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Nederland trekt er weer massaal op uit als de zon gaat schijnen...zo ook ons eigen dorp
Luttelgeest. Kijkt u maar eens vooruit de komende maand...het is één en al sportiviteit
wat de klok slaat! Op een rijtje zijn dat:


Zaterdag 18 april: de 11-dorpenloop
11 zeer goede lopers zijn door de strenge selectie van Leo Vergeer gekomen.
Luttelgeest gaat voor de winst!



18 april t/m 3 mei: de Bollenroute Noordoostpolder
Ook Luttelgeest maakt deel uit van deze route. Wellicht een goede gelegenheid om
er met de fiets weer eens op uit te trekken? Voor de fietsers onder ons is er namelijk
de Voorjaarsbloei fietsroute.



Zondag 3 mei: de 11 dorpen Steptocht
Er is maar één vraag dat ons bezig houdt: zal Luttelgeest de titel kunnen
prolongeren?



Zaterdag 16 mei: de mooiste wandeling
Ten eerste hopen we dit jaar ook weer vele wandelaars te mogen begroeten in ons
dorp tijdens de mooiste wandeling. De wandeling heeft als thema “Buiten is gezond”
meegekregen.
Ten tweede (of stiekem toch als eerste) hopen we dat het dit jaar eindelijk eens wél
mooi weer wordt. Dit zou het voor zowel de wandelaars als de vrijwilligers die op de
route staan allemaal toch wat prettiger maken. Je zou soms stiekem denken dat de
datum gepland wordt aan de hand van (ver vooruitziende) weerbeelden…
Als vanouds worden weer verscheidene activiteiten tijdens de route verzorgd. Ons is
ter ore gekomen dat er een boer schijnt te zijn die zijn koeien over de weegbrug wil
laten wandelen. En het zijn zware, dus een pak suiker van te voren zou niet verkeerd
zijn...

Naast de sportievelingen die deelnemen aan de activiteiten, zijn ook dorpstoeschouwers
gewenst om iedereen aan te moedigen!

Carrefour
Welzijnsorganisatie Carrefour is bij een reguliere vergadering van Dorpsbelang geweest
om uitleg te geven over hun werkzaamheden binnen de Noordoostpolder.
Carrefour richt zich op verschillende doelgroepen: jeugd, volwassenen, senioren
(informele zorg: mantelzorgers/vrijwilligers). Doel van Carrefour is het welzijn van de
doelgroepen te verhogen. Waar nodig bieden zij ondersteuning in de vorm van
bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten of het aanbieden van informatie.
Wat kan Carrefour voor Luttelgeest betekenen? Voor de doelgroep jeugd is (actieve)
ondersteuning niet actueel; er is sport en spel genoeg in het dorp. Wel wordt voor de
verenigingen en scholen in ons dorp de mogelijkheid geboden een wagen vol met sporten spelmaterialen te lenen bij Carrefour. Zoals in het dorpsontwikkelingsplan aangegeven
is, behoeft de doelgroep ouderen wel aandacht op het gebied van leefbaarheid/welzijn.
Waar nodig en wenselijk kan hierbij ondersteuning gevraagd worden van Carrefour.
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Geslaagde Jaarvergadering
Op vrijdagavond 27 maart 2009 hield Dorpsbelang haar jaarlijkse ledenvergadering. De
opkomst was zeer goed: 115 aanwezigen vulden ’t Trefpunt.
Voor voorzitter Marian Uitdewilligen was het een primeur, maar met het grootste gemak
nam zij de microfoon ter hand en praatte de avond aan elkaar. Serieus, luchtig, ad rem,
in de sfeer van: we doen heel veel, hebben de leefbaarheid van ons dorp zeer hoog in
het vaandel, maar dorpsbelang kan ook niet alles. Een en ander werd ondersteund door
een prachtige power point gemaakt door Marianne en bestuurd door Ronald.
De jaarverslagen van Sandra en Liesbeth waren alle gunstig; dorpsbelang heeft een
waslijst actiepunten uit de dorpsraadpleging geput, en heeft met veel commissies en
besturen om tafel gezeten. De glastuinbouw levert binnenkort de eerste tomaten en
paprika’s, het randmeer wordt druk over gespeculeerd, nieuwbouwfase 3 is in gang
gezet, het dorpsontwikkelingsplan wordt uitgewerkt, kortom: voldoende werk aan de
winkel.
Financieel staat de vereniging er goed voor, het ledental groeit. Dit jaar
was er een extraatje voor De Bosfluiter die nodig toe is aan een interne
facelift.
Een aantal onderwerpen van het Dorps Ontwikkelingsplan werd
toegelicht door Wilfried; hierin speelt de uitslag van de enquête een
grote rol, op allerlei gebied is onderzoek gedaan om mogelijkheden te
creëren de leefbaarheid voor de verschillende (leeftijds-) groepen te
bevorderen. Als start wordt de groenstrook en berm aan het begin van
de Blankenhammerweg op de schop genomen. Kees gaf toelichting op
een ontwerp voor een wandelpad met bomen en banken, wat uitkomt
ter hoogte van de begraafplaats. Met de gemeente zijn de eerste
afspraken gemaakt, het IGW heeft voor elke dorp geld vrijgemaakt
voor dit soort verbeterplannen in de dorpen.
Tijd voor wat ontspanning: petje-op-petje-af. De vragen gingen over
Luttelgeest, maar het bleek wel dat dit voor rasechte Luttelgeestenaren
geen garantie geeft om te winnen, het werd ex-Marknessenaar Ariska
Aarnink.

