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Beste dorpsgenoten, 

Buiten is het momenteel heerlijk weer. Wel begint de droogte een puntje voor de gewassen te worden. 
Alhoewel er wat regen voorspelt wordt in de aankomende periode lijkt dat niet veel zoden aan de dijk te 
zetten. Alle activiteiten in het dorp krijgen, na de lange coronapandemie, door de vele zonneschijn een 
extra vrolijk tintje. We mogen weer van alles organiseren en dan zie je dat de saamhorigheid in ons dorp 
er voor zorgt dat alles weer met enthousiasme wordt opgepakt. Zo was Koningsdag een groot succes met 
onder andere veel bezoekers op de rommelmarkt en veel teams die meededen met het 
stratenvolleybaltoernooi. 

Het dorpsfeest met als thema “Campinglife” komt steeds dichterbij. Na een paar jaar alle creativiteit in de 
kast te moeten hebben gezet lijkt het erop dat de organisatie dit jaar weer ‘los mag’ om er een groot feest 
van te maken. 

Door alle wegwerkzaamheden aan de Oosterringweg moeten we ons af en toe wel even aanpassen om 
het dorp in- en uit te rijden. Stoplichten, rijplaten en discussies met verkeersregelaars om duidelijk te 
maken dat je echt bestemmingsverkeer bent lijken momenteel even de overhand te hebben. Het resultaat 
lijkt echter veelbelovend dus we zullen ons nog even moeten conformeren aan de aangepaste 
verkeerssituatie.   

Ondertussen suddert de oorlog in Oekraïne door. Er doen veel scenario’s de ronde over het verloop van 
de oorlog maar Poetin heeft bewezen onvoorspelbaar te zijn. Waar zal dit eindigen…? 

Voor het nummer van mei kunt u natuurlijk weer copy aanleveren vóór de 8e van de maand. Dit kan op 
Sportstraat 16, maar liefst via ons e-mailadres: kijkopluttelgeest@hotmail.com 

Hoewel het tegenwoordig heel normaal is bestanden in PDF formaat te sturen vragen we u om de kopij 
van de Kijk op Luttelgeest in Word formaat te sturen. Dan kunnen we alles eenvoudiger samenvoegen. 

We wensen u veel leesplezier in de Kijk op Luttelgeest van mei. 

Redactie “Kijk op Luttelgeest” 
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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.  
 
 
Jaarvergadering Dorpsbelang Luttelgeest 
 
Dorpsbelang wil alle leden en externe gasten nogmaals bedanken voor de aanwezigheid bij de 
jaarvergadering. We hebben een goede jaarvergadering gehad die druk bezocht is geweest. Mathijs Maes 
en Sharon de With gaan het bestuur van dorpsbelang verlaten, bedankt voor jullie inzet in de afgelopen 
jaren! Silke van Vilsteren en Angela de Roos zijn toegetreden tot het bestuur, nogmaals veel succes! Na 
afloop van de vergadering werd er gezellig nagepraat onder het genot van een drankje. Het verslag van 
de vergadering zal online gepubliceerd worden.  
 
 
Koningsdag 
 
Op een vrij koude maar droge koningsdag was het heel de dag gezellig druk rondom en in de Bosfluiter. 
De gehele dag zijn de activiteiten druk bezocht geweest, van het hijsen van de vlag, het optreden van het 
MFO, de vrijmarkt en de versierde fietsenoptocht. ’s Middags heeft een groot aantal teams meegedaan 
aan het stratenvolleybal toernooi. Na afloop van de sportieve inspanningen werd er met elkaar gegeten 
met live muziek van polderband Ongetwijfeld! Een geslaagde dag! 
 
