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DEN HAAG - Het aantal mensen dat deze winter de lange latten onderbindt, ligt
waarschijnlijk weer lager dan het jaar ervoor. Dat voorspelt de ANWB.
In 2007 gingen nog ruim 1,1 miljoen mensen op wintersportvakantie, vorig jaar waren
dat er ongeveer een miljoen en dit jaar worden het er nog geen miljoen, zo verwacht de
ANWB. De recessie is de boosdoener. ''De wintersportvakantie is een relatief dure
vakantie'', zegt een woordvoerder van de ANWB.
Of deze voorspelling klopt? De geluiden zo horend, hebben veel dorpsgenoten de sneeuw
weer opgezocht…in het buitenland dan. De eerste vakantie van 2010 zit er inmiddels dan
ook weer op dus laat het voorjaar maar beginnen!
Voor dorpsbelang was februari, na een drukke januarimaand, een rustige maand.
Vakantie kun je het niet noemen, maar met januari achter ons en alles wat er de
komende maanden aankomt voor ons, voelt het wel zo.

Tulpen uit Luttelgeest…
Van 17 april tot 2 mei vindt het Tulpenfestival 2010 plaats. Onderdeel hiervan is het
tulpenmozaïek. De dames die zich namens Luttelgeest jaarlijks bezig houden met de
mozaïek zijn al bij elkaar geweest om te brainstormen over het thema. Dat is dit jaar:
‘Milleniumdoelen’ en moet in de mozaïek verwerkt zijn. De jury zal de tulpenmozaïek
beoordelen op: 1. Eerste indruk, 2. Locatie, 3. Ontwerp, 4. Uitvoering. Half april zult u
het resultaat kunnen bewonderen bij de ingang van het dorp.

Dorpsschoonmaak
Woensdag 31 maart is de tweejaarlijkse dorpsschoonmaak. Ook dit jaar gaan de
basisschoolkinderen, gewapend met vuilniszakken en prikstokken, het dorp in. In
groepjes zullen ze de aanval tegen het afval in het dorp openen! We hopen op een mooi
eindresultaat en nog belangrijker: het zo schoon houden in 2010…en daar zijn we
allemaal bij!

Als ’t maar loopt…
“Luttelgeest, al verschillende jaren winnaar zal ook dit jaar weer hoge ogen gooien”.
Een citaat van de website van AV-NOP. Als Luttelgeestenaren gaan wij hier natuurlijk ook
volledig vanuit. Uit betrouwbare bron is vernomen dat ze vanaf februari al een
trainingsschema in het Kuinderbos afwerken en dat ze fanatiek zijn; zelfs met de training
willen ze niet achteraan lopen. De testloop op 4 april en de voetbalverplichtingen bij
Tonego bepalen welke loper welke afstand mag lopen op dé grote dag.
Wilt u de lopers aanmoedigen? Dit kan op zaterdag 17 april. De route is als volgt
(vertrektijden): 8.40 Emmeloord, 9.50 Luttelgeest, 10.21 Marknesse, 11.02
Kraggenburg, 11.43 Ens, 12.34 Nagele, 13.05 Tollebeek, 13.51 Espel, 14.22 Creil, 14.58
Rutten, 15.44 Bant. Rond 16.04 worden de eerste lopers op de atletiekbaan in
Emmeloord verwacht. Let wel op: de lopers komen rond 9.30 Luttelgeest binnen!
Coach en lopers, veel succes de 17e!
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Voorbereiding ondernemersbeurs
Tijdens de kadervergadering hebben we gesproken over een ondernemersbeurs.
Het initiatief voor de organisatie zou bij Dorpsbelang moeten liggen. Dit advies hebben
wij ter harte genomen en op maandag 15 maart is een avond met ondernemers gepland
om te kijken hoe we de beurs gezamenlijk inhoud kunnen geven. Wordt vervolgd in een
volgende dorpskrant!

