De burgemeester neemt u mee....
In onze provincie zijn er 4 mensen die 106 jaar
of ouder zijn. Daarvan wonen er twee in onze
gemeente! Mevrouw Hendriks-Uijen uit Wanroij
bereikte afgelopen 4 augustus deze leeftijd en deze
week heb ik mevrouw Gerrits-Peters uit Sint Anthonis,
die op 29 oktober jarig is, met haar 106e verjaardag
gefeliciteerd.
Een onthulling is meestal een feestelijke bijeenkomst. Afgelopen woensdag
was het anders dan anders. Niet echt een feestelijke bijeenkomst, maar wel een
bijeenkomst waar, door de combinatie van dankbaarheid, verdriet, herinneringen
en liefde, de onthulling van het monument voor het levenloos geboren kind
een extra mooi tintje heeft gekregen. En het is eigenlijk ondenkbaar dat het nog
maar vanaf begin dit jaar is dat kinderen die levenloos geboren worden, ook
kunnen worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Goed om hier
nog eens te melden dat ouders hiervoor een verzoek kunnen indienen bij de
gemeente. Wanneer het kindje geboren werd, maakt niet uit. En dit is voor zoveel
mensen zo enorm belangrijk. Een heel mooi initiatief, een mooi monument
en een mooie plek om te herdenken. Dank aan al die mensen die dit mogelijk
hebben gemaakt. Vervolgens de dames Ilonka en Maud nog in het zonnetje
gezet door hen te bedanken omdat ze Sint Anthonis bij Keukenbazen zo goed
vertegenwoordigd hebben. Maar natuurlijk ook Niels van de 3 Burgemeesters
bedankt voor zijn jury-werk en coaching van het team. Want hij doet het toch
maar elk jaar weer op een leuke en enthousiaste manier.
In de winkel werd ik aangesproken door het promo-team van Eigenzwijns.
Wilbert en Trudie Egelmeers lieten mij proeven van hun nieuwste ontwikkeling,
waardoor ik meteen het menu van zondag aangepast heb. We hebben genoten
van “goeie worst” met kidneybonen; een duurzaam varkensproduct met een
lage CO2 footprint. Worstjes bestaande uit vlees van Brabantse varkens die
voornamelijk gevoerd worden met reststromen uit de voedingsindustrie.
Producten die anders weggegooid worden, worden verwerkt tot voedsel voor
varkens. Herkomst Landhorst, Wanroij, Venhorst en Mariahout. We gaan zeker
ook de worstjes met oesterzwam proberen.
Wanroij stond afgelopen zondag helemáál in de belangstelling. Bij LEW vond het
jaarlijkse Koningsschieten plaats. Lando, Tjard, Stefan, Rick, Theo en Lita werden
speciaal geroemd om hun resultaten en bij de jeugd kregen Emiel, Kieran en
Milan een verdiend applaus. Altijd leuk om bij LEW te gast te zijn en Lando is
volgens mij inmiddels de langst heersende Keizer, maar daarmee is de prestatie
nog steeds heel erg knap. Proficiat! En wist u dat Landmans Eendracht Wanroij
volgend jaar 125 jaar bestaat en daarmee officieel de oudste vereniging van onze
gemeente is? Dat zal vast een mooi feest worden.
Marleen Sijbers, Burgemeester