Het bestuur van
Vereniging
Dorpsbelang:
- Marian Uitdewilligen
voorzitter
- Sandra Verbeek
secretaris
- Liesbeth Zonderland
penningmeester
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Henk Swillens
- Petra van Driel
- Wilfried Vergeer
- Marianne van Tilburg

Dit jaar was Kees Henselmans aftredend en niet herkiesbaar, het bestuur had Henk
Swillens als kandidaat voorgedragen. Hier had niemand problemen mee; Kees werd
bedankt voor al het werk wat hij de afgelopen 7 jaar heeft gedaan, veel geregeld met de
gemeente, en het bestuur was erg blij toen Kees uiteindelijk toch overstag ging en online bereikbaar werd. Vanzelfsprekend wensen wij Henk veel succes en plezier met zijn
nieuwe carrière.
Als Luttelgeestenaren van het jaar nam muziekvereniging Melodia dit jaar de speld in
ontvangst; deze club vierde haar 50 jarig bestaan met een fantastische jubileumavond in
juni van vorig jaar. Het niveau van de spelersgroepen ligt erg hoog, en daar kan
Luttelgeest maar trots op zijn!
Na de pauze nam de Culturele Commissie de bestuurstafel over, met de plannen voor de
komende dorpsfeesten, afgesloten met een loterij. Ook hier had nieuwe voorzitter Marcel
Scholtens weinig moeite de lachers op de hand te krijgen, iedereen wordt aangeraden de
loten volgend jaar bij hem te kopen, hij geeft namelijk prijsgarantie.
We kijken terug op een goede, gezellige avond, en gaan met z’n allen weer een jaar aan
de slag, samen met alle andere vrijwilligers in het dorp die een steentje of steen
bijdragen.
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Kom in de kas
Op zaterdag 4 april mocht Luttelgeest weer vele mensen begroeten tijdens Kom in de
Kas. Duizenden mensen hebben de zes opengestelde bedrijven bezocht en producten uit
Luttelgeest mee naar huis genomen: rozen, alstroemeria's, tomaten, komkommers,
aardbeien, potplanten en de tropische strelitzia's, beter bekend als de
paradijsvogelbloem. Commissaris van de Koningin, de heer L. Verbeek, is samen met de
burgermeester WLFC ridder van Rappard per fiets rondgeleid langs de bedrijven; zij
hebben van alle telers uitgebreid uitleg gekregen over het tuinbouwvak. De afsluitende
veiling heeft € 1.200,= opgebracht, wat ten goede komt aan Dagcentrum de Ark. Het
was een prachtige, drukgezochte editie van Kom in de Kas.

Tot slot…
 De wijkagent van Luttelgeest, Gerrit de Ruiter, gaat vanaf half april naar
Swifterbant. Zijn opvolger is nog niet bekend.
 Gezocht: redactie voor de website van Luttelgeest. Liefst twee jongeren en
iemand woonachtig in het dorp. Voor vragen over deze ‘vacature’ kunt u contact
opnemen met dorpsbelang of één van de redactieleden van de website.
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