 
Steprace 
 
Zondag 1 mei heeft een enthousiaste ploeg van steppers het dorp Luttelgeest vertegenwoordigd. Met 
support van een bus vol toeschouwers en vele dorpsgenoten is er een algemene 5e plaats behaald. 
Gefeliciteerd met het resultaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariët Rommens, voorzitter       Silke van Vilsteren Angela de Roos  
Kevin van Ruiten, secretaris    Remko Doorn  Femmelien Klunder  
Han Vaandrager, penningmeester      Angelique Bouma              Henk Jan van Wijk   
 

Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest 

 

Mei 2022 
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De Ontmoeting mei 2022 

 

We boffen met het prachtige weer 

Niet dat de wandelaars op de donderdagochtend zich laten stoppen door nattigheid, kou of wind maar het 

loopt toch even wat fijner in het zonnetje. 

Wist u dat je niet snel hoeft te kunnen lopen om mee te kunnen wandelen? De groep valt altijd uiteen in 

de wat snellere of langzame lopers. Geen probleem, niemand blijft achter en wandelen en buiten zijn is 

voor iedereen goed. Dus….geen excuus meer, wel zorgen dat u iets vóór 9.30 uur bij de Bosfluiter bent 

want om stipt 9.30 uur start de wandeling. 

 

Afgelopen donderdag 5 mei werd de bevrijding gevierd met gastspreekster Rentia Maes. 

Rentia vertelde hoe een joods onderduikertje opgevangen werd in het gezin Maes en gelukkig de oorlog 

heeft overleefd. Dat die periode heel dierbaar voor hem was bleek later in zijn leven. Tijdens en ná het 

verhaal bleek uit de reactie van de bezoekers dat er grote behoefte bestaat om deze verhalen te kunnen 

door vertellen. Dat bleek ook uit het grote aantal bezoekers die deze ochtend aanwezig waren.  

Wist u dat wij tijdelijk alleen op de 1ste dinsdagmiddag van de maand open zijn? Dan zijn enthousiaste 

hobbyschilders bezig mooie schilderijen  te creëren. Iedereen die schilderen leuk vindt is van harte 

welkom. Buiten de kosten van koffie/thee vragen wij 1 euro voor de kosten van verf etc. 

Dinsdagavond 31 mei wordt er weer een avondmaaltijd geserveerd. Start 18.00 uur en kosten              4 

euro  voor een 3 gangen maaltijd. 

Wij zoeken nog wat gastheren/vrouwen voor de donderdagochtend en de toekomstige dinsdagmiddag. 

Ben je geïnteresseerd bel of mail mij even en ik geef je graag informatie over de taken/werkzaamheden.         

Zijn er misschien wat mensen die het leuk vinden om af en toe eens koekjes of cake voor de Ontmoeting 

te bakken? Het zou fijn zijn als er wat afgewisseld kan worden. 

Een hele mooie maand gewenst  

Emily Amo 

e.amo-koppen@kpnmail.nl  /tel. 0527 264281 
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Dorpsmaaltijd   

Komt u ook? 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
Elke laatste dinsdag van maand kunt u in de Bosfluiter om 18.00 uur komen eten.  

Deze maand is het op dinsdagavond 31 mei 
De kosten zijn €4,- voor een 3 gangen menu.  
De drankjes zijn €1.50 per stuk 
Opgeven kan bij: 
Emily Amo   0613630881 
Geesje de Boer  0652242813 
 
 
 
 
 
 

Leren werken met de computer  
 
De WIFI doet het weer in de Bosfluiter!! 
De computercursus Digisterker vindt plaats in de Bosfluiter op 3 ochtenden 
in juni.  Op 2 juni, 16 juni en 23 juni 2022 
Deze cursus kan nu plaatvinden in De Bosfluiter op de donderdagochtend. 
Hier kunnen nog mensen bij  
Je kunt je nog opgeven voor Digisterker bij Ria Maes, fam.maes@solcon.nl  
 
Voor vragen: Gonny Mulder, FlevoMeer Bibliotheek  T: 088-0080730 
E: g.mulder@flevomeerbibliotheek.nl 
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AGENDA   * AGENDA   * AGENDA   * AGENDA   * AGENDA   * AGENDA    
 
