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Koningsdag
Zoals Koning Willem Alexander zijn eerste Koningsdag vierde,
vierde had dorpsvoorzitter
voorzitter Richard Westveer ook
zijn eerste officiële
fficiële optreden op Koningsdag; de vlag werd gehesen en de rommelmarkt begon. Melodia
omlijstte het geheel met prachtige muziek. Vondel had een optreden speciaal voor de jeugd en ook daar
werd goed gebruik van gemaakt. ’s Middags was er het volleybaltoernooi en met de barbecue werd deze
Nationale Feestdag in
n Luttelgeest afgesloten.
Kennedymars
Voorafgaand aan de Koningsdag kwamen de Kennedymars lopers midden in de nacht naar
Luttelgeest om een afdruk van de nieuwe stempel te bemachtigen. Daarnaast kregen ze
ook een heerlijke kippensoep waar gretig gebruikt van werd gemaakt; de lopers hadden nog
zo’n 70 km. voor de boeg! Het was met al die gasten uit het hele land weer een hele
gezellige avond.
Steptocht
Zondag 4 mei was de twaalfde editie van de jaarlijkse steppentocht met de start in Tollebeek, net zoals
twaalf jaar geleden. Het was een mooie dag, die ietwat fris begon; niet gek op zo’n open bus. In elk dorp was
er een warm onthaal door het publiek en door elk dorp werd er hard gestreden om de eerste plek. De
karavaan, die inmiddels niet meer weg te denken is, zorgde weer voor een ontzettend leuke sfeer. Het was
een spannende strijd om de eerste plek tussen Tollebeek, Bant en Luttelgeest. Er werden etappes
gewonnen, maar ook verloren, waardoor het tot en met de laatste etappe erg spannend bleef. Maar ook dit
di
jaar bleek dat Luttelgeest weer het sterkste team op de been had gezet, weer de eerste plek. Gefeliciteerd
steppers en fietser! Voor de tiende keer heeft Luttelgeest de steprace gewonnen, een mooie prestatie.
AED
We hebben overleg gehad op het gemeentehuis over de Pilot met de AED. Omdat verschillende instanties
nog ingelicht moeten worden streeft de gemeente ernaar
erna 1 juni van start te gaan met de pilot. In Luttelgeest
zijn al 2 defibrillators aangemeld en al rond de 17 gecertificeerde hulpverleners!
hulpverleners! Dat is een goed begin, maar
voor een goede
e dekking van ons postcodegebied
postcodegebied hebben we nog veel meer hulpverleners nodig! Heeft u (of
uw medewerker) een BHV, EHBO of reanimatie/AED-diploma?
reanimatie/AED diploma? Meld u aan bij www.hartslagnu.nl en geef
aan op welke momenten u beschikbaar bent.
Diploma reanimeren en AED halen in Luttelgeest
Heeft u geen reanimatie diploma, maar wilt u wel graag leren reanimeren? Stichting Reanimatie en AED
Noordoostpolder biedt i.s.m. Dorpsbelang een cursus reanimeren en AED aan in de Bosfluiter op 10 juni.
Daarmee kunt u zich, als u dat wilt, opgeven bij www.hartslagnu.nl.
Normaal gesproken beslaat de cursus 2 avonden, maar ditmaal wordt de cursus aangeboden op één avond
van 18.30-22.30 uur.
Na het volgen van deze cursus kunt u reanimeren en met een AED overweg en bent u gecertificeerd.
De kosten zijn € 30,- per persoon, incl. koffie en thee. U dient zich
z
op te
geven voor 1 juni bij Ria Willems, tel. 0527-618208
0527
of e-mail:
gpwillems@online.nl.l. Wilt u de volgende gegevens doorgeven? naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.
e
Door sommige verzekeringen wordt de cursus (gedeeltelijk) vergoed; Bent u
verzekerd bij Zilveren Kruis (ook Avero,
Avero DVZ en OZF) Achmea, AZVZ en Trias
dan krijgt U 75% vergoed. CZ, De Amersfoortse, OHRA, ONVZ / Aegon, SIZ,
Univé, VGZ,VVAA
Z,VVAA en Zekur vergoeden 100% bij aanvullende verzekering (u
krijgt op de cursusavond een bon om te kunnen declareren).
declareren
Wilt u wel op cursus,
sus, maar kunt u niet deze avond? Geef het vast aan bij Ria
Willems of bij ons,, wellicht kunnen we samen met haar nog een andere

cursus plannen.
Whoopie
Het is even stil geweest rondom Whoopie, de vakantieactiviteiten in Luttelgeest. Op dit moment kunnen we
nog niet precies zeggen wat er gaat gebeuren maar we proberen de vakantie-activiteiten weer terug te
krijgen op de agenda!
Tulpen mozaïek
De 2 papegaaien op het Tulpenmozaiek bij de ingang aan de Kamplaan hebben de Oosterringweg een
aantal weken goed in de gaten gehouden. Het was weer een prachtig mozaïek, maar is dit jaar niet in de
prijzen gevallen. Ens was de winnaar van het tulpenmozaïek en Kraggenburg kreeg de publieksprijs.
De dames die jaren achter elkaar achter het idee en de organisatie van het tulpenmozaïek in Luttelgeest
zaten zijn: Marja Rijnvis, Karin Tuiten, Thea Geerts en Harmpke van Heugten. Zij stoppen ermee. We willen
hun uiteraard hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet.
Ze geven het stokje door, maar helpen de mensen die volgend jaar hun creativiteit in het mozaïek gaan
stoppen graag op weg. Op één dag worden de tulpen gestoken en ook daarbij helpen vele andere
Luttelgeestenaren mee. Onze vraag; wie vindt het leuk het tulpenmozaïek te organiseren? Schiet één van
ons aan of mail naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
Schaliegas
Op 15 april was er een bijzonder informatieve avond over schaliegas. Professor Rien Herber heeft ons van
alles uitgelegd over het ontstaan van fossiele brandstoffen, wat schaliegas is, het hoe en waarom van
winnen van schaliegas, de hoeveelheid schalie dat te winnen is in Nederland en welke inspanningen en
kosten dat met zich meebrengt. De burgemeester van Loppersom dhr. Rodenboog vertelde ons hoe de
landelijke overheid met de problematieken in zijn gemeente omging. Het heeft ons veel informatie gegeven
en we zullen er binnenkort verder op terug komen.
Ridderspoor
Het is u misschien al opgevallen, het Ridderspoor, de weg waarmee u vanaf de Luttelgeesterweg de
nieuwbouw inrijd is een 30 km. weg geworden.
Plantenbakken
…Dat geeft u wel even extra tijd om te genieten van de nieuw geplaatste plantenbakken aan het begin van
de nieuwbouw. Ook hierin staan weer hortensia’s die prachtig zullen gaan bloeien.

