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Op bezoek bij de Dierenweide

AMSTERDAM - Computerspelletjes
waarmee mensen hun hersenen zouden
kunnen trainen, hebben niet of nauwelijks
effect op de werking van het menselijk
brein. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek
van Britse wetenschappers.
Mensen die vaak populaire 'braintraining'spelletjes op de computer spelen, halen
weliswaar steeds hogere scores. Maar dat
komt vooral door oefening en niet omdat hun
hersenen anders of beter gaan werken. Dat
concluderen onderzoekers na een onderzoek
onder 11.000 proefpersonen.
Deelnemers aan het experiment speelden zes
weken lang op regelmatig tijden
computerspellen waarmee ze hun brein
zouden kunnen trainen. Een controlegroep van
proefpersonen besteedde diezelfde tijd aan het
surfen op internet. Uit het onderzoek bleek dat
de mensen die ‘breintrainers’ hadden gespeeld
na zes weken niet of nauwelijks beter
presteerden bij geheugen- en
intelligentietesten dan de proefpersonen uit de
controlegroep. Volgens de wetenschappers
suggereren de resultaten dat braintraining
geen enkele invloed heeft op de werking van
de hersenen.“De mensen die hun brein
trainden, werden weliswaar beter in de
oefeningen die ze deden”, verklaart
hoofdonderzoeker Owen. “Maar het idee van
breintraining is dat het ook een algemeen
effect heeft op het mentale vermogen of de
intelligentie.” “Dat was categorisch niet het
geval. Er was statistisch gezien geen verschil
tussen de verbeteringen van de deelnemers
die breintraining-games speelden en
proefpersonen die op het web surfden”.

In mei hebben wij als dorpsbelang een jaarlijks
bezoek gebracht aan de Dierenweide.
Leo Vergeer heeft uitgeleg gegeven over het
reilen en zeilen van de Dierenweide. De
dierenpopulatie was nét uitgebreid door de
geboorte van jonge kuikentjes. Ieder jaar
komen er wel weer nieuwe dieren bij.
Dit vraagt de nodige aandacht en verzorging;
dag in, dag uit. Het betekent veel werk voor de
beheerder maar het levert ook wat op: veel
mensen weten de wandeling met
(kinder)kinderen naar de Dierenweide te
maken.

Informatieavond rioolvervanging
Maandag 31 mei vond in ‘De Uitdaging’ een
informatieavond van de gemeente plaats.
Onderwerp: rioolvervanging in de straten:
Kamplaan, Kerkstraat, Tuinstraat,
Oosterstraat, Lange Brink, Tulpenlaan, Kade
en een deel van de Schoolstraat. Tijdens deze
avond is aan de aanwezige bewoners van
deze straten toegelicht wat precies gaat
gebeuren, wat de reden is voor rioolvervanging
en wat dit betekent voor de bewoners.
Werkzaamheden
Het bestaande riool wordt vervangen.
Gelijktijdig wordt een extra rioolbuis aangelegd
welke speciaal is bedoeld voor het afvoeren
van regenwater.
De afkoppeling zorgt er voor dat de zuivering
in Tollebeek wordt ontlast door het afkoppelen
van het regenwaterriool. Hierdoor verbetert
ook het rendement van de zuiveringsinstallatie.
Alle straat- en trottoirkolken worden
aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.
Dit betekent dat hier niets in geloosd moet
worden; dit komt namelijk in de
Luttelgeestervaart terecht! In de Kamplaan
worden de bomen en beplanting verwijderd;
hier komen nieuwe bomen en beplanting voor
terug. Tijdens de avond is door aanwonenden
aangegeven dat de sierappels gewoon weer
terug mogen komen in de straat.

De zomer is in zicht, breintrainers kunnen aan
de kant en zoals bovenstaand krantenartikel
aangeeft, kunnen de puzzelboekjes ook op
vakantie thuisgelaten worden. Alhoewel, als
het doel ontspanning is en niet het trainen van
de werking van de hersenen, kan het zeker
geen kwaad. Maar toch, het advies wat ons
betreft: breinbrekers aan de kant, lekker naar
buiten en van Luttelgeest genieten. In de
zomermaanden is er weer genoeg te doen (op
moment van schrijven is er nog een
fantastische feestweek in het vooruitzicht). Een
fijne zomervakantie en tot in september!
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Snelheidsremmende maatregelen
Door de rioolwerkzaamheden moet de
verharding opnieuw gelegd worden. Tijdens de
avond is gesproken over snelheidsremmende
maatregelen in de Kamplaan.
Door dorpsbelang is in maart een voorstel
gedaan aan de gemeente. De wens voor
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snelheidsremmende maatregelen komt uit de
dorpsenquête van een aantal jaren terug.
Dit voorstel is tijdens deze avond besproken
met de bewoners en naar aanleiding van
goede reacties uit de zaal nog iets aangepast.
Het volgende gaat gebeuren:
• Het begin Kamplaan wordt optisch
versmald door het gras iets ‘in te laten
springen’ aan de parkeerkant;
• Op de kruising Kamplaan-Kerkstraat en de
kruising Kamplaan/Tuinstraat worden
plateaus aangebracht;
• De bocht bij de kruising Kade-KamplaanSportstraat-Lange Brink wordt verruimd.
Hier komt ook een plateau te liggen.
De werkzaamheden starten na de
bouwvakvakantie en zijn begin 2011 klaar
(mits het weer meewerkt). Bewoners krijgen 3
dagen voor de werkzaamheden bericht van de
aannemer. Bewoners zullen tijdelijk hun auto
elders in het dorp moeten parkeren. Iedere
straat is ongeveer 2-3 weken afgesloten.