 
 

Donderdag 19 mei         9.30 - 10.00uur   Wandelen 
                                          10.00 – 12.00uur    Excursie naar Mariska Hoogweg van                       
                                                                              “Hoogweg  Paprikakwekerijen”   

                                                                               Om 10 uur gaan we met auto’s naar                                
                                                                                Nieuwlandse weg 10,  kantine 2a                                                                      

 
 

Donderdag 26 mei     09.30-10.00 uur     Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend  

                                                       Warme maaltijd 
 
 
Donderdag 2 juni       09.30-10.00 uur     Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend  

     In de morgen          Digisterker 
 
 
Dinsdag 7 juni             14.00-16.00uur   Workshop schilderen. Kosten 1 euro voor  
                                                                materialen. 
 
Donderdag 9 juni      09.30-10.00 uur    Wandelen 
                   10.00-12.00 uur    Inloopochtend 
                                                                            Bij Paul van de Sar kunt u terecht met vragen                
                                                               over uw mobiele telefoon, ipad, tablet e.d. 
                                                                            Warme maaltijd 
                                                 
Donderdag 16 juni      9.30 - 10.00 uur   Wandelen 
                                                                Mogelijkheid voor koffie/thee 

 In de morgen          Digisterker 
 
      IN VERBAND MET DORPSFEEST: EEN MIDDAGPROGRAMMA 
                                                              -14:00 verzamelen bij de feesttent 
                                                              - +/-14:15 vertrek naar de Orchideeën Hoeve 
                                                              -daar krijgen we een rondleiding en sluiten af                   
                                                                met koffie en gebak                              
                                                              -ca. 17 uur (inschatting) weer terug naar huis 
 
Donderdag 23 juni     09.30-10.00 uur     Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend  

                                                      Warme maaltijd 
     In de morgen          Digisterker 
 



 
 

Afgelopen maand is er weer genoeg gebeurt, het Flevoland concert, Koningsdag en we zijn inmiddels al 

weer druk met het voorbereiden voor ons volgende concert! 

 

Eind maart hebben we samen met Flevo brass het HaraBra 

festival in Emmeloord georganiseerd. Zelf en nog 7 orkesten 

uit Flevoland hebben er gespeeld. Dit was een groot succes. 

Alle acht korpsen hebben ruim twintig minuten gespeeld en 

kregen nuttige, kritische en lovende beoordeling door de jury. 

Groot dank aan al het publiek wat het festival bezocht heeft, 

dat maakte de avond compleet! 

 

 

 

 

 

 

 

Eind april was het weer tijd voor de verjaardag van de koning! Na 

het vlagheisen door de Luttelgeestenaar van het jaar begeleid 

door MFO met het Wilhelmus en het Luttelgeester volkslied begon 

de vrijmarkt. Melodia heeft de markt vergezeld met gezellige 

muziek! 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben voor de zomer nog meer optredens in het vooruitzicht,  MFO gaat nog een zomerconcert 

geven. Dit gaat plaatsvinden op zaterdagavond 25 juni in de Bosfluiter! De details en het thema houden 

we nog even geheim maar hou onze Facebook en website in de gaten voor meer informatie! Of lees de 

dorpskrant van volgende maand, ook daar zullen we alle details in plaatsen! 

 
 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

Het dorpsfeest komt er weer aan! En dit keer is de zaterdagmiddaginvulling een heuse dorpsquiz! Dit is 

nog niet eerder in Luttelgeest georganiseerd, dus zorg dat je meedoet aan de eerste editie van de 

Luttelgeesterdorpsquiz!  

Wat is dan een dorpsquiz? Binnen een bepaald tijdsbestek krijg je als team de gelegenheid om zoveel 

mogelijk vragen te beantwoorden en opdrachten te doen die door ons zijn bedacht. Het team dat dit het 

beste doet, wint!  

