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Beste dorpsgenoten, 

Buiten is het op moment van schrijven heerlijk weer en staat het dorpsfeest op het punt los te barsten. We 
hopen dat als de Kijk op Luttelgeest bij u op de deurmat valt we op een geslaagd feest terug kunnen 
kijken. Het mooie weer zorgde in ieder geval voor veel blije en ontspannen gezichten tijdens het uit-je-tent 
weekend dus dat lijkt een goede voorbode.  

De wegwerkzaamheden aan de Oosterringweg vorderen langzaam maar gestaag. We moeten ons nog 
even aanpassen en wat extra kilometers omrijden met het vizier gericht op het eindresultaat. Helaas 
hebben steeds meer mensen dit geduld niet dus menig spookrijder wordt gesignaleerd. Houdt alstublieft 
de veiligheid in acht. Het is soms wat vervelend maar het is even niet anders. 

Hoe frustrerend een paar kilometer omrijden ook kan zijn. Toch staat het in schril contrast met de oorlog in 
Oekraïne. Alhoewel de informatievoorziening over deze oorlog al wat naar de achtergrond lijkt te raken in 
de nieuwsberichten is het wel degelijk aan de orde van de dag. Het einde lijkt helaas nog niet in zicht… 

Voor nu is het alweer even de laatste Kijk op Luttelgeest voor de zomervakantie. De volgende editie zal 
uitkomen in september. U kunt vóór 8 september uw kopij aanleveren 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 juni. 

Redactie “Kijk op Luttelgeest” 
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Hallo dorpsgenoten, 
 
Om ons heen wordt langzaam alles digitaal, wij als dorpsbelang doen daar graag aan mee. Daarom willen 
wij binnenkort beginnen met het versturen van een digitale nieuwsbrief. De insteek hiervan is in eerste 
instantie het online versturen van de uitnodiging voor de jaarvergadering. Deze zal in het vervolg dus 
alleen nog via deze nieuwsbrief, de kijk op Luttelgeest en via de website te vinden zijn. Daarnaast zullen 
we via deze nieuwsbrief leden op de hoogte houden van nieuws rondom dorpsbelang. Mocht je deze brief 
straks graag ontvangen, mail dan naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com de volgende tekst: 
 
Bij deze meld ik me graag aan voor een digitale nieuwsbrief via het volgende e-
mailadres:……….…………………………………………………… 
 
 
 
Verder willen we namens dorpsbelang graag melden dat er tot nu toe met behulp van een grote groep 
dorpsbewoners al een mooi resultaat is behaald op het plein bij de Floreant. Een resultaat waar we als 
dorpsbelang, en als dorp, trots op mogen zijn! 
 
Ook bedanken wij Hoogweg voor het supporten van ons dorpsfeest namens een bijdrage aan de band en 
aan de vrijdagmiddagborrel van het dorpsfeest. 
 
 
Tot slot wensen wij iedereen een fijne zomervakantie! 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Dorpsbelang Luttelgeest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

Juni 2022 





 

 



 

 



 

Cursus reanimatie en  AED 

 

 
Beste dorpsgenoten, 

 

Sinds de verbouwing van de Bosfluiter is de AED bij de Bosfluiter opgehangen. 

Een mooie plaats, meer centraal in het dorp. 

Nu willen we voor de Luttelgeestenaren een cursus reanimatie en AED gebruik organiseren. 

Dit gaat gebeuren op  woensdag avond 29 juni om 19.00 uur in de Bosfluiter 

Misschien hebt je vroeger wel eens een cursus gevolgd , maar is het alweer jaren terug. Dan is het goed 

om het weer op te frissen. 

Aarzel niet en geef je op voor deze cursus, hoe meer mensen in Luttelgeest dit onder de knie hebben, hoe 

beter!! 

 

Opgave per mail: enverhage@solcon.nl 

 

Namens Dorpsbelang en de Ontmoeting, Nelleke Verhage. 

 

 

 

mailto:enverhage@solcon.nl


 

 



 

 

De ontmoeting juni 2022 

 

De vakantieperiode breekt aan en dit is alweer de laatste keer dat we wat informatie kunnen geven met 

wat er zoal bij de Ontmoeting te doen is de komende maanden. 

Als eerste (heel belangrijk) is de Reanimatie/AED cursus die gegeven wordt op woensdag 29 juni van 

19.00 tot 22.00 uur in de Bosfluiter. U kunt zich nog opgeven bij o.a. Nelleke Verhage 06 484 856 72   

Kosten 35euro  

Tot september zijn wij op de dinsdag gesloten. Ook is er geen maandelijkse avondmaaltijd. Maar…Op de 

eerste dinsdag van september start de schildermiddag weer. Op de tweede dinsdagmiddag zijn wij 

gesloten totdat we daar met uw hulp iets gezelligs van kunnen maken. 

Week 3,  20 september en de volgende maanden gaat Petra Arts ons leren hoe wij de meest mooie 

kaarten voor allerlei gelegenheden kunnen maken. Dit heeft niets meer met de bekende 3d kaart te 

maken. 

