De burgemeester neemt u mee....
De vakantie is alweer vergeten en de agenda is weer
goed gevuld met mooie bijeenkomsten en regulier
overleg. Maar iedereen zal de afgelopen weken ook
de vele activiteiten gevolgd hebben naar aanleiding
van 75 jaar bevrijding en operatie Market Garden.
Ook in onze gemeente is volop aandacht voor 75 jaar
vrijheid. Dat is overigens niet alleen dit jaar. Wie herinnert zich niet de indrukwekkende openluchtvoorstelling ’In de schaduw van de Rômfabriek’ of de boom
die nog niet zo lang geleden geplant is uit respect voor al die mensen in Sint
Anthonis die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers, vaak met gevaar
voor eigen leven, onderdak geboden hebben. Inmiddels heeft u de uitgave
ter gelegenheid van’75 jaar vrede en vrijheid Sint Anthonis’ in de bus gehad
en ik heb al mooie reacties en complimenten in ontvangst mogen nemen. Die
complimenten zijn echt voor de redactie want Henny Lenkens, Martin Mahler en
Riek Janssen-van den Oever hebben samen met Harry van Heijster en Cily Rutten
de interviews opgetekend en correcties doorgevoerd. Ook mogen we daarbij de
heemkundeverenigingen uit onze gemeente niet vergeten, die beeldmateriaal
aangeleverd hebben. En de mensen die nog foto’s van recentere datum aangeleverd hebben of nog speciaal gemaakt hebben. Onze eigen Nelleke van de Weem
heeft de vormgeving en opmaak gedaan! En dan al die mensen die hun ervaringen met ons wilden delen. Het gevaar van namen noemen is dat er ook mensen
niet genoemd worden, die wellicht ook een hele bijzondere bijdrage hebben geleverd. Ik heb gehoord en gezien dat het een mega-klus is geweest van heel veel
vrijwilligers. En daarom vanaf deze plek complimenten voor jullie allemaal! Het
is een prachtige uitgave geworden waar op een mooie wijze lokale aandacht en
respect getoond wordt. Heel hartelijk dank. Hou ook de agenda in de gaten, want
er zijn vele activiteiten, ook deze week. Op woensdag 25 september luiden alle
klokken in onze gemeente en is er van 19:00 tot 19:40 de bestuurlijke opening
van het herdenkingsjaar op het gemeentehuis. Dan wordt ook de tentoonstelling
‘Facing Freedom’ geopend en de veteranenvereniging Sint Anthonis opgericht.
Op zaterdag 28 september start om 13:00 het jeugdprogramma ‘Bewegen in
vrijheid’ op de Brink, van 16:30 tot 21:00 is er in Oelbroeck het bevrijdingsconcert
van muziekvereniging Sint Cecilia en een expositie ingericht door de heemkundekring Sint Tunnis. Vanaf 21:00 uur start het muziekfeest in MFC Oelbroeck.
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