We verzamelen op 18 juni om 13.00u bij de feesttent, waar jullie een boek krijgen vol vragen en 

opdrachten die je samen met je team moet maken en uitvoeren. Stel een team samen en geef je op! 

Trommel je buurtvereniging, vriendengroep, buren of je familie op en ga voor de winst! De opdrachten en 

vragen doen een beroep op je algemene kennis en inzet, het gaat dus niet alleen maar over 

Luttelgeesterzaken. Woon je nog niet zo lang in Luttelgeest? Dat is dus geen probleem, er zijn genoeg 

vragen en opdrachten die je zeker kunt maken!  

Wat doen jullie? 

1. Stel een team samen van min. 6 personen en max. 10 personen. Een tip van de organisatie: houd 

er bij de samenstelling van je team rekening mee dat de vragen en opdrachten uit verschillende 

categorieën bestaan, voor jongeren (vanaf 12 jaar) én ouderen! 

2. Wat willen wij graag weten: 

- teamnaam 

- Naam teamleider en telefoonnummer (mobiel) 

- Alle namen van de teamleden 

3. Als je dit voor elkaar hebt, geef je team dan op vóór 11 juni 2022 bij  

Kirsten Dijk via de mail dijkkirsten@hotmail.com of via 06-51225558. 

 

Bij deze een opwarmertje: 

Categorie: Bekende buren 

 

 

Ging bovenstaande opdracht al heel goed? Geef je dan snel op met je team en  

misschien ontvangt jullie team de prijs wel zaterdagavond 18 juni in de feesttent!  

Groeten van de organisatie 

Anouk, Johan, Christiaan, Marian en Kirsten 
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Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!   

Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen 

  

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende 

ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing 

mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op 

zoek naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om 

geld in te zamelen. Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele 

telefoon door een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?  

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar 

worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst 

tegemoet.  

MS 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen 

afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van 

en naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen 

hierdoor plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei 

klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.  

Word collectant  

Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk 

onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu 

verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover 

op onze website: www.nationaalmsfonds.nl . 

Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor 

iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren in uw 

buurt. Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij 

vrienden en familie.  

Hoe werkt het? 

Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op 

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale 

collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren! 

  

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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Mijn naam is Joukje de Groot - Faber en sinds eind februari ben ik 
namens Carrefour, de opbouwwerker in onder andere Luttelgeest. Naast Luttelgeest werk ik ook in 
Marknesse, Rutten, Bant en Creil. Momenteel ben ik volop bezig met kennismaken met de dorpen, de 
verschillende samenwerkingspartners, de bewoners en de fantastische dingen die er in de dorpen 
gebeuren.  
 
Heb je een leuk idee voor het verbeteren van je woonomgeving of een ander leuk idee? Ik denk graag 
met je mee. Ook help ik je graag op weg bij vragen op het gebied van zorg en welzijn. Ik ben te bereiken 
via mail, telefoon en social media. 
 
Als opbouwwerker ben ik onderdeel van team Dorpen. Binnen het 
team zijn er ook collega’s die zich bezig houden met 
onderwerpen als: jeugd, bewegen, vrijwilligerswerk, 
opvoedondersteuning, buurtbemiddeling of mantelzorg. Dus mocht 
je daar een vraag over hebben kun je contact opnemen met ons 
algemene nummer: 0527 63 00 00. Voor meer informatie 
over Carrefour, team dorpen of het opbouwwerk kun je terecht op 
www.carrefour.nu .   
Ik hoop je snel ergens tegen te komen.   
Joukje de Groot – Faber  
Mailadres: joukje.de.groot@carrefour.nu 
Telefoonnummer: 06 83 52 44 18 
Werkdagen : dinsdag, woensdag en donderdag 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 

– Rectificatie thema avond “POSITIEVE GEZONDHEID” – 
 
De informatieavond op dinsdag 17 mei gaat niet door vanwege de avond4daagse 
gedurende deze week.  
Er wordt nog gezocht naar een passende nieuwe datum. 
 
