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“DE HERFSTBLADEREN DOEN EEN WEDSTRIJDJE
WIE HET SNELST OM DE WERELD WAAIT”
Wederom een korte bijdrage in de maand november. Niet dat we stilzitten, maar de storm van september
(veel bijeenkomsten en “inhaalwerk” van twee maanden zomervakantie) is gaan liggen.
Afgelopen maand was één van de klussen van onze penningmeester het automatisch innen van de contributie
voor 2012. Voor de mensen die geen machtiging hebben ingevuld, komen we eind van het jaar langs om de
contributie contant op te halen.
Ook willen we u vragen wijzigingen in adres, bankrekeninggegevens e.d. door te geven
zodat wij up-to-date blijven met onze ledenadministratie. Wilt u ons er ook op wijzen als
u nieuwe buren krijgt? Wij krijgen veel mee, maar om alles in de gaten te houden zou
Het bestuur van
een dagtaak zijn. En aangezien de nieuwe informatiefolder zo goed als klaar is, willen
Vereniging Dorpsbelang:
wij maar wat te graag nieuwe inwoners hiermee verwelkomen!
Heeft u als bedrijf nog visitekaartjes/folders o.i.d., dan ontvangen wij die graag voor in
- Marian Uitdewilligen
het informatiepakket. Ditzelfde geldt trouwens voor informatie over de verenigingen die
voorzitter
- Marianne van Tilburg
ons dorp heeft. Dit alles kunt u langsbrengen bij Annelies van der Gaag
secretaris
(Blankenhammerweg 9) of bij Marianne van Tilburg (Schoolstraat 40).

AZC-nieuws
Als Dorpsbelang sluiten we ook nog steeds vier keer per jaar aan bij het overleg op het
AZC. Samen met een medewerker van de gemeente worden we dan bijgepraat over
hoe het gaat op het AZC. Veel nieuws krijgen we niet te horen, maar we vinden het
belangrijk dat we contact met het AZC houden, mocht dit wel een keer nodig zijn.
Misschien heeft u het al opgemerkt toen u langs het AZC reed: ze zijn begonnen met
de nieuwbouw op het park. In delen wordt het gehele park voorzien van nieuwe huisjes.
Zo heeft u mogelijk ook gezien dat ze voor de bouw een aparte oprit hebben
aangelegd. Deze oprit is in de toekomst ook de nieuwe oprit voor de bewoners van het
centrum. Mocht er nieuws zijn vanuit het AZC wat belangrijk is voor Luttelgeest, dan
informeren we u.

- Henk Swillens
penningmeester
- Annelies van der Gaag
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Gonny Schot
- René ter Schure
- Wilfried Vergeer

“Onze Hiske” wint Groninger Studenten Carbaret Festival!!!
Het is haar gelukt! Vrijdag 28 oktober heeft Hiske Schipper in de finale van het Groninger Studenten
Cabaret Festival als eerste dame in de geschiedenis de jury- en de publieksprijs gewonnen.
Toepasselijk was de titel van haar cabaretstuk: “Uit Luttelgeest”. Haar liedjes gingen over Palestijnen,
muizen en vooral over Luttelgeest waarmee ze het publiek enorm wist te vermaken en een
humoristische avond bezorgde. In het publiek hoorde je geluiden als “Raar dorp, dat Luttelgeest!”.
We kunnen de komende tijd dan ook veel mensen verwachten die uit pure nieuwsgierigheid stiekem
een kijkje komen nemen in ons dorp. Omdat we apetrots zijn op Hiske heeft dorpsbelang namens het
dorp fruitmanden en rozen uitgedeeld aan de drie finalisten, met natuurlijk de tekst “Uit Luttelgeest”
erop. Namens al je dorpsgenoten: GEFELICITEERD HISKE!!!

Hond anders…
Een aantal maanden terug zijn in Luttelgeest verbodsborden „poepende honden‟
neergezet. Deze hebben wij na een aantal maanden weer verwijderd.
Blijkbaar kunnen honden tóch lezen want wat blijkt? In en om de dierenweide en de
speeltoestellen daar is weer volop hondenpoep te vinden! Ongelofelijk! (dat honden
kunnen lezen!) Vandaar dat besloten is het bord weer terug te zetten. We hopen dat dit
kinderen en andere dorpsbewoners weer een drollenvrije omgeving oplevert!
En wederom: spreek elkaar waar nodig aan om ons dorp drollenvrij te houden.
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