De burgemeester neemt u mee....
De laatste week van april, met de uitreiking van de
Koninklijke Onderscheidingen en een dag later Koningsdag, is voor iedere burgemeester altijd een hele
mooie en bijzondere week. Een week waarbij we niet
alleen stil staan bij de verjaardag van onze Koning,
maar waardering uitspreken voor bijzondere mensen
die zich op een bijzondere wijze en gedurende een
lange tijd ingezet hebben voor onze samenleving.
Uiteraard is het van doorslaggevend belang of er een Koninklijk Besluit komt
opdat iemand benoemd wordt tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
maar het begint bij waardering vanuit onze eigen inwoners. Want het is niet de
burgemeester of de gemeenteraad die mensen voordraagt. Het zijn de mensen
uit de omgeving van een gedecoreerde die van mening zijn dat iemand meer
dan het normale doet, dat iemand extra aandacht en/of zorg heeft voor kwetsbare mensen, dat iemand gedurende hele lange tijd heel veel inspanningen verricht
voor een of meerdere verenigingen, of dat iemand regionaal het verschil maakt.
En daarom is het ook voor een burgemeester zo bijzonder om een Koninklijke
Onderscheiding uit te mogen reiken. Dit jaar mocht ik Leo van Els verrassen door
hem namens onze Koning de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau op te spelden. Daarna zijn we naar Jacques Steenbrink gegaan die zich vanaf
de 26ste april Lid in de Orde van Oranje Nassau mag noemen. Twee bescheiden
mensen, die eigenlijk aangaven altijd de dingen gedaan te hebben waar ze
achter stonden, die hun passie gevolgd hebben en die naast en na hun werkbare
leven een extra bijdrage aan onze samenleving hebben gegeven.
Hoe goed voelt het om ook dit jaar weer samen met onze huisfotograaf Gerrit
van Kempen op pad te gaan, of beter dé fotograaf van ons allen, want hij staat
nog altijd klaar om bij alle gemeentelijke activiteiten foto’s te maken zodat die
gebeurtenissen ook op beeld vastgelegd worden.
Op Koningsdag nodigen we altijd alle gedecoreerden uit voor een ontvangst in
het gemeentehuis. Voor mij was het dit jaar de 10e keer om iedereen welkom te
heten. Op dat moment zetten we ook de gedecoreerden uit onze gemeente die
al eerder dit jaar een Koninklijke Onderscheiding hebben mogen ontvangen nog
eens extra in het zonnetje. Dat zijn Gerrit van Kempen en Jeffrey Herlings. Onze
twee Gildes uit Sint Anthonis en Oploo geven deze feestelijke dag een extra mooi
randje, mede ook door de overvendeling van de gedecoreerden.
En die laatste week van april, waarbij we extra aandacht hebben voor onze
vrijwilligers, is ook een mooie overgang naar mei, want op zaterdag 4 mei staan
we stil bij de Nationale Dodenherdenking. Dit jaar georganiseerd door dorpscoöperatie ‘Samen 1 Westerbeek’. Vanaf 18:00 uur bent u van harte welkom in op
gemeenschapshuis De Schans in Westerbeek. Om 18:45 uur begint de Stille Tocht
naar het Peelplein, waar wij samen alle slachtoffers herdenken die zich waar dan
ook ingezet hebben voor onze vrijheid.
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