scherpe blik van boven

oh (denne)boom…
Verwarm je hart: in winter (ver)wonderstad 's-Hertogenbosch 2007/2008.
Deze tekst staat op een folder waarin activiteiten staan "om het jaar mooi mee
af te sluiten of het nieuwe jaar spetterend mee te beginnen".
's-Hertogenbosch onhult, -speelt, -ontdekt, -verwent, -ontvangt en -verrast
staat er enthousiast te lezen.
De trouwe bezoeker van onze stadslog zal zelf zonder al te veel moeite ook andere kwalificaties
kunnen verzinnen. Van een winterse sfeer is, na het invallen van de dooi, geen sprake meer en
een echt gezellige Kerstmarkt met ijsbaan wil maar niet lukken. Maar ach, het is Kerst en dus
(eventjes) vrede op aarde, in ons dorp, in uw buurt en binnen de familie. Op de valreep voor de
feestdagen werd van hogerhand ons dorp zelfs nog opgezadeld met een heuse (kerst)stal. Nee,
niet die in de Sint Jan maar in de Dorpsstraat 69 te Rosmalen (tevens een aardige toeristische tip
voor in de volgende promotiefolder). Het pand is 'heilig' verklaard (lees: krijgt de
monumentenstatus). Ook Rosmalen heeft zijn monumenten, niet alleen de 'binnenstad' van ons
dorp. Zo denken ook veel bewoners in de herstructureringsgebieden erover. Voor Barten-Noord
is het te laat. In Boschveld blijft echter steeds meer staan om te worden opgekalfaterd.
Daarentegen zit men in Eikendonk nog niet echt lekker onder de kerstboom. Over bomen
gesproken…
Het nieuwe jaar begint straks goed: alle kerstbomen de deur uit om te beginnen in ons dorp. Eén
groot nieuwjaarsvuur op de, rijk met bomen omzoomde, Parade! Ook de gemeente kan voor dit
vuurtje een duit in het zakje doen: het hout van de 66 gekapte bomen langs het Homeruspad.
Komt u ook? Als de bomen toch weg moeten kunnen we ons er maar het beste aan warmen!
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