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AMSTERDAM – Mensen kunnen maximaal 150 vriendschappen onderhouden.
Onze hersenen hebben niet de capaciteit om met meer mensen interactie te
hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Oxford. Hoe sociaal mensen
ook zijn, het deel in onze hersenen waar onze actieve gedachten worden opgeslagen
limiteert het sociaal contact. Volgens de onderzoekers zijn vrienden mensen waar je om
geeft, die je minstens één keer per jaar ziet en waarvan je weet hoe de relatie van die
vriend is ten opzichte van je andere vrienden. In het onderzoek werd gekeken naar hoe
vriendschappen in het verre verleden werden gevormd, maar ook hoe deze op sociale
netwerksites worden onderhouden. Wat bleek; ook al hebben mensen 1500 vrienden op
sociale netwerksites, ze houden met niet meer dan 150 van hen intensief online contact.
Bovendien zijn deze vrienden ook de mensen met wie ze in het dagelijks leven het
meeste contact hebben (www.nu.nl).
Over sociale contacten gesproken…tijdens Nieuwjaarsnacht hadden veel
Luttelgeestenaren wel meer dan 150 contacten! Wat een opkomst op het voetbalveld na
00.00 uur (en later met het nieuwjaarsfeest)! De nacht is erg gezellig verlopen; iedereen
kon onder het genot van een warme glühwein of chocolademelk genieten van het mooie
vuurwerk. Het was ontzettend koud maar de vuurtonnen zorgden gelukkig nog voor wat
warmte. Op het plein was helaas ook een vuurtje: bij deze nodigen we de mensen die
hiervoor zorgden dan ook graag uit om de volgende keer de gezelligheid bij de
vuurtonnen op te zoeken. Zo houden we nieuwjaarsnacht schadevrij in ons dorp. En wat
het spektakel na 00.00 uur op het voetbalveld betreft: volgens ons had het nieuwe
(jubileum)jaar niet beter kunnen beginnen voor Luttelgeest! En u weet: een goed begin…

AED
Eindelijk: donderdag 28 januari is de AED opgehangen bij de firma van Driel. Vele
vrijwilligers hebben zich aangemeld om deze te bedienen; erg fijn! Zij gaan een cursus
(indien nog nodig) volgen voor de bediening. Hierna hoort u via de dorpskrant meer over
hoe het gebruik van de AED praktisch in zijn werk gaat.

Kruisgebouw
De kruisvereniging gaat het kruisgebouwtje in de sportstraat afstoten. Het heeft de
voorkeur van de kruisvereniging dat het gebouw een bestemming krijgt die de
leefbaarheid van het dorp verhoogd.
Vanuit Dorpsbelang is geen interesse voor het gebouw; wij hebben immers de Bosfluiter.
Als een persoon of ondernemer interesse heeft in het gebouw dan kan men zich melden
bij Dorpsbelang. Er zit geen woonbestemming op het perceel.

Kadervergadering
Zo positief als 2010 begonnen is, zo positief gaat Luttelgeest door. Dit bleek tijdens de
Kadervergadering op vrijdag 15 januari 2010. Vele verenigingen waren deze avond
vertegenwoordigd in de Bosfluiter. Tijdens de avond zijn de standpunten van dorpsbelang
met betrekking tot alle onderwerpen uit het Dorpsontwikkelingsplan (DOP)
gepresenteerd. Ook is aangegeven wat de stand van zaken is. Bij een viertal
onderwerpen (buurvereniging/aankleding dorp, ondernemers(vereniging), 60-jarig
jubileumobject/multifunctioneel podium, activiteiten(overleg)) wilden wij graag de
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mening van het dorp weten. Tijdens interactieve rondes zijn hierover vragen beantwoord
en is gediscussieerd over deze onderwerpen. Tot slot is een prioritering aangegeven: met
welk onderwerp wil Luttelgeest dat Dorpsbelang als eerste aan de slag gaat? Als winnaar
kwam het jubileumobject/multifunctioneel podium uit de bus, gevolgd door het
activiteitenoverleg. Waardevolle input om ons de komende tijd op te gaan richten!
Daarnaast kwamen nog ‘losse zaken’ aan de orde. Aangezien onze IGW-gebiedsregisseur
aanwezig was, zijn bepaalde punten al gelijk richting gemeente teruggekoppeld. Ook
zullen wij een vinger aan de pols houden.
Nogmaals: bedankt de nuttige inbreng; het was een waardevolle avond, wat ons betreft!