Kennedymars
Dit jaar wordt voor het eerst een Kennedymars georganiseerd door STEP. Deze
Kennedymars van 80 km wordt overal ter wereld gelopen en is ontstaan door de
uitspraak van President J.F. Kennedy: “Ieder gezond mens is in staat om 80 kilometer
aan één stuk te kunnen lopen”.
De Kennedymars start in Emmeloord tijdens de Nacht van Oranje (29 april) om 22.00
uur en finisht uiterlijk om 18.00 uur de volgende avond op Koninginnedag. De route gaat
via alle dorpen in de Noordoostpolder terug naar De Deel in Emmeloord. De lopers
passeren de dorpen tot en met Luttelgeest in de nachtelijke uren. Daardoor kan bij
daglicht genoten worden van de prachtige tulpenvelden langs de route. Als u dus aan het
eind van de nacht sportievelingen in het dorps ziet…het zijn de wandelaars van de
Kennedymars!

Mooiste Wandeltocht van Nederland?
Zaterdag 8 mei wordt de mooiste wandeltocht van Nederland georganiseerd. Alhoewel,
de mooiste? Dit jaar is nl. besloten ons dorp niet meer letterlijk aan te doen. De tocht
loopt door het Kuinderbos (Luttelgeest) maar het dorp zelf wordt niet aangedaan. Het
schijnt dat wandelaars afschrikken van de lange rechte (mooie) polderwegen.
Ondanks dat het dorp niet bezocht wordt door vele wandelaars is ons gevraagd weer 6
verkeersregelaars te leveren en een stempelpost te bemannen (bevrouwen). Wij nemen
weer contact op met de mensen die vorig jaar de cursus tot verkeersregelaar gevolgd
hebben. Dit jaar hoeven zij deze cursus niet te volgen.

De kracht van de herhaling?!
•

Alle leden van Dorpsbelang ontvangen deze maand een uitnodiging voor de
jaarvergadering van vrijdag 26 maart a.s. We hopen u daar te begroeten! De
notulen van de jaarvergadering in 2009 vindt u hieronder.

