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In maart hebben we onze jaarlijkse vergadering weer gehad; met een opkomst van ongeveer 75 personen.
Iets minder dan anders helaas. Gonny Schot nam afscheid; bedankt voor je enorme inzet en kritische blik
Gonny! We hebben erg van je genoten. Meta Westenbrink zal ons vanaf april versterken, welkom!
Luttelgeestenaar van het jaar werd Emmy van der Stoel. Haar familie en de zaal waren het allemaal eens;
zeer verdiend. Na de vergadering weer gezellig een drankje aan de bar, wat toch stiekem het belangrijkste
gedeelte van de avond is… De conceptnotulen verschijnen deze maand op de website.
The Passion
Vrijdag 25 maart; wat een avond.. The Passion; georganiseerd en uitgevoerd door Luttelgeestenaren. De
fakkeltocht die een ronde deed door het dorp, met begeleidende muziek van Melodia, was een mooi begin
van deze avond. Daarna twee keer de katholieke kerk gevuld; 700 mensen wilden graag de LuttelgeesterPassion zien. En wat was het prachtig!
11 dorpenloop
Zaterdag 16 april is er weer een 11-dorpenloop. Heel veel mensen rennen van en naar Luttelgeest en
Dorpsbelang zal zorgen voor een leuke attentie voor de hardlopers. Wees welkom om te kijken; tussen 9 en
half 10 komen de hardlopers aan in Luttelgeest. Succes!
Steptocht
U ziet er misschien hier en daar al weer één steppen, de steptocht komt er weer aan! De Luttelgeestersteppers zijn weer hard aan het oefenen, om revanche te nemen op de kampioen van vorig jaar. Deze
steptocht is op 8 mei aanstaande. Ook hier bent u van harte welkom om te komen kijken; rond half 2 is de
aankomst in Luttelgeest. Alvast heel veel succes!
Schaakborden gezocht!
Voor de asielzoekers is het best wel zoeken naar activiteiten en dingen om te doen. Er is een asielzoeker;
Munib, welke de kinderen in het AZC graag wil leren schaken. Dit is natuurlijk een heel goed idee, maar daar
zijn nog schaakborden en stukken voor nodig. Mocht je thuis nou een schaakbord, incl. stukken, over
hebben, zijn deze heel erg welkom! Deze mogen gebracht worden naar Orchidee 9, dan wordt er voor
gezorgd dat ze op de juiste plek terecht komen. Mocht u het daarnaast ook nog leuk vinden om Munib te
helpen, is dat helemaal mooi. Zo kan niet alleen het schaken, maar ook de taal worden geoefend. Voel jij je
geroepen? Meld je dan bij dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
Krokusbollen
In november heeft dorpsbelang samen met een aantal vrijwilligers een mooi
paars krokusmengsel geplant in de Gerberastraat en de Lange Brink. Nu zien we
deze krokussen mooi opkomen! Nogmaals bedankt IGW!
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