Huisartsenpraktijk Marknesse e.o.  
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Collecte Hartstichting. 
Graag wil ik alle collectanten bedanken voor jullie inzet tijdens de collecteweek 2022. 
Met elkaar hebben wij het mooie bedrag van € 865,27 opgehaald. 
De Hartstichting is hier erg blij mee. 
Met vriendelijke groet, 
Mariet Huizinga.  Coördinator Harstichting. 
 
 

 
 
Beste dorpsgenoten 
  
Herinneren jullie je nog het liedje van Rudi Carell:  Wat een geluk dat ik een 
stukje van de wereld ben……” 
Ik zou dat veranderen in : “Wat een geluk dat ik een stukje van Luttelgeest ben” 
het dorp waar ik zoveel hartelijkheid ontvang. 
Wat een feest was het op koningsdag…muziek, koffie met gebak en niet te 
vergeten de oranjebitter. Eindelijk kon het weer en dat op een prachtig plein 
van de Bosfluiter, maar eindelijk kon ik het ook weer, mede dank zij jullie. 
De een doet boodschappen, een ander onderhoudt de tuin, weer een 
ander helpt me als ik met de i Phone klungelig doe en de mensen die mij   
weer komen opzoeken. 
Daarom zeg ik uit de grond van m’n hart “dank jullie wel” 
We gaan de goeie  tijd tegemoet en wens jullie een mooie zomer toe. 
Groeten uit de Liststraat van 
Miny Fossen 
  
 
 

 
In de Bosfluiter staat een mooie oude piano. Wij kunnen er niet 
zo veel mee en willen er graag iemand een plezier mee doen. 
De piano is gratis of voor een  mooie donatie aan de Bosfluiter 
af te halen.  
Stuur een mail naar bosfluiter@gmail.com of bel naar Mariet 
Huizinga, tel. 0615255104. 
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Ansichtkaart Luttelgeest 

Na vele jaren heb ik weer een nieuwe ansichtkaart van Luttelgeest ontworpen.  Het is een vouwkaart met 

aan de voorzijde centraal de kerk, en daar omheen diverse locaties van Luttelgeest.  Op de achterzijde de 

omschrijving van het ontstaan van de N.O.P.  De binnenzijde is vrij voor berichtgeving.  De kaart is 

voorzien van bijpassende enveloppe met de vlag van Luttelgeest. 

 
Verkoopprijs: € 2.90 
 
Verkooppunt: 
B&B de "Luttelhof" 
H.R. Atsma 
Kamplaan 35 

8315 AN Luttelgeest 

 



 

 



 

 

 

 

kook- en keuken inspiratie  

“De 

deegroller”  
 
Bent u ook zo benieuwd wat Luttelgeestenaren allemaal op tafel toveren? Hier komt u het te weten!  

Wanneer u de “deegroller” krijgt, zijn wij heel benieuwd naar uw favoriete recept, baksel of brouwsel. Graag ontvangen wij dan uw 

recept en verhaal via kijkopluttelgeest@hotmail.com vóór de 6e van de maand, eventueel toegelicht met foto(’s). En uiteraard 

vermeld u daarbij naar wie de deegroller de volgende maand gaat. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bij deze dan het vermiste recept van Yvonne Leurink.  
                             Zij heeft Vonnie’s Gehaktballen ingestuurd! 
 
Het is een erg bijzonder recept, daar we zien dat het is  INGELIJST !!  En niet alleen bij haar thuis, maar ook bij haar 
zoon hangt het aan de wand ………………… 
( Da’s dan nog weer eens wat anders als een foto van je moeder  haha ) 
 

 
 
 
 
 
 
                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvonne geeft de Deegroller door aan Alie de Haan 
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UITNODIGING 
 

Algemene ledenvergadering 
 
Donderdag 9 juni 2022 
 
Aanvang 20.00 uur – Voetbalkantine s.v. Tonego 
 
 

 
Beste Tonego-leden, 
 
Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 9 juni 2022. 
 
