De burgemeester neemt u mee....
Met de dorpsraden gaan we ons voorbereiding op
75 jaar bevrijding. We hopen dat we dit samen met
al onze inwoners op een feestelijke en respectvolle
wijze vorm en inhoud kunnen geven. Onze gemeente
is op 25 september 1944 bevrijd. De eerste gemeente (Noorbeek) werd op 12 september 1944 bevrijd,
de laatste (Schiermonnikoog) 11 juni 1945 en de capitulatie is op 5 mei 1945 in
Wageningen ondertekend. Daarom vindt de herdenking van 75 jaar bevrijding
ook niet overal op hetzelfde moment plaats.
Donderdag hebben we afscheid genomen van een medewerker die bijna 35 jaar
in dienst is geweest en vanuit financiën altijd goed op de centen gepast heeft.
Altijd een moment van terugkijken en ook vooruit. Afscheid nemen is nooit
leuk, maar als iemand in goede gezondheid en blij de gemeentelijke organisatie
verlaat, dan ligt er een mooie toekomst in het verschiet en gunnen wij dat hem,
zijn familie en vrienden van harte.
Afgelopen zondag de tweede (en tevens laatste) zondag waar de leden van de
Kunstkring samen met hun gastexposanten weer een kwalitatief, mooi en hoogwaardige invulling hebben gegeven van de 20ste Open Atelier- en Galerieroute.
Heel veel bezoekers uit onze eigen gemeente, maar ook ver daarbuiten, hebben
gezien waar onze gemeente groots in is. Inmiddels zijn er vele gemeenten die dit
initiatief overgenomen hebben, maar wij waren wel een van de eerste (zo niet,
de eerste) en met de gastvrijheid, het aanbod en de vernieuwing blijven wij wel
toonaangevend. Hulde aan de Kunstkring, dank aan onze kunstenaars die hun
huizen en ateliers gastvrij openstellen om hun eigen werk en het werk van collega’s te tonen en zo Sint Anthonis weer in positieve zin op de kaart zetten. Zondagavond mocht ik de trekking van de prijzen doen, waarbij de kunstwerken die
ter beschikking werden gesteld wederom indrukwekkend waren. Iedereen kan
terugkijken op twee mooie zondagen met heel veel bezoekers en ik merkte dat
onze Kunstkring zich nu alweer aan het voorbereiden is op een andere activiteit
waar we trots op mogen zijn, namelijk Sint Anthonis Kunstdorp op 1 september.
Aankomend weekend is het Pasen. Ook dan zijn er weer veel activiteiten en het
zijn sowieso dagen die de meeste mensen met familie doorbrengen. En aan het
weer merkt u dat de lente echt begonnen is en daarom is het weer tijd voor de
Lammerenwandeling.
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