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Traditie
Zoals elk jaar ook dit jaar de Nieuwjaarsspeech van de dorpsvoorzitter in de dorpskrant van januari. Voor de
eerste keer van de nieuwe voorzitter Richard Westveer.
Luttelgeest samen
Vorig jaar omstreeks deze tijd werd ik gebeld door Marian met de vraag of ik wilde toetreden tot
dorpsbelang. Op mijn ja vertelde ze dat het ging om de functie van voorzitter. De vraag was of ik dit ook
wilde. Hier was ik niet direct van overtuigd, daar ik nog maar vier jaar woonachtig ben in Luttelgeest.
Dit argument werd in gedachten van tafel geveegd, want in de vier jaar in Luttelgeest voel ik mij hier
volkomen thuis. Dit heeft te maken met een van de specifieke kwaliteiten van Luttelgeest; de openheid van
de dorpsbewoners. Vele van u wonen hier al jaren en hebben een hele geschiedenis met het dorp.
Anderen wonen er net als ik wat korter, maar worden zo opgenomen in de openheid van Luttelgeest dat het
al gauw een veilig thuis is.
Het afgelopen jaar hebben we ook een aantal keren stil mogen staan bij de rijke geschiedenis van ons dorp.
We mochten dit jaar het 60 jarig bestaan van onze sportvereniging Tonego vieren.
Ook bestond mechanisatiebedrijf "van Driel" dit jaar 50 jaar.
Een andere kwaliteit is de energie die rondgaat in het dorp. Vele van u zijn op de één of andere manier wel
betrokken bij activiteiten die plaatsvinden in het dorp. Dit werkt als een virus. Deze energie maakt dat
iemand mee wil doen. Ik ben besmet.
Kenmerkend voor 2014 is dat we dit jaar de deuren zagen sluiten van de katholieke kerk. Naast de
leegstand van een bijzonder gebouw kan ik mij voorstellen dat dit een leegte brengt bij de
geloofsgemeenschap. Ik ben er echter van overtuigd dat voor dit kenmerkende gebouw een passende
bestemming gevonden zal worden. Verder werd de eindinspectie gedaan van de kerk door onze aftredende
sinterklaas. Wie ruim 30 jaar deze rol vervult heeft; over energie gesproken! Gelukkig wordt deze traditie ook
in Luttelgeest voortgezet en is de mijter doorgegeven.
Ik las laatst de inleiding van een onderzoek met daarin de vraag of de kleine dorpen nog wel van deze tijd
zijn. Verbaasd dacht ik na over deze vraag. De volgende maatschappelijke onderwerpen passeerde mijn
gedachten. Het begrip participatiemaatschappij werd dit jaar ten uitvoer gebracht in de maatschappij. Dit
zorgde her en der voor commotie hoe moet dit nu? Maar in Luttelgeest gingen we gewoon door met wat we
altijd al deden. Samen de schouders er onder voor Luttelgeest, een vertrouwde plek
voor jong en oud.
Hieruit komt onder meer het project zorg tot uiting. Voor en door Luttelgeestenaren.
Inspelen op de lokale behoefte.
Een ander actueel onderwerp is samen. Een roerige wereld waarin gesproken wordt
over acceptatie, respect en samen doen. En ook nu gaat Luttelgeest gewoon door met
wat we altijd al deden. Samen bouwen aan een Luttelgeest, een vertrouwde plek voor
jong en oud.
Het antwoord op het vraagstuk is mijn inziens dan ook: Luttelgeest, kleine kern, een
gemeenschap als voorbeeld voor een samenleving. Ik weet dat ik slechts enkele
activiteiten benoemd heb. Ik wil alle andere initiatieven niet te kort doen; allen dragen bij
aan de belofte welke gedaan is in het dorpsontwikkelingsplan
Luttelgeest een vertrouwde plek voor jong en oud.
Laten we nu doen waar we het allerbest in zijn en proosten op de de start van het
nieuwe jaar.
Dat 2015 een jaar mag worden waarin we samen verder mogen werken aan onze dromen en beloften.
Een bijzonder en goed 2015 gewenst!

