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Namens Dorpsbelang een heel gelukkig nieuwjaar gewenst! Onderstaand de speech van de dorpsvoorzitter
die tijdens de nieuwjaarsborrel in de Bosfluiter is gehouden op 7 januari.
2016 een bewogen jaar. Op het wereld toneel kwamen diverse gebeurtenissen voorbij. Mooie momenten,
maar ook diepte punten…. Niet alleen op wereld toneel maar ook ons eigen toneel. Zo reden busladingen
supporters mee naar de kampioenswedstrijd van het eerste van Tonego. De eerste prijs van de tulpen
mozaïek mochten we ontvangen. Verder was de eerste Passion van de Polder een feit.
Dit jaar vieren we 75 Jaar Noordoostpolder. Door heel de polder zullen evenementen in het teken hiervan
staan. Bij zo’n jubileum vindt ik het mooi om terug te kijken en al ken ik niet de verhalen zoals u ze
waarschijnlijk kent inspireren zij mij zeker. Ik genoot van de verhalen van de opa’s van Josien als het ging
om de eerste jaren in de Polder. Veelal werden de verhalen herhaald, maar dat weerhield de kracht ervan
niet. De Polder; een plek die letterlijk werd gecreëerd. Het land kwam te voorschijn uit de voormalige
Zuiderzee. Zelfs de samenleving werd zorgvuldig geselecteerd en daarmee de voorzieningen in ieder dorp.
Ik stel mij zo voor dat het pionieren in die tijd veel vroeg van de bewoners destijds. Iets wat volgens mij niet
van te voren ingeschat werd, was dat de kracht van samen bouwen bijdraagt aan samenhorigheid. Het
letterlijk klaar staan voor elkaar. De creatie ging gedurende de jaren door tot op de dag van vandaag. Dit
onder alle omstandigheden van de wereld. Zo bood de Noordoostpolder een schuilplaats voor vele
onderduikers die vluchtten voor vervolging en vele bewoners hielpen hen met gevaar voor eigen leven. De
landbouw ontwikkelde zich door de jaren heen en zal dat de komende jaren blijven doen. De dorpen
ontwikkelde zich en de parel Luttelgeest werd geboren. Ik heb ooit eens gelezen Luttelgeest is klaar. Ik
geloof dat een samenleving nooit klaar is en zich altijd blijft ontwikkelen.
Een welbekende slogan luidt; “als je maar lang genoeg gewoon blijft wordt je vanzelf bijzonder”. Een slogan
die mij veel bezig hield tijdens de voorbereiding op deze toespraak en die volgens mij perfect aansluit op het
alledaagse leven in Luttelgeest. In een maatschappij welke steeds meer gericht is op het individu, is het hier
heel normaal dat wij weten wie er naast ons woont en wat zijn of haar beslommeringen zijn.
De ontmoeting blijft druk bezocht en de vraag is zo groot dat de dinsdagmiddag erbij is gekomen. Er wordt
heerlijk gekookt door vrijwilligers. Voor degene die nieuwsgierig zijn naar de recepten er is een boekje te
koop. Het omzien naar elkaar en ons dorp wordt op vele vlakken gedaan: zorg en welzijn, de vele groene
vingers van de groene brigade, de begraafplaats, mantelzorgers enzovoort, zorgen voor een leefbaar dorp.
Heel gewoon in Luttelgeest.
Iedereen van ons met zijn/haar eigen talent. Ik weet dat we met elkaar dit talent inzetten om de leefbaarheid
van ons dorp te maximaliseren. Dit alles met de beste intentie. Dat we
vooruitstrevend zijn is heel gewoon in Luttelgeest. Een dorpsschool was de uitkomst
van de bijeenkomst voor de scholen. Een aantal dorpen kijkt vol verwachting naar de
ontwikkelingen hiervan. Natuurlijk zitten hier uitdagingen aan verbonden, maar die
zijn we nooit uit de weg gegaan, ook heel gewoon in Luttelgeest.
Dat we over elkaar waken met de nieuwste technieken bleek wel met de komst van
de buurtpreventie app. Samen waken we over elkaars eigendommen, heel gewoon in
Luttelgeest. Samenleving is het juiste woord. We leven samen in Luttelgeest;
ongeacht wie of wat je bent je bent welkom… Heel gewoon in Luttelgeest. Samen
zullen we blijven bouwen aan ons dorp zodat wij onze eigen toekomst creëren, heel
gewoon in Luttelgeest
En dit NU HEEL gewoon maakt in mijn optiek Nu heel bijzonder. Ik hoop dat wij
komend jaar heel gewoon kunnen blijven in onze kernwaarden, ons niet laten leiden
door de angsten van deze wereld, maar een bijzondere dorp mogen zijn. Voor Nu
een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2017!
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