Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
September 2019

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.
Jubileum Tonego
Via deze weg feliciteren wij TONEGO met het 65 jarig bestaan. TONEGO hoort bij Luttelgeest: een
begrip als we het hebben over sportiviteit, saamhorigheid, teamspirit, prestaties, gezelligheid en ga
zo maar door. Wij wensen TONEGO nog heel veel NUT en GENOEGEN toe in de toekomst.
Opening vernieuwde speeltuin
De afgelopen periode is de speeltuin aan de Rozenstraat uitgebreid en opgeknapt. Al een aantal
weken wordt er druk gespeeld op de nieuwe toestellen. Tijd voor een officiële opening:
Woensdag 25 september 2019 om 15.00 uur
Iedereen is van harte welkom!
Groenstrook Blankenhammeweg
Eind augustus is de oude beplanting uit de groenstrook verwijderd en zijn de borders aangevuld
met grond. Op 28 september 2019 om 13.00 uur willen we de nieuwe beplanting gaan
aanbrengen. Daarbij kunnen we hulp gebruiken. Kom gerust langs!!
IGW op bezoek
Op maandag 30 september 2019 gaat Dorpsbelang in gesprek met het IGW-team. IGW = Integraal
Gebiedsgericht Werken, een samenwerkingsverband tussen Mercatus, Carrefour, politie en
gemeente Noordoostpolder. Zijn er vragen voor één van deze partijen dan willen we dit graag in dit
overleg bespreken. De vragen kunnen gestuurd worden naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com
Uitbreiding dierenweide
Wellicht is het al opgevallen, de activiteiten rondom de dierenweide. Na goedkeuring van de
gemeente is er gestart met het uitbreiden van de dierenweide. Door deze uitbreiding is er meer
plaats voor de dieren en kunnen er aparte delen worden gemaakt. Er worden ook enkele bomen
gekapt voor meer licht. We hopen hiermee de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren.
Uitstel Klussendag
In de vorige dorpskrant hebben we aangegeven dat er in september een klussendag gehouden
zou worden. Het is ons niet gelukt om alle voorbereidingen voor deze dag af te krijgen. We hebben
daarom besloten om de klussendag te verplaatsen naar het voorjaar van 2020. 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
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com
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