genoten!
Vrijdag was ik aanwezig in Boxmeer om samen met collega Van Soest de nieuwe
vestiging van FinCie te mogen openen. Bijzonder, want onze eigen Mieke
Pannekoek uit Westerbeek gaat als startende ondernemer op een zakelijke, persoonlijke, objectieve en professionele wijze klanten adviseren in het woud van
hypotheken en verzekeringen. En hoe mooi om te zien dat Westerbeek zo goed
vertegenwoordigd was en om te horen hoe zij allemaal Mieke met raad en vooral
daad bijgestaan hebben. Een kleine Westerbeekse onderneming in het mooie
Boxmeer. Dat is een mooie opmaat in het denken vanuit een breder Land van
Cuijks perspectief. En wij wensen haar natuurlijk heel veel succes toe.
En terwijl ik deze column schrijf, maak ik me zorgen om de volgende stap in het
hele gebeuren rondom Jan Linders. Want het is zoals het is: met een negatief
advies van de brandweer kan een vergunning niet verleend worden.
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