COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Wanneer u dit leest is de carnaval al weer voorbij, terwijl nu
de carnaval nog in volle gang
is. We zijn net thuis gekomen
nadat we de optochten in Westerbeek, Wanroij en Sint Anthonis bekeken hebben. Heel veel
creativiteit, ludieke vondsten,
jong en oud goed vertegenwoordigd, soms heel deskundigheid
ontworpen en gemaakt en soms
had de voorpret misschien wel de
overhand. De sfeer was helemaal
top, veel mensen op de been en
het weer was fantastisch, kortom
alle ingrediënten aanwezig om er
tot aan aswoensdag een prachtig
carnaval van te maken. Of zoals
Prins André uit Westerbeek zou
zeggen “unne kei goeie carnaval”. Doet me er aan denken dat
het leek alsof tijdens de laatste
ijstijd de gletsjer voor De Plaggehut gestopt is. Want daar lag
opeens een super grote kei voor
de deur. Volgens Gerrit van Kempen krijgt men in Westerbeek
altijd alles voor elkaar, dus die
kei op een mooie andere plek leggen zal ze geen enkele moeite gekost hebben. Gerrit van tunnis.nl
ben ik de afgelopen dagen wel
vaak tegengekomen. Volgens mij
zagen we hem bij alle optochten

waar wij ook geweest zijn. En
misschien heeft hij er nog wat
meer gedaan. Kijk vooral even op
zijn website dan heeft u meteen
een mooi overzicht van de carnavalsdagen in al onze kerkdorpen.
Het carnaval kan natuurlijk niet
beginnen zonder de sleuteloverdracht. Deze keer bij de Spurriebuuken in Oploo. Goed en strak
georganiseerd. Met een talkshow
(spreek uit als Talluksjow) onder
leiding van host Mark. Bijna alle
prinsenparen hadden wel iets
op hun kerfstok waardoor de
geplande sleuteloverdracht in
gevaar kon komen. Maar door
praktisch en pragmatisch te zijn,
vooral niet te kritisch en de lat
niet te hoog te leggen, kwam het
toch nog allemaal goed. Zo ook
met de boerenbruiloft van Peter
R. (alias René) van Loosbroek met
zijn eigen Elly. De beletsels werden vakkundig weggewerkt door
de ambtenaar Harry van Heijster.
Het waren er nogal wat, dus er
moest flink gepraat worden en
met Harry is dat geen probleem.
En het leuke is dat je dan ook
verzekerd bent van humor. Wat
bijzonder was, is dat we deze carnaval met raad en college (in wisselende samenstellingen) diverse
keren samen opgetrokken zijn.
Dat voelde goed en was gezellig.
Voor zover ik nu kan overzien
(maar de carnaval is nog niet ten
einde) zijn er, behalve wat kleine
ongelukjes die met wat plakwerk
en/of naald en draad te herstellen
waren, geen incidenten gebeurd.
En zo hoort het ook. Carnaval is
feestvieren, is genieten en moet
voor jong en oud leuk zijn. Nu
een paar maandjes uitrusten of
gewoon hard aan het werk gaan,
zodat het op de 11e van de 11e
weer kan beginnen.
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