Resultaten kunt u op Facebook van de Ontmoeting bekijken en via het digitaal dorpsplein 

Start 14.00 uur, kosten 1 euro voor materialen 

Op week 4, dinsdag 27 september hebben wij in de middag nog geen activiteiten en zijn wij gesloten.                                                                 

Dinsdagavond start de eerste avondmaaltijd weer. Van 18.00 tot 20.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom voor een 3 gangen menu voor 4 euro. Wel moet er een minimum aantal van 

6 gasten zijn anders wordt het budget wel erg krap. 

Opgeven bij Emily  06 136 30 881    of   Geesje  06 522 428 13  

Week 2 en 4 van iedere maand blijft op de dinsdagmiddag gesloten totdat we er iets leuks kunnen gaan 

doen. Weet u iets? We horen het graag. 

Voor alle activiteiten op de donderdagochtend kunt u de Agenda raadplegen. 

 

Een hele fijne zomer en tot in september, 

Emily 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Leren werken met de computer  

 
De WIFI doet het weer in de Bosfluiter… 

De cursus Digisterker gaat plaatsvinden in de Bosfluiter op de donderdagochtenden 14 juli, 21 juli en 28 

juli.  

Er doen maar liefst 10 personen mee aan deze cursus. 

Voor vragen: Gonny Mulder, FlevoMeer Bibliotheek  T: 088-0080730 

 

E: g.mulder@flevomeerbibliotheek.nlEn bij Alda Westenbrink: a.c.westenbrink@planet.nl  

          Ria Maes: fam.maes@solcon.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Petra Arts en de meeste kennen mij als eigenaar van "Breiboerderij 't Kluwenest" waar ik 
diverse workshops gaf. Sinds 2 jaar heb ik een 2e passie en dat is op verschillende manieren het hele jaar 
door kaarten maken.  Deze technieken wil ik graag ook met jullie delen. Daarvoor ben ik elke 3e 
dinsdagmiddag van de maand vanaf 20 september bij de Ontmoeting te vinden in de Bosfluiter. Zie ik 
jullie dan en doen jullie mee? 
 
Creatieve groet, 
Petra Arts 

 
 

mailto:g.mulder@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:a.c.westenbrink@planet.nl
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AGENDA   * AGENDA   * AGENDA   * AGENDA  AGENDA   * AGENDA    
 

Donderdag 16 juni      9.30 - 10.00 uur   Wandelen 
                                                                 
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 
 
Woensdagavond 29 juni van 19.00-22.00uur:  Reanimatie/AED cursus 
                                                                          In samenwerking met Dorpsbelang. 
 
Donderdag 30 juni    09.30-10.00 uur      Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend  

   

 
Donderdag 7 juli        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 14 juli      09.30-10.00 uur      Wandelen 
                   10.00-12.00 uur       Inloopochtend 
                                                                  Cursus Digisterker door Bibliotheek 
                                                                   
Donderdag 21 juli      09.30 - 10.00 uur   Wandelen 
                                                                  Inloop ochtend 
                                                                  Warme maaltijd 
                                                                  Cursus Digisterker 
 
Donderdag 28 juli      09.30-10.00 uur     Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend  

                                                      Cursus Digisterker 
 
Donderdag 4 aug.     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 11 aug.   09.30-10.00 uur     Wandelen 
                   10.00-12.00 uur     Inloopochtend  

   
Donderdag 18 aug.   09.30-10.00 uur      Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend 
                                                                 Warme maaltijd                                                                           
                                                 

Donderdag 25 aug    09.30-10.00 uur      Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend                                                    
 
Donderdag 1 sept.    09.30-10.00 uur      Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend  

                                                       Warme maaltijd 
 

Dinsdag 6 sept.         14.00-16.00uur      Inloopmiddag en workshop schilderen. 
                                                                 Kosten 1 euro voor materialen 
 
Donderdag 8 sept.    09.30-10.00 uur      Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      Inloopochtend  

   
Donderdag 15 sept.  09.30-10.00 uur       Wandelen 
                   10.00-12.00 uur       Inloopochtend 
                                                                  Warme maaltijd 
 
Dinsdag 20 sept.       14.00-16.00 uur      Inloopmiddag en er worden prachtige kaarten 
                                                                 gemaakt o.l.v. Petra Arts 
                                                                                                                            
Donderdag 22 sept.   09.30-10.00 uur     Wandelen 
                   10.00-12.00 uur      We gaan naar tomatenkwekerij ”In de Polder” 

                                                                 naar de familie van der Gaag. 
 
