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Ons heeft ook het droevige bericht bereikt van het overlijden van Thea Gielleit en Hendrikus
Huisjes. Vreselijk, oneerlijk en veel te vroeg. Vele jaren hebben we gebruik mogen maken van de
vrijwillige diensten van Thea en Hendrikus. We willen hen heel erg bedanken, vrijwilligers als deze
maken een dorp als Luttelgeest groot! We wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Opgelet!
Zoals u misschien wel gemerkt hebt of gelezen hebt in de krant of op Facebook, worden er de
laatste tijd veel fietsen gestolen in Luttelgeest. We willen iedereen waarschuwen; zet je fiets op slot
en indien mogelijk binnen (in een schuurtje/garage o.i.d.). Daarnaast raden we aan om het
framenummer in de fiets te graveren en aangifte te doen bij diefstal. Met behulp van het
framenummer kan de politie de gestolen fietsen terugbrengen bij de rechtmatige eigenaar, zonder
wordt dat lastig. Als u iets verdachts ziet, schroom niet om de politie te bellen!
Buurtpreventie app
Verderop in de dorpskrant vindt u uitleg over de buurtpreventie app. die we willen opzetten. Door
elkaar te waarschuwen, op de hoogte te stellen en de politie te alarmeren kan het dorp nog veiliger
gemaakt worden. Als ‘test’ willen we eerst kijken of het in het dorp werkt, daarna kan het
uitgebreid worden naar de buitenwegen. Hoe het werkt, wat de regels zijn en hoe je je kunt
aanmelden? Lees dit in het stuk over buurtpreventie verderop in de Kijk!
Raadsbezoek
Woensdag 25 mei hebben we bezoek gehad van de Raad. Met een rondje
door het dorp hebben we verschillende punten laten zien, waar we trots op
zijn, of waar nog wat aan gedaan kan worden
(met behulp van de gemeente). Zo is de nieuwbouw een mooi project en ligt
het MFC met de nieuwe tennisbaan goed bij. De verschillende leegstaande
gebouwen zijn een zorg; waar ook de gemeente over meedenkt. Al met al
een goed bezoek, waar verscheidene onderwerpen de revue hebben
gepasseerd en de Raad weet wat er zich afspeelt in Luttelgeest.
Folders ondernemers
Wanneer een bewoner nieuw in Luttelgeest komt wonen, ontvangt deze
altijd een pakketje vanuit Dorpsbelang. Hierin zit informatie wat handig is om
te weten als je in Luttelgeest woont. Ook worden er folders geleverd van
allerlei bedrijven in en om het dorp. Nu is het wel belangrijk dat deze folders
weer worden aangevuld; want de stapel begint leeg te raken. Dus mocht je
graag willen dat nieuwe inwoners ook een folder van jouw bedrijf krijgen?
Lever dit dan zo snel mogelijk aan bij Rene ter Schure of het secretariaat
van Dorpsbelang (Orchidee 9).