Vanaf 20.00 uur heten wij jullie van harte welkom en staat de koffie en thee klaar in de voetbalkantine van 
s.v. Tonego. 
 
De agenda en bijbehorende stukken worden een week voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op 
de website van s.v. Tonego. 
Let op: de stukken worden alleen nog maar digitaal verspreid. 
 
Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. 
Indien jullie door omstandigheden verhinderd zijn, verzoeken wij jullie om gebruik te maken een volmacht, 
zodat jullie stem alsnog kan worden uitgebracht. 
 
Wij hopen op een goede opkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur s.v. Tonego 

 

 

 



Tonego---Algemeen--- contributie---aan-en afmeldingen 

Het aan- en afmelden van ALLE sporten van TONEGO moet ALTIJD schriftelijk gebeuren via de digitale 
aan- en afmelding, dit kunt u vinden op de website www.tonego.nl. 

Voor wijzigingen wat betreft: naam, adres of bankrekeningnummer: graag mailen naar: 

leden@tonego.nl. 

 

Online aanmelden en afmelden via de website van Tonego. 

Bij Tonego zijn we al een tijdje bezig met het veranderen van de aan- en afmeldingen aan de 
ledenadministratie. 
 
Het komt regelmatig voor, dat er bij controle van het aantal leden bij de afdelingen, de aantallen niet 
overeenkomen.  
De conclusie is, dat nieuwe leden zich niet officieel aanmelden en oud leden zich niet officieel hebben 
afgemeld. 
Dat houdt dus in, dat er leden geen contributie betalen, omdat men zich niet heeft aangemeld. 
Het houdt ook in, dat er leden zijn, die nog wel de contributie betalen, maar zich al een tijdje hebben 
afgemeld. 
 
We zien, dat zowel de aanmeldingen als afmeldingen dus niet via de juiste weg gaan, waardoor er 
verwarring ontstaat bij de ledenadministratie. 
Wij krijgen daarom een scheef beeld van het werkelijke totaal van onze aantal leden. 
 
Met een aantal vrijwilligers, zijn we aan de slag gegaan, om het u en ons wat makkelijker te maken. 
Er is een programma gemaakt voor de website, om de aan- en afmeldingen digitaal te maken. 
U hoeft dus alleen uw gegevens volledig in te vullen en een digitale handtekening te zetten voor de 
toestemming van de automatische incasso. 
 
Op deze manier kunnen er minder discussies of misverstanden ontstaan, door uw aanmelding en 
afmelding online te melden. 
Deze worden automatisch doorgestuurd naar ons mailadres: leden@tonego.nl en kunnen dan verwerkt 
worden. 
 
We hopen op uw medewerking en begrip! 
 
Met vriendelijke groet, 
Hoofdbestuur van Tonego 
 

Tonego---Algemeen---contributie---aan-en afmeldingen 

 

http://www.tonego.nl/
mailto:leden@tonego.nl
mailto:leden@tonego.nl


  

 



 

 



 

 



Dorpskalender -  Mei 

 
Mei 
2022 

 

01 zondag          9.30  Kerkdienst in  De Schakel      Zin in Zondag 
        11  DorpenSteptocht         

02 maandag        
 

03 dinsdag         14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    

04 woensdag  

05 donderdag         10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend 

06 vrijdag        

07 zaterdag         
 

08 zondag          9.30  Zangdienst in Bant       

09 maandag         

10 dinsdag         14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
         Dagje UIT   Zij Actief  

11 woensdag  

12 donderdag         10.00 -  13.00  Ontmoeting inloopochtend  met warme maaltijd 
 

13 vrijdag          

14 zaterdag          Running Dinner 
 

15 zondag          9.30  Kerkdienst in  De Schakel             

16 maandag  

17 dinsdag         14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
         Avond4Daagse 

