
Nieuwjaarsoverpeinzing 

Iedereen begint het nieuwe jaar met een terugblik 
Een soort samenvatting van het verleden jaar 
Alsof ik zelf niet ook over een geheugen beschik 
Dus ik begin daar niet aan, af is af en klaar is klaar 

Iedereen weet dat we in januari weer even samen stilstonden 
Met landelijke maatregelen maar toch ook een maand van feest 
De oprichting van onze gemeente heeft 50 jaar geleden plaatsgevonden 
Een groene, groeiende en commerciële gemeente met een moderne geest 

Iedereen weet ook dat we januari startten met bijna 43.000 Drontenaren 
En dat er in februari weer een coronapiek door de gemeente giert 
Vanaf maart zorgt de rotonde aan de Biddingringweg voor minder gevaren 
En in april werd na twee jaar eindelijk weer Koningsdag gevierd 

De 4 mei herdenking onder toeziend oog van Ron Powers, de Airgunner, 
Juni, juli en augustus staan voor plezier en een dansje wagen 
De gemeente stroomt vol van festivalganger tot survival runner 
En we sluiten de zomer af met Lowlands en de Meerpaaldagen 

Dan slaan in september de vonken er letterlijk van af 
De hoogspanningskabels lopen schade op door storing en brand 
Iets wat wekenlang een gebrek aan treinverkeer gaf 
En op de dag zelf, heel veel chaos is ons rustige Flevoland 

Energie en stroom blijven ook het thema van de maand oktober 
Opeens zitten in er 2000 Drontense huishoudens zonder stroom 
Witgoed schade en ook de energierekening stemt ons sober 
Landelijke overheid houdt dit, met een plafond, nu enigszins in toom 

In november biedt Dronten asielzoekende onderdak aan 
En is bij Walibi een grootschalig opvangcentrum ingericht 
Tot slot is het december als versierde tractoren door de dorpen gaan 
En sluiten we zo ons jaar af met warmte, gezelligheid en vooral licht 

Nogmaals ik begin daar dus naar niet aan 
Ik wil u enkel en alleen het allerbeste wensen 
Voor een fantastische en schitterend nieuwjaar 
Waarin we vooral een beetje lief zijn voor elkaar 

Marjolein Westendorp, Stadsdichter gemeente Dronten 

Marjolein Westendorp, stadsdichter van de gemeente Dronten, droeg tijdens de 
nieuwjaarsontmoeting op dinsdag 3 januari haar nieuwe gedicht ‘Nieuwjaarsoverpeinzing’ 
voor. Met dit werk blikt zij terug op het afgelopen jaar in gemeente Dronten. 
 
Onze vloggende stadsdichter heeft hier ook een verslag van opgenomen. Bekijk de video: 
https://www.youtube.com/watch?v=dwAL8ywZrVw&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=dwAL8ywZrVw&t=2s

