De burgemeester neemt u mee....
Mijn laatste vakantiedag voordat ik weer aan de slag
ga. En een mooi moment om te starten met een
column. Even vooruit en even terugkijken. Binnen
het college zorgen we dat er altijd een bestuurlijke
vertegenwoordiging aanwezig is. De eerste weken
van de zomervakantie dus gewoon gewerkt. Met het
overlijden van Gerrit van Kempen hebben we binnen onze gemeente verdriet
en mooie herinneringen samen gedeeld. Ook de dood hoort bij het leven, maar
soms komt het gewoon te vroeg. Gerrit heeft op een waardige wijze afscheid
genomen van het leven, waarbij hij tot het laatste moment de regie over zijn
leven heeft behouden. Op 18 juli hebben we samen met heel, heel erg veel
mensen afscheid van hem genomen. Met familie, vrienden, bekenden en verenigingen. De aanleiding was triest en veel te vroeg, maar desondanks was het een
indrukwekkende en prachtige bijeenkomst waaruit enorm veel waardering bleek
voor alles wat Gerrit gedaan heeft. Het echtpaar Pennings-Maessen mocht ik op
25 juli feliciteren. Dat is zo bijzonder, want deze mensen heb ik vijf jaar geleden
ook mogen feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Hoe bijzonder en mooi dat ze
nu nog steeds samen mogen en kunnen zijn. Op 30 juli mocht ik het startschot
lossen voor de een-na-laatste etappe van Ome Joop’s Tour. Hartstikke leuk dat ze
zich zo welkom voelen in Sint Anthonis en in Oelbroeck. Op 4 augustus was mevrouw Hendriks-Uijen 106 jaar geworden en daarom ben ik haar op 5 augustus
gaan feliciteren. Wij hebben in onze gemeente op dit moment 4 mensen die 100
jaar of zelfs al ouder zijn. De komende maanden staat heel Brabant in het teken
van 75-jaar bevrijding. Onze gemeente is op 25 september 1944 bevrijd. Samen
met onze dorpen en heel veel vrijwilligers worden er mooie activiteiten georganiseerd. Houd wat dat betreft websites, sociale media en uw brievenbus in de
gaten, want er staat echt wat te gebeuren. Het is belangrijk dat we herinneringen
levendig houden, dat dit deel van onze geschiedenis ook bij onze jeugd bekend
is, wordt en blijft en dat we stil blijven staan bij het feit dat vrijheid niet iets vanzelfsprekend is. Dat wij ons daarvoor moeten blijven inzetten. Dat er nog steeds
mensen zijn die voor onze vrijheid uitgezonden worden naar andere plaatsen
om daar vrede en stabiliteit te bewerkstelligen. Daarom is het zo’n mooi initiatief
dat ook in onze gemeente een veteranenvereniging in oprichting is, waarbij de
veteranen van toen en nu elkaar kunnen vinden, spreken, herinneringen kunnen
delen en bovenal dat ze het respect krijgen dat ze verdienen!
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