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NEWCASTLE - Marathonlopers moeten een glaasje kersensap drinken voor én na de wedstrijd.
De kleurstoffen in het drankje, zogenaamde anthocyanen, zorgen voor sneller herstel van het
lichaam. Dat zeggen Britse onderzoekers van de Northumbria University.
Wetenschapper Glyn Howatson onderzocht de invloed van Montmorency-kersen op twintig atleten die
de marathon van Londen liepen. De ene helft van de lopers kreeg een placebo, de andere helft echt
kersensap. Dat dronken ze gedurende vijf dagen voor de marathon twee keer per dag. Na de
wedstrijd moesten ze het drankje nog twee dagen blijven drinken. Atleten die het kersensap dronken,
herstelden sneller van een marathon dan de placebogroep. Ook kwamen ontstekingen en oxidatieve
stress minder voor in de groep die het kersensap dronk. Het effect moet nog verder worden
onderzocht.
Het recept voor de 11-dorpenloop? 17 april zullen we weten of dat glaasje ook echt nodig is.
Luttelgeest gaat voor de winst en winnaars voelen geen moeheid zeggen ze…

Sportief Luttelgeest
De komende tijd staat in het teken van sportieve activiteiten in en om het dorp. Na de 11-dorpenloop
is de beurt aan de Kennedymars. In de nacht van 29 op 30 april komen de wandelaars door
Luttelgeest. Midden in de nacht wordt door een paar enthousiastelingen van dorpsbelang gestempeld
bij de Bosfluiter. Wilt u meedoen aan deze 80 kilometer lange tocht? Dat kan! Meer informatie is de
vinden op de website van STEP: www.step-emmeloord.nl
Zaterdag 8 mei gaan we verder met de mooiste wandeltocht van Nederland. Zoals eerder al gezegd,
wordt Luttelgeest niet meer aangedaan. Over de definitie van ‘mooiste’ kunnen we het dan ook nog
hebben… Tóch zit er nog een klein Luttelgeester tintje aan de wandeling: de Zwartlappen staan
namelijk te zingen bij de kerk in Kalenberg.
Ook aan deze tocht kunt u deelnemen; zie voor meer informatie de website www.kaskuinre.nl

Tulpenmozaïek
In april wordt de tulpenmozaïek bij de ingang van het dorp gemaakt door de dames van de
mozaïekgroep. Ieder jaar weer veel werk!
Het thema ‘Milleniumdoelen’ ziet u hierin terug. De officiële keuring vindt plaats op zaterdag 24 april.
Sinds half maart staat een nieuwe picknickbank bij de plek van de tulpenmozaïek dus u kunt straks
zittend het resultaat bewonderen.

Mei...tuinenmaand bij Mercatus
Mercatus gaat zich actiever inzetten voor verzorgde en goed onderhouden tuinen. Was het beleid er
eerst op gericht bij klachten of eigen constateringen actie te ondernemen, nu gaat Mercatus actief op
pad.
Dit betekent dat de opzichters en leesbaarheidsmedewerkers in de maand mei alle tuinen van de
huurders in Emmeloord en de dorpen gaan controleren.
Tijdens de controleronde bekijkt Mercatus de tuinen. Indien een tuin niet goed onderhouden is, wordt
genoteerd wat er aan de tuin moet gebeuren. De bewoners ontvangen hierop een brief met de
aanpassingen die Mercatus van hen verwacht. Indien de tuin niet voor de gestelde datum wordt
aangepast, ontvangen de bewoners een tweede brief. Zij hebben nogmaals de kans hun tuin op orde
te brengen. Is de tuin na twee verzoeken van onze kant nog niet op orde gebracht, dan schakelt
Mercatus een hovenier in. De kosten van de hovenier komen voor rekening van de huurder.
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Voordat Mercatus de tuinen gaat controleren, willen ze de huurders motiveren om hun eigen tuin aan
te pakken. Omdat Mercatus zich realiseert dat het niet voor iedereen mogelijk het groen af te voeren,
bieden ze hulp en wordt een container in het dorp/wijk of buurt geplaatst. Hierin kunnen de bewoners
het tuinengroen afvoeren. Mercatus neemt de kosten voor het afvoeren van het groen in de container,
tot haar rekening. Mercatus vindt het belangrijk dat de huurders (zelf) initiatief nemen om hun tuinen te
onderhouden. Mercatus zou het dan ook erg prettig vinden als dit initiatief breed wordt gedragen. Het
gaat immers iedereen aan! Dus Luttelgeest: steek massaal de handen uit de mouwen en ontdek het
ontspannende tuinieren!

