COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Maandag vieren we Koningsdag.
De voorbereidingen zijn al in volle
gang. Het is altijd weer een hele
mooie feestelijke dag en met de
ontvangst van alle gedecoreerden
en hun eventuele partners op het
gemeentehuis krijgt de dag nog
een extra feestelijk tintje. Ook het
overvendelen van de nieuw gedecoreerden van het afgelopen jaar
is stijlvol en bijzonder. We hebben
heel veel mensen die zich belangeloos inzetten en ingezet hebben
voor onze gemeenschap. Het is
een grote groep en het worden er
gelukkig nog steeds meer. En we
zijn natuurlijk heel erg trots op al
onze vrijwilligers en in het bijzonder op al de gedecoreerden. We
komen zo langzamerhand wel een
beetje in de problemen. Of problemen, eigenlijk is het een luxe probleem. Enerzijds willen we iedereen gastvrij ontvangen en daarmee
natuurlijk ook bedanken voor de
jarenlange inzet, anderzijds wordt
de ruimte bijna te klein om iedereen een goede zitplaats aan te bieden en daarnaast voldoende loopruimte over te houden. We doen
ons best om het allemaal in goede
banen te leiden. Maar daarover volgende week meer, eerst nog even
terugkijken op de afgelopen week.
Vrijdag hebben we een groep uit-

wisselingsstudenten van Metameer uit Duitsland mogen ontvangen. Blijft leuk om al die jonge
mensen (soms geïnteresseerd,
soms verveeld, soms heel fit en
soms al moe) te mogen ontvangen.
Wij doen het graag, vooral omdat
we heel blij zijn met Metameer in
onze gemeente en wij het ook als
onze plicht zien om af en toe wat
terug te doen.
Zaterdag was het college bij Activia te gast. Directe aanleiding was
het aanstaande kampioenschap
van D1. Maar daarnaast waren er
nog veel meer teams die enorme
prestaties geleverd hebben. Ik
ga ze niet allemaal proberen te
benoemen, want naast de D3 en
de D5 zijn er ook bij de meisjes B
en C prachtige resultaten behaald.
Resultaten waar je als vereniging,
bestuur, coaches en leden, kortom
iedereen, heel erg trots op mag
zijn. Waar een kleine gemeente
groot in is! Ik hoop dat iedereen
terug kan kijken op een heel mooi
seizoen en een heel mooi feest en
namens raad en college van harte
proficiat, voor jullie allemaal!
En zondag hadden we de tweede
dag van de Open Atelierroute.
Prachtig weer, heel veel fietsers,
heel veel bezoekers van buiten Sint
Anthonis en van buiten Brabant
en heel veel moois om te bekijken. Al onze deelnemers (ook de
gastexposanten) stellen een eigen
werkje gratis ter beschikking voor
de loterij. Die loterij mocht ik verzorgen. Een leuk moment. Niet
iedereen kan in de prijzen vallen,
maar dat er veel liefhebbers zijn,
blijkt wel uit het grote aantal verkochte loten en de belangstelling
tijdens de loting. Een leuk moment
en een mooie afsluiting van een
succesvol weekend waar we trots
op mogen zijn en ook daar zijn het
onze vrijwilligers en de Kunstkring
die dit weer mogelijk maken. Super
gedaan!
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