•

Zie ook de oproep in de vorige dorpskrant en op de website: wij zijn o.a. op zoek
naar krantenartikelen van 2006 t/m 2009. Dit om het archief van Luttelgeest weer
compleet te maken.
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Notulen jaarvergadering – 27 maart 2009
115 aanwezigen in ‘t Trefpunt te Luttelgeest.
1. Opening (door M. Uitdewilligen)
Alle aanwezigen worden d.m.v. een inleidend praatje welkom geheten.
Hint 1: Zij dachten dat ze naar de nominatie konden fluiten.
2. Notulen jaarvergadering 2008: hebben ter inzage in de dorpskrant van maart 2009
gestaan. De notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2008 (door S. Verbeek)
Er zijn weer verschillende mensen/verenigingen aangeschoven tijdens de vergaderingen.
Dorpsbelang heeft zich bezig gehouden met de Mooiste Wandeltocht; het deel in
Luttelgeest is georganiseerd. Vele vrijwilligers hebben de wandelaars beziggehouden.
Namens dorpsbelang zit er een afgevaardigde in de Stichting Nieuwland.
In oktober is de kadervergadering geweest en is een actielijst gemaakt voor het DOP.
Hier zijn we in 2009 mee aan de slag gegaan. De woningbouw - fase 3 is gestart.
Gesprekken zijn gehouden over het Randmeer en de parallelweg bij de
Marknesserweg/Luttelgeesterweg/Lindeweg.
Hint 2: Holle wateren klinken het hardst.
3. Financieel verslag (door L.Zonderland)
Over het financieel verslag (te zien op de Powerpoint en toegelicht door Liesbeth) zijn
geen vragen. We hebben geen last van de economische crisis en er is dit jaar geen uitje
geweest van de vertrekkende bestuursleden. De kascontrole is gedaan door: Jouke de
Roos en Ja’eli van Beveren.
4. Mededelingen
 11 dorpenloop 18 april 2009 om 9.15 uur
 16 mei mooiste wandeltocht
 Voor de tulpenmozaïek worden bloemenstekkers gezocht
 Pannakooi (klein voetbaldoel met boarding voor de jeugd) is opgepakt
 De autocrosscommissie vraagt grond om te kunnen crossen
 De websitecommissie vraagt 3 mensen voor de commissie
 Woningbouw fase 3: de discussie over de goothoogte wordt vervolgd.
Hint 3: voert de boventoon.
5. DOP (2009-2020)
Het plan is nog lang volledig klaar, maar de drie belangrijkste punten zijn afgerond en
worden zo toegelicht. In oktober 2009 volgt wederom een kadervergadering. Tijdens
deze vergadering willen we met elkaar van gedachten te wisselen over het DOP.
In de inleiding wordt besproken wat de relatie tussen dorpsbelang en de verenigingen is.
In deel 2 staan de standpunten vermeld en in deel 3 worden de actieplannen
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weergegeven: wat gaan we doen? Deze worden maandelijks tijdens reguliere
vergaderingen besproken en de stand van zaken wordt hierdoor bijgehouden.
1. Leefbaarheid: is gekoppeld aan de buurtverenigingen. Graag zien we meer leden
en buurtverenigingen. Bij de jaarlijkse activiteiten (bijv. Koninginnedag) zou het
prettig zijn een contactpersoon per buurtvereniging (straat/weg) te hebben.
2. Ouderen: voor ouderen zijn er verschillende instanties: Carrefour, soos, thuiszorg
en het ouderenspreekuur. 75% van de ouderen wil in Luttelgeest blijven wonen.
Wij proberen de behoeften van de ouderen te peilen om dit mogelijk te maken.
Hiervoor is en werkgroep ingesteld. Er kan bijvoorbeeld een plek gevonden
worden om verschillende soorten dienstverlening samen te laten komen. Na de
peiling wordt mogelijk contact gelegd met Carrefour.
3. Blankenhammerweg: de meeste ergernis (85%) is er over het begin van de
weg (stukje bij de begraafplaats en het stukje groen vooraan; dit wordt als depot
gebruikt). We gaan een parkje aanleggen inclusief schelpenpad, 19 knotwilgen, 2
bankjes, lavendelbak en een muurtje. Petra Goed heeft dit ontworpen en er is een
begroting gemaakt door Berdi. Het plan is voorgelegd aan de gemeente en IGW.
De subsidie die we in 2011 krijgen voor de leefbaarheid van het dorp willen we
daarvoor gebruiken. Toegezegd is dat de bermen met puin en zand te verbreed
worden. Nu nog hopen dat het daadwerkelijk gebeurd.
Hint 4: Legt veel gewicht in de schaal.
6. Petje op petje af
Tijdens de uitleg van de enquête-uitslag worden vragen gesteld en kan een T-shirt
gewonnen worden. De winnares is Ariska Aarnink; gefeliciteerd!!
Hint 5: gaat achter de muziek aan.
7. Bestuurwisseling
Kees Henselmans is aftredend en Wilfried en Marianne zijn herkiesbaar. Als nieuwe
kandidaat wordt Henk Swillens voorgesteld. Er zijn geen tegenkandidaten
binnengekomen. Kees wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet. Na 7 jaar neemt Kees
afscheid en hij wenst Henk veel succes.
8. Luttelgeesternaar van het jaar
Marian heeft al een paar cryptische omschrijvingen gegeven. Verder: ze bestaan 50 jaar,
doen veel voor het dorp (bij de sintintocht en op Koninginnedag) repeteren in L’geest en
hebben een speciaal muziekstuk gemaakt over Luttelgeest. Gaan naar scholen toe en
maken kinderen geïnteresseerd voor muziek. Luttelgeestenaar van het jaar 2009 is dan
ook: Fanfareorkest Melodia.
9. Rondvraag
 Een verkeersbord is verdwenen bij de Luttelgeesterweg
 De lantaarnpaal op de kruising is kapot
 Buurtvereniging de Driehoek: in de Meester H. Liststraat en Gerberastraat graag
voor de veiligheid iets doen aan de tegels in het trottoir en verlichting. Kunnen de
bomen vervangen worden voor jonge boompjes.
 Kan de bestrating in het hele dorp niet worden aangepakt?
10. Pauze
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11. Culturele Commissie
Financieel verslag wordt toegelicht. Het jaarverslag staat met foto’s op de PowerPoint.
Daarna volgt een kort verslag voor de komende activiteiten in 2010.
12 Sluiting
Na de sluiting vindt een verloting plaats door de CC. De opbrengst wordt gebruikt voor
het 60-jarig jubileum van het dorp in 2010.
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