COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Een enerverende week achter de
rug. Afscheid genomen van twee
collega’s, onze controller en onze
secretaris. In een ambtelijke organisatie heb je altijd mensen die,
vaak door hun functie, wat meer op
de voorgrond (moeten) treden en
mensen die gestaag en contentieus
op de achtergrond hun werk doen.
En een organisatie kan niet zonder
beiden. Twee mensen die nu hun
werkbare periode afsluiten en een
nieuwe weg inslaan. Twee mensen,
die ook meteen aangaven wat te
willen blijven doen voor de maatschappij. Twee mensen die gaan
genieten van vrije tijd, van partner,
vader en opa zijn. En twee mensen
die dus niet achter de spreekwoordelijke geraniums gaan zitten. Het
was fijn dat zij zich hebben ingezet
voor onze organisatie en voor de
gemeente Sint Anthonis.
Ook de week van de lintjesregen.
Lintjesregen suggereert dat iedereen wel nat wordt, ongeacht of je
veel of weinig doet. Maar dat is
niet zo. Het zijn de mensen uit onze
gemeenschap die kandidaten voor
een Koninklijke Onderscheiding
voordragen. Het komt dus echt vanuit de mensen zelf. Daarna volgt
nog wat onderzoek en uiteinde-

lijk zal blijken of de burgemeester
namens de Koning de versierselen
al dan niet op kan spelden. Het is
dus geen vanzelfsprekendheid.
Op Koningsdag zijn alle decorandi
welkom op het gemeentehuis. Maar
liefst 210 uitnodigen worden er verstuurd. 180 daarvan zijn gedecoreerden die samen met hun partner
of een begeleider welkom zijn. De
andere dertig uitnodigingen gaan
naar de raadsleden, dorpsraden,
oranjeverenigingen en het college.
Het was een mooie bijeenkomst, die
voor de 22ste keer werd gehouden.
Aan het einde van de bijeenkomst
gaan we samen naar buiten waar
de schoolkinderen hun prachtig versierde fietsen laten zien en
ons Gilde de mensen overvendelt
die tussen Koningsdag 2014 en
Koningsdag 2015 gedecoreerd zijn.
Dit jaar zeven nieuwe mensen die
zich belangeloos ingezet hebben als
bestuurder van verenigingen, als
mantelzorger, als medeorganisator
van of als harde werkers tijdens evenementen, als collectant of anderszins en daarom benoemd zijn tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Thea Jansen-van Tiel was
van die zeven dit jaar de jongste
(laatste) en zij mocht op 24 april een
Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. En schijnbaar krijgt
de Koning wat hij verdient. Want
zag het er eerst nog naar uit dat het
niet droog zou blijven, de dag was
droog en deels zonnig. Het was wel
een beetje koud. Maar voor festiviteiten ter gelegenheid van Koningsdag of voor een terrasje of om te fietsen een heerlijke dag.
En daarmee is Koningsdag 2015 ten
einde en gaan we ons nu passend
voorbereiden op 4 mei, want dan
vindt in Sint Anthonis de dodenherdenking plaats. U bent allemaal
van harte welkom hieraan deel te
nemen.
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