De burgemeester neemt u mee....
Dit jaar staan wij in Nederland stil bij 75 jaar vrijheid. Ook in onze gemeente staan er diverse
activiteiten gepland. Daarom is het zo mooi dat in onze gemeente door Jos Raaijmakers, Freddie
Toonen en Riëtte van der Linden het initiatief genomen is om een veteranenvereniging op te
richten, om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar en Sint Anthonis te zijn. Bij veteranen denken
velen van u wellicht alleen aan hen die zich in een ver verleden ingezet hebben voor onze vrijheid
zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog en oorlogen in voormalig Nederlands-Indie, Nieuw-Guinee
en ook personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Of het
vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog. Maar met Veteranen bedoelen we
alle (ex-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in
oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in
internationaal verband. Denk daarbij aan de missies in bijvoorbeeld Cambodja, Ethiopië, Angola,
Haïti en voormalig Joegoslavië. Dus mocht u veteraan zijn dan roep ik u op om deel te nemen aan
dit initiatief en contact op te nemen met Anton Schueler.
Onlangs hadden we een hele mooie en indringende bijeenkomst in het gemeentehuis. Luitenantkolonel Goedings en luitenant-generaal De Kruif waren te gast en namen ons mee naar de wereld
van defensie, hoe het is om uitgezonden te worden, hoe om te gaan met verdriet, verlies en
afscheid nemen, want helaas komt niet iedereen gezond en wel terug thuis. Mooi was het dat ook
de dorpsraden goed vertegenwoordigd waren, want zij hebben hele mooie initiatieven ondernomen
opdat 75 jaar bevrijding ook in onze gemeente op een waardige en feestelijke wijze gevierd wordt.
Binnenkort ontvangt u de Bevrijdingskrant. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid. U komt
daarin verhalen tegen over vroeger en over nu en u wordt meegenomen in de activiteiten die dit
jaar georganiseerd worden in het kader van die 75 jaar bevrijding. De schrijvers zijn Harry van
Heijster, Henny Lenkens en Martin Mahler. Zij staan garant voor geschiedkundig correcte en goed
leesbare verhalen. Ik heb de preview gezien en ben heel erg onder de indruk, dus hou de
brievenbus in de gaten!
Op 5 september mocht ik mevrouw Ploegmakers-Arts feliciteren vanwege haar 100e verjaardag.
Haar dochter was aanwezig en we hebben gezellig een uurtje gepraat, koffie gedronken en heerlijk
gebak gegeten. We plannen altijd een uurtje, maar ook deze keer zouden we gemakkelijk langer
hebben kunnen blijven. Mevrouw Ploegmakers, Jeanette – of zoals ze zelf altijd zei: “Jeanet” –
woont nog zelfstandig in Wanroij, heeft humor en klaagt nooit. Op handen gedragen door haar
familie en heel veel mensen zoals bijvoorbeeld medewerkers die vroeger nog bij haar en haar man
gewerkt hebben en haar nog steeds een warm hart toedragen. Een eer om haar te mogen
feliciteren en haar nog heel veel fijne jaren toe te wensen.
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