De burgemeester neemt u mee....
De eindexamens zijn voorbij en nu begint voor de
leerlingen en waarschijnlijk ook ouders, verzorgers,
familie en bekenden de periode van het lange wachten. Voor sommigen een formaliteit. Ze stonden er
zo goed voor en de examens gingen zo voorspoedig
dat er geen enkele reden tot zorg is. Maar voor de
meesten is en blijft het toch een tijd van spanning.
Hoe valt de normering uit en de beoordeling? Wordt
het een herexamen of niet? Soms gaat het om tienden en is de afronding nog
van belang in verband met compensatiepunten. Blij dat in ons gezin deze fase
voorbij is. Maar ik leef oprecht mee met iedereen die nu wel in spanning zit en ik
wens iedereen heel veel succes toe!
We moeten uiteraard ook even terugkijken naar de Europese verkiezingen. De
leden van de stembureaus hebben goed werk verricht. Er is snel en goed geteld.
De uitslagen zijn op zondag openbaar gemaakt en maandag werd er centraal
geteld. Fijn dat er zoveel mensen, zoveel inwoners, zijn die ons daarbij willen helpen. Punt van aandacht en zorg is het feit dat er iets fout is gegaan met de verzending van de stempassen. Daardoor hebben een aantal mensen geen stempas
ontvangen. Elke persoon die zou willen stemmen en het niet heeft kunnen doen,
is er één teveel. Daarom wordt het ook heel goed uitgezocht. Op dit moment weten we zeker dat de bestanden goed zijn aangeleverd, dat de controles goed zijn
uitgevoerd, dat ze allemaal gedrukt zijn en dat er naar alle waarschijnlijkheid iets
bij de bezorging is fout gegaan. Maar daarover later meer. Gelukkig hebben we
in een groot aantal gevallen de fout kunnen herstellen door nieuwe stempassen
uit te geven. Maar er zijn ook mensen die pas op het laatste moment bemerkten
dat ze geen stempas ontvangen hadden en helaas is dat dan (vanwege wet- en
regelgeving) niet meer te corrigeren. En dat is heel betreurenswaardig
Oude tradities herleven. In Oploo vonden dit jaar de Meulefeesten of vanuit eerdere edities de Molenfeesten plaats. Een prachtig programma, een weekend vol
met activiteiten op een geweldige locatie. Aan de voet van de Korenbloem, met
zicht op de Olliemeulen. Aanleiding is het feit dat muziekvereniging Excelsior dit
jaar 110 jaar bestaat, dus reden genoeg voor een feestje. En in Oploo doen ze dat
met heel veel vrijwilligers, met heel veel enthousiasme, passie en uiteraard met
muziek. Ik mocht aanwezig zijn bij de openingsavond met de naam “Speule rond
de Meule” en ik vul zelf maar aan “in de buitenlucht”.
Uiteraard verzorgde de jubilerende vereniging zelf een deel van het muzikale
programma. Maar ook de harmonieën Sint Cecilia Sint Anthonis en Sint Jan Wanroij, het Sint Matthiasgilde uit Oploo, het Sint Antoniusgilde uit Sint Anthonis en
de brandweermannen uit Gemert met hun doedelzakband genaamd Firebrigade
Pipes & Drums waren van de partij. Of beter: met hun bijdrage feliciteerden
ze Excelsior en alle inwoners van Oploo met 110 jaar muziek, saamhorigheid,
gemeenschapszin, cultuur en ontspanning. En nogmaals, het was een prachtige
avond!
Marleen Sijbers,
Burgemeester gemeente Sint Anthonis