18 woensdag          Avond4Daagse 

19 donderdag          10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend   Excusrsie Paprika kwekerij 
          Avond4Daagse 

20 vrijdag           Avond4daagse 

21 zaterdag          

22 zondag          9.30  Kerkdienst in  De Schakel            Ds. C. Aalbersberg 

23 maandag          

24 dinsdag         14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
 

25 woensdag          

26 donderdag          HEMELVAARTSDAG 
         10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend   met warme maaltijd 

27 vrijdag          

28 zaterdag                  

29 zondag           9.30  Kerkdienst in  De Schakel       Mw. M. de Vries      

30 maandag         

31 dinsdag          14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
          18.00  Dorpsmaaltijd   in de Bosfluiter 
 

Voor nieuwe informatie, opgaven, eventuele wijzigingen en al uw reacties, kunt u dit doorgeven  

voor de 7e van de maand bij Rixt Knip, e-mail: rixtknip@gmail.com 

 



 

Dorpskalender -  Juni 

Juni 
2022                                                  

 

01  woensdag        

02  donderdag       10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend 
 

03  vrijdag        

04  zaterdag     
 

05  zondag       Pinksteren 
      9.30  Kerkdienst in  De Schakel      Zin in  Pinksteren 
 

06  maandag       Pinksteren      

07  dinsdag       14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
 

08  woensdag        

09  donderdag       10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend   met warme maaltijd 
      20.00  Alg Ledenvergadering Tonego   voetbalkantine Tonego 

10  vrijdag                

11  zaterdag       10.00-16.00  Open Dag  ZIN Zorgboerderij  

12  zondag        9.30  Kerkdienst in  De Schakel     Ds .E. van der Veen   Belijdenisdienst 
 

13  maandag       

14  dinsdag        14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
       Zij Actief    Fietsen 

15  woensdag         

16  donderdag        Dorpsfeest      

17  vrijdag        Dorpsfeest  

18  zaterdag        Dorpsfeest 

19  zondag        Tentdienst    Zin in Viering  
 

20  maandag         

21  dinsdag        14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
 

22  woensdag         

23  donderdag        10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend   met warme maaltijd 

24  vrijdag         

25  zaterdag        Zomerconcert  MFO     Bosfluiter 

26  zondag        9.30  Kerkdienst in  De Schakel   Ds. T. de Ruijter  Heilig Avondmaal   
 

27  maandag         

28  dinsdag       14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
 

29  woensdag         

30  donderdag       10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend    

         

Voor nieuwe informatie, opgaven, eventuele wijzigingen en al uw reacties, kunt u dit doorgeven  

voor de 7e van de maand bij Rixt Knip, e-mail: rixtknip@gmail.com 

 



 

 

 



 

 



 

 



‘KIJK OP LUTTELGEEST’                                                                                                           
 
Verschijnt 10 keer per jaar, rond de 15e van de maand voor alle inwoners van Luttelgeest.  
De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen zonder opgaaf van reden. 
Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. 

Kopij kan ingeleverd worden bij Mariska Baartse, Sportstraat 16, voor de 8e van de maand.  
E-mailadres:   kijkopluttelgeest@hotmail.com 
E-mail graag aanleveren in WORD bestand, lettertype: Arial 10 of 11 
De redactie bestaat uit:    Leon Vaandrager         Orchidee 1b   Tel: 06-11417614 

   Mariska Baartse  Sportstraat 16   Tel: 06-21530055 
   Rixt Knip   Burchtweg 19   Tel: 261419 
   Anko Fokkens  Kerkstraat 16    Tel: 06-15128781 

Voor het laatste nieuws uit eigen dorp………………kijk op  >>>>  www.luttelgeest.nl 
redactieluttelgeest.nl@gmail.com 

