Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
Januari 2020

Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de actuele thema’s in het dorp. Als er vragen
zijn over deze of andere onderwerpen neem dan gerust contact met één van ons op of via ons
mailadres: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
Wonen in Luttelgeest
Wij worden graag geïnformeerd over de ideeën / vragen die er onder dorpsbewoners zijn over
wonen in Luttelgeest. Hiervoor kunt u de leden van dorpsbelang aanspreken of een mail sturen.
Zoals al eerder vermeld in de dorpskrant kunt u op de website www.nieuwbouwkerkstraat.nl een
uitgebreide beschrijving vinden van het plan in de Kerkstraat. Er is de mogelijkheid om aan te
melden voor de digitale nieuwsbrief.
Geïnteresseerden kunnen zich voor kavels in Luttelgeest melden via de website van de gemeente.
Zie https://www.noordoostpolder.nl/woonkavels-luttelgeest
Burgerhulpverlening
Verderop in de dorpskrant staat een flyer van de gemeente om het belang van Burgerhulpverlening
te onderstrepen. In aansluiting hierop willen wij graag inventariseren of er belangstelling is voor
een cursus EHBO en/of AED. Bij voldoende belangstelling proberen we een cursus te organiseren.
Reacties graag per mail naar ons.
Jaarvergadering Dorpsbelang
De jaarvergadering van Dorpsbelang is op 27 maart 2020 om 20.00 uur in de Bosfluiter.
Verslag van de vergadering van vorig jaar wordt geplaatst in de dorpskrant van februari.
Klussendag
Dit voorjaar willen we graag een klussendag organiseren. Datum is nog niet bekend, gedacht
wordt aan april/mei. Graag horen we van jullie of er tips of ideeën zijn voor klussen. Samen met de
gemeente maken we dan een planning en zorgen we voor benodigde materialen. Laat het weten
via ons mailadres.
Gluren bij de Buren
Carrefour en Cultuurbedrijf hebben het idee om ‘Gluren bij de Buren NOP’ te organiseren. Gluren
bij de Buren is hét huiskamerfestival van Nederland, waarbij huiskamers worden omgetoverd tot
eendaagse podia voor lokaal talent. Door de speciale looproutes kan je als bezoeker maximaal 7
optredens bijwonen. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken. Is het programma in de huiskamers
afgelopen dan is er een centrale plek in het dorp waar na-geborreld wordt. Iedereen kan elkaar
dan ontmoeten en horen hoe de route was. Worden jullie ook enthousiast om dit in Luttelgeest te
gaan doen? Laat het ons weten! Dan kunnen we gezamenlijk met de organisatie aan de slag.
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