Lekker keten…
In het kader van het Dorpsontwikkelingsplan is op 22 januari een informatieve avond
over brandveiligheid in de keten voor keetbezoekers en eigenaren georganiseerd. Tijdens
deze avond gaf dhr. Boonstra van Brandweer Noordoostpolder een
aantal zinvolle tips en aandachtspunten om de brandrisico’s zoveel
mogelijk te beperken. De opkomst was groot en iedereen was zeer
Het bestuur van
belangstellend. Wederom een nuttige avond! Omdat Dorpsbelang van
Vereniging
mening is dat keten erg belangrijk zijn voor de leefbaarheid van
Dorpsbelang:
Luttelgeest, stelden wij eind van de avond voor iedere keet een
blusdeken ter beschikking. Als het goed is, zijn deze inmiddels al inij
- Marian Uitdewilligen
de keten beland.
voorzitter

Maaltijdvoorziening
Twee maanden terug is gesproken over het verkennen van
winkelalternatieven en is er contact geweest met de Troefmarkt in
Kraggenburg. Helaas is er vanuit het dorp niet genoeg animo om van
dit aanbod gebruik te maken. Afgelopen maand heeft het Hart van
Marknesse aangegeven – indien voldoende belangstelling –
maaltijden in Luttelgeest te willen verzorgen. Tot nu toe verlenen zij
deze dienst alleen in Marknesse. Zelf zullen zij onderzoeken of dit
mogelijk is in ons dorp. Indien u belangstelling heeft, kunt u dit in
ieder geval aangeven bij het Hart van Marknesse.

- Sandra Verbeek
secretaris
- Liesbeth Zonderland
penningmeester
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Henk Swillens
- Petra van Driel
- Wilfried Vergeer
- Marianne van Tilburg

Dorpsschoonmaak
Ook dit jaar gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 van de Klipper en de Rank weer
helpen om ons dorp schoon te maken. Dit gaat gebeuren op woensdagmorgen 31 maart.
We kunnen altijd wel wat vrijwilligers gebruiken om een groepje kinderen te begeleiden.
Heeft u zin en tijd, geef dit dan door aan Petra van Driel, tel. 202211.

Radio Flevoland: 89.9 FM!
Luistert u wel eens naar Radio Flevoland? Dan heeft u vast rond 11.30 uur Truschka Sas
wel eens gehoord met een kort praatje (2 minuten) over Luttelgeest. Zij heeft te
kennen gegeven het stokje door te willen geven, dus vandaar dat we op zoek zijn naar
een opvolger die Luttelgeest wil promoten. Dit radiogesprek kan overal over gaan:
net wat u of wat jij leuk vindt om te vertellen over (gebeurtenissen in) ons dorp.
En misschien bent u of ben jij wel iemand die tijdens dit Jubileumjaar leuke
wetenswaardigheden te vertellen heeft? De ochtend per maand is wisselend en komt
het een keer niet uit, dan wordt daar in de planning rekening mee gehouden. Verder is
het altijd mogelijk voor de uitzending contact te hebben met omroeper Leo om het
onderwerp door te nemen. Indien u of jij belangstelling heeft/hebt dan horen wij dit
graag! Wilt u eerst meer weten? Ook dan kunt u bij ons of bij Truschka terecht.

Om te noteren…
Jaarvergadering: vrijdag 26 maart in de Bosfluiter. Vanaf 19.45 staat de koffie
klaar; de vergadering start om 20.00 uur. U bent van harte welkom!
In maart ontvangt u nog een uitnodiging in de bus.
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GEZOCHT
Krantenartikelen over Luttelgeest
(vanaf 2006)

Een aantal dorpsgenoten zijn bezig met het samenstellen van de Jubileumkrant ter ere
van het 60-jarige bestaan van ons dorp.
Tijdens het maken van de krant beseften wij dat we erg veel te danken hebben aan de
mensen die vanaf de begin jaren ’50 tot 2006 krantenartikelen bewaard en ingeplakt
hebben. Zonder deze artikelen waren we niet zover gekomen als dat we nu zijn.
En daarbij: het is erg leuk om terug te lezen en voor je het weet komen er weer vele
herinneringen boven!
Helaas ontdekten wij ook dat vanaf 2006 deze “traditie” door niemand overgenomen is;
erg jammer! Gelukkig zit er vanaf 2006 nog veel in het geheugen dus over de
Jubileumkrant hoeft u zich geen zorgen te maken.
Ondanks dat, willen we toch de volgende oproepen doen:
 Heeft u of heb je krantenartikelen uit de periode 2006 tot heden die verband
hebben met Luttelgeest, dan ontvangen we die (of een kopie daarvan) graag voor
het archief.
Artikelen kunnen ingeleverd worden bij Dorpsbelang (Marianne van Tilburg of
Petra van Driel) of bij de redactie van de Dorpskrant (Wilma Kamstra).
 Daarnaast zijn wij op zoek naar een of meer personen die het leuk vinden om
krantenartikelen over Luttelgeest (vanaf 2010) te archiveren.
Gedacht kan dan worden aan artikelen uit “De Noordoostpolder”, “De Stentor”,
“De Flevopost” en verder wat bij toeval gevonden wordt.
Tot 2006 zijn de krantenartikelen in boeken geplakt of in insteekhoezen in
mappen bewaard maar de meest werkbare vorm kunt u / kun je zelf bepalen.
Indien u/je geïnteresseerd bent, dan kunt u/je bij Dorpsbelang terecht.
Ook voor vragen bent u/je bij ons aan het juiste adres.
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