Ondernemersbeurs
Een voorbereidingsgroep, bestaande uit 5 ondernemers en 2 bestuursleden van dorpsbelang, is bezig
met het in elkaar zetten van de jubileumbeurs. Wij gaan ervan uit dat aantal deelnemende bedrijven
voldoende is voor een mooie beurs.
Alle bedrijven worden in de maand april benaderd over deelname aan de beurs. Bedrijven die geen
aanmeldingsformulier in de bus hebben gehad en toch mee willen doen kunnen zich tot 25 april
a.s. aanmelden bij dorpsbelang.
Net als elk jaar zijn kunnen ook de verenigingen uit Luttelgeest zich aansluiten bij de beurs. Ze mogen
zelf weer iets bedenken om de bezoeker te lokken.
We lichten alvast een tipje van de sluier op: om een prijsvraag te winnen moet de bezoeker bij elke
stand langs. De exclusieve prijs voor de winnaar houden we nog even geheim.

Een terugblik…
De afgelopen maand zijn er verschillende activiteiten geweest, die we u niet willen onthouden.
Gesprek IGW
Begin maart heeft Dorpsbelang een gesprek gehad met de gebiedsregisseur van het IGW (Integraal
Gebiedsgericht Werken). Onderwerpen als riolering en speeltuinen zijn aan de orde gekomen. Na de
zomer gaat namelijk gestart worden met de vervanging van de riolering in het ‘oude dorp’. Aangezien
de straten eruit moeten, wordt dit mogelijk gecombineerd met het aanbrengen van verkeersremmende
maatregelen (Kamplaan). Uit de enquête van het dorpsontwikkelingsplan is namelijk gebleken dat
men graag zou zien dat de route die schoolkinderen moet fietsen verkeersveiliger wordt in het dorp.
Een informatieavond voor bewoners volgt nog.
Wat betreft de speeltuinen: Luttelgeest heeft ‘recht op een nieuwe speeltuin’ gezien het aantal
kinderen binnen een bepaalde straal. Ook is de speeltuin aan de Oosterstraat aan vervanging toe.
Gesproken is over de optie om de speeltuin bij de Dierenweide te renoveren/uit te breiden. Aangezien
de gemeente nog komt met een nieuw speeltuinbeleid wordt de knoop hierover na de bekendmaking
van dit nieuwe beleid doorgehakt. Wordt vervolgd.
Jaarvergadering Dorpsbelang/ Culturele Commissie
Het was even wennen, maar het verliep perfect: de jaarvergadering in locatie De Bosfluiter. Vele
dorpsgenoten namen de moeite om het ritje te maken en te horen wat er in en om het dorp gebeurd
(is). Het meeste heeft u al terug kunnen lezen in de krant. Er zijn veel onderwerpen aan bod gekomen
zoals de plaatsing van de straatvoetbaldoeltjes in de Kamplaan, de stand van zaken van het
evenemententerrein en de terugkoppeling van de Kadervergadering. Van de onderwerpen waar
tijdens deze kadervergadering is aangegeven wat de bewoners hiermee willen, is aangegeven wat er
toe nu toe is gebeurd. Via de dorpskrant houden we u verder op de hoogte.
Afscheid is deze avond genomen van Sandra Verbeek. Bij deze willen we Sandra nogmaals
bedanken voor haar enthousiasme en inzet tijdens haar jaren in Dorpsbelang. Gonny Schot komt
vanaf nu het bestuur versterken: van harte welkom!
Voor de pauze volgende de bekendmaking van de Luttelgeestenaar van het jaar. Eén van de hints
was: “Luttelgeest is blij met goede burgers”. Bij sommigen viel daarna het kwartje al: Willem Huisjes is
Luttelgeestenaar van het jaar 2010 geworden en ontving dé speld. Willem, van harte gefeliciteerd!
Na de pauze presenteerde de Culturele Commissie onder andere het programma voor dit
jubileumjaar. Aan de hoeveelheid activiteiten en afwisseling ligt het niet; we gaan zeker merken dat
het een feestjaar is, al is het alleen al aan de portemonnee zoals zo mooi gezegd werd. De Culturele
Commissie bestaat dit jaar uit een (extra) grote, enthousiaste club mensen, die er voor gaan zorgen
dat alles weer prima verloopt.
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Dorpsschoonmaak
De kinderen van groep 5 en 6 van de beiden basisscholen hebben woensdag 29 maart het dorp
schoongemaakt. Een hele klus! Het verzamelde afval is gewogen op de weegbrug. Het resultaat was
70 kilo. Een goed teken want dit zijn minder kilo’s afval dan eerdere jaren (2008: 111 kg., 2006: 189
kg.). Luttelgeest wordt ieder jaar schoner! Jammer is wel dat nog steeds veel tuinafval en
kamerplanten in het bos gevonden worden. Door het even kleiner te maken, kan dit prima in de
groene container gedaan worden. Een les voor volgend jaar?!

Last best!
Over sportief Luttelgeest gesproken: wat is een mooier voorbeeld hiervan dan de winst die gymgroep
uit Luttelgeest behaald heeft tijdens de Spelendag voor Ouderen?
Van harte gefeliciteerd met de overwinning en de bijbehorende wisselbeker. Om deze beker in ons
dorp te houden is een mooie uitdaging voor toekomstige Spelendagen!
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