___________________________________________________________________________________ 

Huisartsenpost : weekend en avond/nacht  tel: 0900-3336333 
Huisartsenpraktijk Marknesse 0527-203000  Recepten herhaal lijn 0527-699751 
Medicijnen kunnen bezorgd worden op dinsdag- en donderdagmorgen  Kring Apotheek 0527-204404 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de vertrouwde aanbieder van zorg in de gemeenten Steenwijkerland, 
Noordoostpolder en Urk. We leveren wonen en zorg, verzorging en verpleging thuis, behandeling en revalidatie en 
jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Een veelzijdige organisatie in een prachtige 
werkomgeving! We onderscheiden ons in zorg voor ouderen en zorg voor mensen met een complexe en/of 
meervoudige hulpvraag. 
 
Heeft u een vraag of zorg nodig? Bel het Klant Contact Team op (0521) 53 99 99 of mail naar 
klantcontactteam@zorggroep-onl.nl. Meer informatie is te vinden op www.zorggroep-onl.nl 
 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land zet zich in voor iedereen in elke levensfase. Een lidmaatschap kost € 15,- 
per gezin per jaar (€ 12,50 bij automatische incasso) en biedt veel voordelen op het gebied van wonen, zorg, welzijn 
en veiligheid. Waaronder; interessante avonden, korting op het theater,  de zorgverzekering, sportscholen en gratis 
uitleen van krukken, looprek en een rollator. Kijk voor meer informatie op www.uwledenvereniging.nl of bel 0521-
539893 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sociaal Team NOP bestaat uit medewerkers van welzijns- en zorgorganisaties en de gemeente. Sociaal Team is 
uw aanspreekpunt in het dorp en denkt mee over praktische oplossingen. Komt u ergens niet uit? Sociaal Team is er 
voor u. U kunt ze bereiken op 0527-633911 en op via@noordoostpolder.nl  
 
Buurtwerk Luttelgeest: Susan Vermunt; verbinding leggen tussen bewoners, organisaties en instanties en ruimte 

maken voor ontmoeting. Tel: 06-83520861 of mail: susan.vermunt@carrefour.nu 
___________________________________________________________________________________ 
Vereniging voor Dorpsbelangen: 

Voorzitter:  Mariët Rommens Kalenbergerweg 13   Tel: 06-11122326 
Secretaris:  Kevin van Ruiten Orchidee 8    Tel: 06-51750692 
Penningmeester: Han Vaandrager Zonnebloemstraat 11   Tel: 06-20068108 

Verenigingsgebouw ‘De Bosfluiter’  Tel: 202657   emailadres: bosfluiter@gmail.com 
Ruimtebespreking bij Ilze Hemmes  Tel: 06-57342840 

Busdiensten naar Marknesse - Emmeloord vanaf de Oosterringweg – lijn 76 – (via Marknesse): 
ma t/m vrij: 7:18- 8:18- 9:18- 10:18- 11:18- 12:18- 13:18- 14:18- 15:18- 16:18- 17:18- 18:18- 19:18 
Busdiensten naar Steenwijk vanaf de Oosterringweg – lijn 76 – : 
ma t/m vrij: 5:40- 6:40- 7:40- 8:40- 9:40- 10:40- 11:40- 12:40- 13:40- 14:40- 15:40- 16:40- 17:40- 18:40 
  
Taxi vervoer: 
Connexxion --- tel.nr. 0900 - 0987 (lokaal tarief) 
Binnen de regio: Regiotaxi --- Reizen vanuit of naar Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde en Lelystad. Rijdt dagelijks 
van 6.00 uur ’s morgens tot 0.30 uur ’s nachts. Tel.nr. 0900-22 28 877 ( lokaal tarief ) 

 

 

http://www.luttelgeest.nl/
mailto:klantcontactteam@zorggroep-onl.nl
http://www.uwledenvereniging.nl/
mailto:doen@noordoostpolder.nl
mailto:susan.vermunt@carrefour.nu
tel:09000987


 

 



 

 


