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Dorpsfeest 2014
Met het uitkomen van deze dorpskrant is het Dorpsfeest in volle gang, of reeds achter de rug. Tijdens allerlei
verschillende activiteiten treffen we elkaar en vieren we dat we dorp zijn. Een week waar naar uit gekeken
wordt!
Schaliegas, wat moeten we ermee?
Op 2 juli aanstaande organiseert Dorpsbelang Luttelgeest een avond over het thema ‘schaliegas’. Wij zullen
ons standpunt over schaliegas toelichten. Ook willen we graag met u in gesprek. Hoe kijkt u aan tegen
schaliegasboringen in onze omgeving? Vinden we het als dorp acceptabel of willen wij deze manier van
gaswinning tegengaan?
We zien u graag op 2 juli! Een uitnodiging volgt.
Urnenmuur
Afgelopen woensdag avond 4 juni hebben bestuursleden van Dorpsbelang Luttelgeest de laatste hand
gelegd aan de urnenmuur. Er werden opsluitbandjes geplaatst en grind rondom de urnenmuur gestort.
Hiermee is de urnenmuur helemaal af.
Het is een PRACHTIGE muur geworden, een mooie aanvulling op onze begraaf plaats.
Binnenkort zal de urnenmuur worden overgedragen aan de Gemeente.
Het grind en de opsluitbandjes zijn gesponsord door Lewi houtbouw, onze dank hiervoor.
Dorpsschoonmaak
Woensdagmorgen 14 mei hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6 van basisschool De Rank en
basisschool De Klipper weer de dorpsschoonmaak gehouden.
De kinderen werden “gewapend” met prikstok en vuilniszak op pad gestuurd om zoveel mogelijk zwerfafval
uit het dorp te verzamelen.
Na afloop werd al het afval bij elkaar gelegd op de weegbrug om te worden gewogen.
Dit jaar hebben we 82 KG aan zwerfafval opgehaald, dit is spectaculair weinig!!
Dat er zo weinig afval is opgehaald is erg positief voor het dorp.
AED
Helaas is de cursus reanimeren en bedienen van een AED niet doorgegaan,
vanwege te weinig aanmeldingen. Degene die zich wel hadden aangemeld
krijgen een uitnodiging om de cursus elders te doen.
Verder zijn we in Luttelgeest al goed bezig; er zijn 2 defibrillators aangemeld
en al een heel aantal burgerhulpverleners hebben zich opgegeven via
www.hartslagnu.nl. Binnenkort geeft wethouder Bogaards de aftrap voor de
pilot. Hier worden we via de regionale media van op de hoogte gehouden.
Wanneer het systeem werkt krijgen alle burgerhulpverleners een sms,
waardoor we weten dat het systeem werkt.
Zorg
Ook ronddom ‘zorg in Luttelgeest’ wordt nog hard gewerkt. U leest er meer
over, verderop in deze ‘Kijk op Luttelgeest’.

