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Sportwijsheden:
“STEPPEN IS GEZOND, DUS EET MEER STEP!”;
“IK KEN KARATE, KUNG FU, EN NOG VEEL MEER ANDERE
GEVAARLIJKE WOORDEN”;
“IN AL ONZE IJVER OM SPORTIEF TE BLIJVEN, PARKEREN WE ZO
DICHT MOGELIJK TEGEN DE SPORTHAL”;
Het is weer een drukte van jewelste geweest de laatste maand in ons dorp.
Grote activiteiten wisselen elkaar in rap tempo af. Daarnaast heeft dit kleine
dorp een aantal keer de landelijke televisie gehaald: De Klipper op het
“Jeugdjournaal” en de steppers bij “Piet’s weerbericht.”
Deze nieuwsbrief wordt gedomineerd door sport- en “groen”-onderwerpen.

11 dorpen steprace
Dit jaar had Luttelgeest de eer om als gastdorp te fungeren. Dit liep gesmeerd:
een geslaagd slotfeest in en rond De Uitdaging en ook nog eens op tv! Dat de
e
prestaties hier niet onder geleden hebben bewijst de einduitslag: de 1 plaats!
Het lijkt haast vanzelfsprekend, maar de concurrentie zit altijd op de hielen.
Gefeliciteerd steppers!

11 dorpenloop
Ook in 2011 hebben de “Luttelgeester roadrunners”, want zo heten ze officieel,
e
weer een knappe prestatie geleverd: de 3 plaats. Het verschil is in de top van
het klassement klein, wat het elk jaar weer erg spannend maakt. Zondag 8 mei
heeft de afsluitende barbecue plaatsgevonden. Inmiddels een gezellige traditie,
waarin de tactiek wordt geëvalueerd.
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Sportdag ouderen
Dat Luttelgeest een heel sportief dorp is bewijst ook weer de eerste plaats bij de sportdag voor
ouderen. Hoewel deze sportdag natuurlijk ook om de gezelligheid gaat het om het ontmoeten van
poldergenoten, is het ook leuk om fanatiek voor de overwinning te gaan. Deelnemers, gefeliciteerd!

Kennedymars
In de nacht en vroege ochtend van 30 april hebben meer dan 100 mensen Luttelgeest aangedaan in
het kader van de Kennedymars. Vanuit het hele land kwamen ze naar de Noordoostpolder om 80
kilometer binnen 20 uur te lopen. Na 45 kilometer werden ze in ons dorp verwend met een heerlijke
oranje(!) wortelsalade. Na deze rustpauze in de Bosfluiter gingen ze op voor de volgende 35
kilometer. Petje af voor deze sportievelingen!

De Mooiste wandeling van Nederland
De Mooiste wandeling is dit jaar zaterdag 21 mei. Hij start in Kuinre en de afstanden 10, 20, 30, 40 en
50 km kunnen worden gelopen. Luttelgeest bemant de eerste stempelpost in het Kuinderbos. Omdat
de wandeling niet meer door Luttelgeest gaat is 2011 (voorlopig) het laatste jaar dat we meehelpen in
de organisatie. We willen alle vrijwilligers van de afgelopen jaren (verkeersregelaars en stempelaars)
bedanken voor hun inzet.

Onder moeders paraplu…
U denkt misschien dat een paraplu niet nodig was de afgelopen weken, maar wij hebben er in
Luttelgeest toch maar goed mee gezeten! Want, met dit tulpenmozaïek hebben we een vierde plaats
behaald! Dit jaar werd er voor het eerst gewerkt met een publieksjury. Het publiek heeft ons mozaïek
dus gewaardeerd! Een mooi compliment voor iedereen die er zo hard aan heeft gewerkt! De eerste
prijs was dit jaar voor Bant en de tweede prijs voor Espel. Super gedaan, mozaïekcommissie!
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Adopteer een bloembak
Wat hebben we genoten van de tulpen in de Schoolstraat en Lange Brink! De tulpen zijn uitgebloeid
en dus is het tijd voor wat nieuws. Hortensia’s zullen in de zomermaanden dit stukje Luttelgeest gaan
sieren. Ook deze planten hebben water nodig... Dus, adopteer één bloembak en zorg dat de planten
in uw bak af en toe een emmertje water krijgen. Alvast onze hartelijke dank!
adoptieregistratie: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of bel Gonny: 852686

Dorpsschouw
Gelukkig zijn er heel wat formulieren voor de schouw binnengekomen. Uiteenlopende punten zijn
genoemd: van losliggende stoeptegels tot stinkende riolering. Ook bijvoorbeeld onoverzichtelijke
kruisingen, hondenpoep en het opfleuren van het dorp kwamen naar voren. Gedumpt afval op
verschillende plekken is opvallend vaak genoemd. Half mei zullen wij de punten inventariseren en
doorgeven aan de Gemeente. Zij proberen zoveel mogelijk punten meteen op te pakken, andere
punten bekijken we tijdens de schouw op 7 juni. Wanneer u behoefte heeft om bij de schouw
aanwezig te zijn, geef het door aan één van ons of via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
Nu bent u via een formulier gevraagd knelpunten aan te geven, maar de Gemeente wil het heel graag
altijd van u horen als er iets aan de hand is. Dit kan door te bellen met 633911 of een mail te sturen
via www.noordoostpolder.nl 'melding openbare ruimte'.

Dorpsvisie
De verschillende dorpsbelangen in de Noordoostpolder zijn in samenwerking met de gemeente,
Mercatus en Carrefour bezig met de ontwikkeling van een dorpsvisie. Wat betreft de volgorde wordt
aangesloten bij de wens van de dorpen. Een aantal dorpen heeft aangeboden als pilot te willen dienen
of snel te willen beginnen. Er wordt aangesloten bij wat er al loopt: dit zijn de dorpen Nagele en
e
Kraggenburg. Luttelgeest is als 3 dorp aan de beurt.
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