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Klussendag
Twee jaar geleden hebben we voor het eerst een klussendag georganiseerd in het dorp, wat een groot
succes was. Een dag waarop we met veel mensen van alles hebben aangepakt in het dorp; het Trefpunt
was weer netjes, veel onkruid weggehaald op allerlei plaatsen in het dorp, een dakje voor de hertjes in de
Dierenweide geplaatst, etc. Dit jaar zal dit weer gaan plaatsvinden op zaterdag 13 juni. Het gaat van start om
half 9 en zal om half 1 worden afgesloten met een gezellige gezamenlijke lunch bij de Bosfluiter. Er zijn al
een aantal klussen die we graag willen doen, zoals een nieuw dak plaatsen op het schuurtje in de
Dierenweide. Maar weet u een mooie klus, ideeën zijn altijd welkom! Wilt u helpen om deze klussen uit te
voeren? Graag! Geef u op via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of bij één van de coördinatoren van
deze dag; Henco Bouma, Gonny Schot of Kirsten Dijk.
Hondenpoep
Hondenpoep is een veelgenoemde ergernis in Nederlands, zelfs in Luttelgeest..
Onder leiding van de gemeente, Dorpsbelang en basisschool de Klipper is in Luttelgeest het startsein
gegeven van de actie om de overlast van hondenpoep terug te dringen. Om aandacht te vragen voor het
probleem hadden leerlingen van de Klipper nepdrollen met een vlaggetje erin geknutseld en deze in het
grasveld rondom de school gelegd. Verder werd er een spandoek bij de school onthuld. Met deze actie
willen we de hondenpoep op verzamelplekken zoals speeltuinen, speelveldjes, grasstroken naast en voor
scholen terugdringen. Dit door de hondenbezitter bewust te maken en aan te moedigen de drollen op te
ruimen. Verder zal er met de gemeente gekeken gaan worden of de huidige uitlaatroute nog voldoet of dat
deze anders of ruimer opgezet moet worden.
AED
Op initiatief van een aantal buren aan de Uiterdijkenweg beschikt de buurt sinds kort over een AED. Op 1
mei heeft Alwin Voorhorst van CardioSafe de AED persoonlijk afgeleverd en uitgebreid uitleg gegeven aan
de bewoners. De initiatiefnemers zijn hierin de fam. Van Heugten, fam. Schipper, fam. Vergeer en boerderij
de Zonnestraal. De AED hangt bij de fam. Van Heugten aan de Uiterdijkenweg 27. Een heel goed initiatief
natuurlijk, wat we alleen maar kunnen aanmoedigen als dorp(sbelang) zijnde!
Koningsdag
Met de serenade van het Wilhelmus en een woord van dorpsvoorzitter Richard Westveer werd de
Koningsdag van Luttelgeest geopend. De culturele commissie zorgde weer voor een mooi programma waar
jong en oud aan deel kon nemen; een vrijmarkt met diverse optredens, het soccerfield en een gezellige
barbecue ter afsluiting.
Ondernemersvereniging
Onlangs heeft de initiatiefgroep weer bij elkaar gezeten om de ondernemersvereniging verder uit te werken,
want na de goede opkomst is het wel zeker dat er voldoende animo is om de vereniging verder vorm te
geven. Een aanwinst voor het dorp!
11 dorpenloop
Dit jaar zijn de Luttelgeester Roadrunners 12e geworden! Naast dit team uit
Luttelgeest waren er vast nog veel meer Luttelgeestenaren die deelnamen aan
dit mooie evenement. De hardlopers die in Luttelgeest aankwamen werden
verwelkomt met een heerlijke ‘Luttelgeester’ appel.
Steptocht
Ook dit jaar deed Luttelgeest weer mee aan de steptocht, maar we konden de
titel helaas niet weer veroveren. De gezelligheid werd er desondanks niet minder
om en voor volgend jaar hebben jullie weer een mooi doel; Bant verslaan!

Kennedymars
Een lange zit voor Luttelgeest; we stonden als één na laatste in de route van 80 km. Na ons moesten de
lange afstandslopers nog naar Marknesse en dan naar de finish in Emmeloord. Dat betekende dat de eerste
loper rond 6.30 in Luttelgeest aankwam en de laatste om 15.00 vertrok uit de Bosfluiter. Samen met een
aantal vrijwilligers hebben we onze post mooi bemand kunnen houden. Bedankt!
Tulpenmozaïek
Met het tulpenmozaïek zijn we net niet in de prijzen gevallen, maar wat was hij mooi. Een vrolijke clown
sierde de ingang van ons dorp bij de ingang Kamplaan. Wij hopen dat u niet te dichtbij kwam, want dan
zorgde deze grapjas wellicht voor een nat pak vanuit zijn strik. Prachtig!
AZC
In de vorige dorpskrant was te lezen dat de open dag op het AZC plaats zou vinden op zaterdag 20 juni.
Deze open dag is verschoven naar zaterdag 13 juni! Wie op deze dag een kijkje wil komen nemen op het
Asielzoekerscentrum is van harte welkom. Na de grote verbouwing is het zeker de moeite waard!

