Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
december 2012

De decembermaand
Kerst staat voor de deur, Sinterklaas en z'n Pieten zijn weer veilig terug in Spanje. Sint zal nog wel vaak
aan z'n plezierige bezoek aan Luttelgeest terugdenken; in een golfkarretje, bestuurd door z'n Piet,
kwam hij bij de Bosfluiter aan. Veel kinderen waren bij de Bosfluiter aanwezig om de kindervriend toe te
zingen. Samen met de film óf een samenzijn met de Sint in de gymzaal was het weer een prachtige
happening in Luttelgeest!
Opening evenemententerrein
Een andere happening is de officiële opening van het evenemententerrein van Luttelgeest op 15
december. Waarschijnlijk heeft dat ondertussen plaatsgevonden. We hopen dat vele Luttelgeestenaren
gebruik zullen maken van dit multifunctionele gebouw.
Projectwoningen
In november heeft Dorpsbelang uitleg gehad van een projectontwikkelaar die in Luttelgeest 14
rijtjeswoningen (koopwoningen) wil gaan bouwen in de nieuwbouw van Luttelgeest. Voor een ieder die
interesse heeft is er waarschijnlijk in januari een informatiebijeenkomst. U wordt door de
projectontwikkelaar op de hoogte gehouden via de Kijk op Luttelgeest en de website.
Op stap met IGW/ Groene Brigade
Alle dorpen met een groengroep (Groene Brigade), waaronder Luttelgeest, zijn door het IGW
uitgenodigd voor een speciale groengroep-dag. Dit om alle leden te bedanken voor hun inzet voor hun
dorp of wijk. Met een bus zijn alle initiatieven in de verschillende dorpen bekeken, er was een lunch in
de Orchideeënhoeve en een uitleg bij Staatsbosbeheer over verschillende planten in de natuur. We
hopen dat alle deelnemers een inspirerende dag hebben gehad.
In Luttelgeest heeft het gezelschap aan de Blankenhammerweg wel wat gemist... In de dagen voor het
bezoek is er namelijk iemand geweest die de rode takjes van een aantal struiken in het nieuwe parkje
niet kon missen voor zijn kerststukje. Zo zie je maar weer, het parkje voorziet blijkbaar in een grote
behoefte...
Urnenmuur
De urnenmuur op de begraafplaats van Luttelgeest, het beste idee van de
laatste jaarvergadering, krijgt steeds meer vorm. Een klein groepje
mensen kwam de afgelopen maand bij elkaar om te brainstormen over
dit idee. In de komende periode gaan we in gesprek met de Gemeente
over de mogelijkheden.
Heeft u ideeën over een urnenmuur of helpt u misschien graag mee om
dit beste idee uit te voeren? Laat het ons weten via
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of bel met René ter Schure
(202828).

Het bestuur van
Vereniging Dorpsbelang
Marian Uitdewilligen
Voorzitter

Kirsten Dijk
Secretaris
Henk Swillens
Penningmeester
Henco Bouma
Annelies van der Gaag
Ronald Gielleit
Piet Koekoek
Gonny Schot
René ter Schure

AED en Hartslagnu.nl
In de Noordoostpolder stond een stukje over Hartslagnu.nl; HartslagNu
is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij
reanimaties. HartslagNu vervangt de alarmeringssystemen AED-alert en
AED-locator. Deelnemers ontvangen een sms (met op de smartphone
een route naar het slachtoffer), wanneer er bij 112 een reanimatie wordt
gemeld in Luttelgeest. In Luttelgeest zal dit systeem gaan draaien naast het overzicht van AED'ers in
de dorpskrant en op de site. Binnenkort zal hierover een informatieavond georganiseerd door Kirsten

Dijk. De huidige AED-ers krijgen een toelichting; ook wordt er geïnventariseerd wie zich op
hartslagnu.nl aan zullen melden of reeds heeft aangemeld.
Dus: in geval van reanimatie: bel direct 112! 112 zorgt voor de melding naar de AED'ers.
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid een buurman/vrouw of bekende van de lijst om hulp te
roepen.
Staat u niet bij ons aangemeld als AED'er, maar wilt u wel graag uitgenodigd worden voor deze
bijeenkomst? Aanmelden kan via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of bel met Kirsten Dijk: 0651225558.

