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De dagen worden langer, de tv gaat vaker aan (al duurt het nog even voordat “Boer zoekt vrouw”
begint) en in de spreuk ‘voor je het weet is het Kerst’ gaat steeds meer waarheid zitten.
Afgelopen maand zijn tijdens de vergadering verschillende onderwerpen de revue gepasseerd.
Hieronder kunt u lezen hoe de zaken er vanuit Dorpsbelang voor staan.

Gezocht: brandkast!
In de Bosfluiter ligt boven op zolder veel archief van Luttelgeest/Dorpsbelang waaronder bijvoorbeeld
de vele plakboeken met krantenknipsels die bij het maken van de Jubileumkrant hun waarde
ruimschoots hebben bewezen. Inmiddels komen we kastruimte te kort en zijn we op zoek naar:
- 2-deurs brandwerende archiefkast;
- dubbelwandig, met brandwerende isolatie;
- afmeting ca. 1.90 bij 1.00 (hxb)
Wie kan ons hier aan helpen of heeft een goede tip? Via Marktplaats kwamen we namelijk uit in ZuidNederland…laten we het eerst maar eens dichter bij huis proberen.

Overleg met Tulpenmozaïek-commissies
Dinsdag 19 oktober was er een overleg met de Tulpenfestivalcommissie
van StEP en bijna alle mozaïekcommissies uit de Noordoostpolder. Dit
omdat er de afgelopen jaren toch wat negatieve geluiden te horen waren
over onder andere de beoordeling en jurering van de Tulpenmozaïeken.
Het was een erg positieve avond waaruit vooral naar voren kwam dat
alle dorpen enorm veel plezier beleven aan het maken van hun
tulpenmozaïek. Voor veel dorpen bleek de beoordeling van de jury ook
helemaal niet zo belangrijk te zijn. Het plan is nu om het publiek te
vragen een stem uit te brengen op het mooiste mozaïek en de
beoordeling van een jury eerst even achterwege te laten. Wij vinden het
erg leuk dat de burgers en natuurlijk de toeristen actief betrokken gaan
worden. Over hoe en wat precies hoort u later meer!

Het bestuur van
Vereniging Dorpsbelang:

Dorpsagent
Het heeft enige tijd geduurd maar onlangs is duidelijk geworden wie onze
nieuwe dorpsagent is. Dit wordt Dick van Benthem uit Marknesse. Meer
informatie dan dat kunnen we nog niet geven.

- Marian Uitdewilligen
voorzitter
- Marianne van Tilburg
secretaris
- Liesbeth Zonderland
penningmeester
- Petra van Driel
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Gonny Schot
- Wilfried Vergeer

Kleur op de weegbrug!
Kleur bekennen…ook onze weegbrug was aan een nieuw fris kleurtje toe bleek uit een tip van een
dorpsbewoner! Reden voor ons om hier opdracht voor te geven. Binnen een paar weken bleek de
weegbrug al kennisgemaakt te hebben met de verf…de weegbrug is weer als nieuw!
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Folder nieuwe bewoners
Misschien heeft u hem wel eens gezien of zelf ontvangen toen u nieuw in Luttelgeest kwam wonen:
het groene boekje…oftewel: het informatieboekje voor nieuwe bewoners.
Inmiddels is na jaren de voorraad op en was dit voor ons een uitgelezen kans om eens te bekijken wat
we nu precies willen met deze vorm van informatievoorziening. Dat was snel duidelijk: veel informatie
is in de loop van de jaren op de website van Luttelgeest verschenen en – nog belangrijker – deze
informatie wordt up-to-date gehouden.
Toch meenden wij dat er wel iets van een informatieboekje moet blijven voor nieuwe dorpsbewoners.
De naam informatieboekje is omgedoopt tot folder en momenteel wordt er dan ook hard aan de folder
gewerkt. Hierin staat straks tijdloze “basisinformatie” over ons Luttelgeest. Op deze manier hopen we
weer jaren vooruit te kunnen!

Eerste klus voor de Groene Brigade
Naar aanleiding van de oproep voor mensen voor de Groene Brigade zijn een aantal reacties
binnengekomen. Erg fijn! Het leek ons goed om met één klus te beginnen en dat is: het beplanten van
het nieuwe looppad naar de begraafplaats. Vanuit Dorpsbelang zetten Wilfried en Piet dit in gang – zij
hebben contact gehad met de gemeente over de tekening – en benaderen mensen voor hulp en met
een concrete datum. Heeft u alsnog interesse om een dag(deel) me te helpen: graag! Een aantal
bestuursleden van dorpsbelang helpen die dag ook mee: want vele handen…

Laat de winter maar komen!
Binnenkort wordt de zoutbak weer geplaatst door de gemeente. Deze is te vinden aan de Kade bij de
Firma Van Driel. Deze service van de gemeente is bedoeld voor particulieren die voor het bestrijden
van winterse ongemakken een kleine hoeveelheid zout uit de zoutbak kunnen halen.

AED
Begin van het jaar is de AED bij de firma Van Driel opgehangen en hebben wij een lijst (mei 2010) met
dorpsbewoners die de AED kunnen en mogen bedienen in de dorpskrant gezet.
Inmiddels is deze lijst aangevuld, vandaar dat wij hem nogmaals publiceren. 5 personen (deze
mensen staan nog niet op de lijst) gaan de cursus nog volgen. Zodra zij hun papiertje binnen hebben,
volgt een nieuwe lijst.
Een praktisch vervolg krijgt het AED de komende (winter)maanden. Ook al hebben we nu een lijst, het
is niet verkeerd dat de mensen die hem moeten bedienen, weten hoe de figuurlijke route tot het
gebruik van de AED loopt. Dit wordt in overleg met de groep ‘AED-ers’ gedaan. Wordt vervolgd…

Lijst met AED-ers (om te bewaren en bij de telefoon te hangen)
Naam
Rommert Kuiken
Marianne ter Schure
Peter Biemans
Dennis van Bakel
Femke Labots
Christian van de Blonk
Afra Kersten
Chris Verhage
Sofie de Groen
Jan Maes
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Telefoon
DORP
06-20920948 of 202874
202828
06-83221297 of 200433
202049
200046
06-30125638 of 788341
BUITENWEGEN
202709
202805
06-21408825
202320
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Adres
Ruiterstraat 28
Schoolstraat 8
Rozenstraat 34
Gerberastraat 10
Gerberastraat 16
Ruiterstraat 27
Oosterringweg 25/2
Weteringweg 8
Kalenbergerweg 8-2
Lindeweg 45
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