Burendag…25 september 2010
Trommel al uw buren op, start een brainstorm
en bedenk een origineel plan voor Burendag
op 25 september. Het thema dit jaar is: Een
goed idee voor de buurt. Wees er snel bij
want de inschrijving is geopend op
www.burendag.nl. Op de site vindt u veel
inspiratie en kunt u uw leukste ideeën en
praktische tips delen. Ook vindt u hier het
aanvraagformulier. Hiermee vraagt u voor een
goed buurtidee een bijdrage van € 500 aan.
Let op: het Oranje Fonds heeft dit jaar
maximaal € 2 miljoen beschikbaar, op=op!

Luttelgeest in de krant!
Zoals u ongetwijfeld zult merken, staat het
dorp rond de feestweek regelmatig in de krant.
Vanuit Dorpsbelang hebben wij op de website
een oproep gedaan voor hulp bij het verslaan
van de festiviteiten tijdens de feestweek. Hier
is reactie opgekomen zodat we nu een klein
groepje hebben die wisselend gaan schrijven
over de feestweek. Na het dorpsfeest bekijken
we hoe de verslaglegging van ons dorp in de
krant verder vormgegeven wordt. Voor alle
dorpsgenoten geldt: u kunt ons altijd
attenderen op gebeurtenissen en activiteiten,
zodat dit mogelijk in de krant vermeld wordt.

Jubileumbeurs: “Succes naar arbeid!”
Dinsdag 15 juni hebben de ondernemers hun
handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben
gezamenlijk een jubileumbeurs georganiseerd,
een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van
Luttelgeest. Het was een groot succes, de
opkomst was goed en de presentatie van de
Luttelgeester bedrijven was heel afwisselend.
Vele mensen hebben de
"Spreekwoordenprijsvraag" ingevuld. De
uitslag zal zaterdagavond 19 juni met het
slotfeest worden bekend gemaakt.
Ondernemers, bedankt voor jullie inzet en
gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Luisterstof voor de zomermaanden…
Een tip voor de zomer: stem eens af op radio
Flevoland (89.8 FM) of radio Noordoostpolder
(105.2 FM) tijdens de zomermaanden.
Maandelijks zijn Marian (radio Flevoland op
een zondag) en Henk (radio Noordoostpolder;
wisselende dag) hier te horen.
Luisterend in uw luie stoel of vanuit uw
hangmat, bent u helemaal bij over het wel en
wee in het dorp. Weet u iets leuks om te
vermelden? Geef het door!

Actie bij de Blankenhammerweg!
Geduld is een schone zaak maar het is nu
eindelijk zover: de werkzaamheden ter de
verfraaiing van het begin van de
Blankenhammerweg zijn begonnen. Als eerste
is het terrein afgegraven om een goede
afwatering van weg te waarborgen. Het
wandelpad is al uitgezet, wordt uitgegraven en
wordt hierna opgevuld met schelpen. Dit alles
naar ontwerp gemaakt door Petra Goed en
uitgevoerd door dorpsbelang in samenwerking
met gemeente en mededorpsgenoten.
De gemeente zorgt de komende tijd ook voor
extra verharding naaste de weg en de
parkeerplaats bij de begraafplaats wordt
compleet vernieuwd. We hopen aan het eind
van de zomervakantie klaar te zijn met het
aanleggen van perkjes, lage boompjes, het
plaatsen van een bank en het opnieuw
inzaaien van gras. Dan kunt u in dit nieuwe
park nog van een prachtige herfst genieten.
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Wist u dat...
Bij het afscheid van de burgemeester zijn
vrouw aangaf dat ze de rozen die ze wekelijks
haalde in Luttelgeest zal gaan missen…

Tot slot…
Er is weer een (dorpskrant)jaar rond. Een jaar
waarin weer veel georganiseerd en beleefd is
in Luttelgeest. Vele vrijwilligers hebben aan de
activiteiten bijgedragen. De activiteiten worden
hierbij niet benoemd omdat het risico dan
bestaat dat er iets vergeten wordt.
Daarom: wij willen bij deze nogmaals iedereen
bedanken die geholpen heeft met het
organiseren of ondersteunen van deze
activiteiten in en om ons dorp!
Het is altijd weer prettig om te weten dat we
een beroep op dorpsgenoten kunnen doen.
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