 
Verder zijn er nog meer mooie, bijzondere activiteiten gepland dit najaar: 
 

• Op 6 oktober komt Rina Stam naar de Ontmoeting in Luttelgeest. 
Zij houdt een boeklezing over haar net uitgebrachte boek “Wat voor dag is het vandaag”?  
Informatie over het boek:   Is dementie erfelijk? Is Francis na moeder en grootmoeder aan de beurt? Francis wil 

zelfstandig blijven wonen en probeert haar angsten en vergeetachtigheid te verbergen. Helaas lukt dit steeds minder 

doordat de dementie haar meer en meer te pakken krijgt. Het levert angstige en verdrietige momenten op. En dat 

niet alleen. Tot grote hilariteit van haar puberende kleinkinderen leiden haar ongeremde emoties tot beschamende 

uitspraken. Uiteindelijk komt het onvermijdelijke: ze moet weg uit haar vertrouwde en geliefde omgeving. Wanneer 

Francis te ziek wordt om te vertellen wat er in haar hoofd omgaat, vertelt dochter Stella verder over het 

aftakelingsproces van haar moeder.  Een op waarheid gebaseerd verhaal: aangrijpend met een vleugje humor. 

• Op 20 oktober gaan we naar Z!N Zorgboerderij van Marissa Daniëls en Rick 

Boekamp aan de Uiterdijkenweg.  

Z!N Zorgboerderij biedt een Z!Nvolle dagbesteding waar mensen en dieren het naar hun 

Z!N hebben!’ 
 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

KWF neemt na ruim 70 jaar afscheid van de collectebus  
 
Collectanten in  Luttelgeest gaan in september langs de deuren met QR-code  
   
KWF kiest als eerste goed doel in Nederland voor een volledig digitale huis-aan-huis collecte. Daarmee 
wordt na 70 jaar de collectebus vervangen door een collectebord met iDEAL QR-code. Ook in Luttelgeest 
gaan de vrijwilligers in de eerste week van 4 t/m 10 september op pad met de nieuwe collecteborden.  
 
Klaar voor de toekomst 
KWF Kankerbestrijding legt uit: “Steeds minder mensen hebben contant geld in huis. Met de QR-code kunnen ze 
toch gemakkelijk doneren.” Ook wordt het storten van contant geld bij de banken duurder en op steeds minder 
plekken mogelijk. “Met deze innovatie maken we de collecte klaar voor de toekomst”, zegt KWF Kankerbestrijding. 
  
QR-code in opmars  
De coronapandemie heeft het digitaal betaalverkeer een enorme boost gegeven, blijkt uit onderzoek van Currence, 
eigenaar van iDEAL. Na een explosieve stijging in 2020 bleef het scannen en betalen met iDEAL QR-codes in 2021 
in opmars, met een toename van ruim 50% ten opzichte van 2020. “Door over te gaan naar volledig digitaal sluiten 
we aan bij de trends in betalen.”  zegt KWF Kankerbestrijding. 
  
Voordelen voor de collectant én de gever  
Net als een donatie in de collectebus is doneren via QR eenmalig, veilig en anoniem. Er worden geen gegevens 
bewaard. Collectanten hoeven niet meer met geld over straat; elke QR-gift staat meteen op de rekening van KWF. 
Met een persoonlijke QR-code kunnen collectanten op elk moment online zien hoeveel zij al hebben opgehaald.  
 
Probeer het eens: 
Nog nooit met QR-code betaald? Onze tip: probeer het zelf een keertje uit. Scan bijvoorbeeld de QR-code en doe 
een donatie met een testbedrag van 50 euro cent. Zo doorloopt u alle stappen en weet u hoe het werkt.  U zult zien 
dat het heeel makkelijk is. Wel eerst de QR installeren. 
 
Sinds 1968 in Luttelgeest 
Al in 1950, het eerste jaar na de oprichting, startte KWF met de huis-aan-huis collecte. In 700 gemeenten werd toen 
bijna een half miljoen gulden opgehaald. Vanaf het prille begin gebeurde dat met een collectebus. In Luttelgeest 
wordt sinds 1968 voor KWF gecollecteerd. Deze werd waarschijnlijk door Leo Arnoldy opgestart, hoofd van de 
Katholieke school. Vandaag de dag zijn er 22 vrijwilligers actief, weet Hillie de Jong.  “Jaarlijks halen we gemiddelde  
rond de 1400 a 1500 euro op. Hartverwarmend dat zoveel inwoners een verschil willen maken voor mensen met 
kanker. Dat blijft belangrijk. En elke euro komt goed terecht.”  
 
Collectanten gezocht 
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen? Het collecteteam  is nog op zoek naar collectanten die met 
het collectebord met QR-code langs de deuren willen.  We hebben een vaste groep vrijwilligers, maar in de loop van 
tijd zijn er mensen verhuisd en we zijn altijd wel op zoek naar nieuwe mensen die ons willen helpen. Meld je aan via 
onderstaande personen.  
 
Bestuurswisseling: 
Tevens wil ik jullie op de hoogte brengen dat Durk Grovenstein gestopt is met het regelen van de collecte. Hij was 
voor velen het gezicht van de KWF Kankerbestrijding. Durk is al sinds 1976 actief. Hij heeft vele veranderingen mee 
gemaakt wat betreft de collecte. Durk, bij deze heel veel dank en veel succes en veel plezier met de dingen die je nu 
gaat doen. 
 
Bij deze wil ik jullie voorstellen aan Leonie Roza. Zij gaat een groot deel van de werkzaamheden,  tevens het digitale 
gedeelte van mij overnemen. Vorig jaar gaf ik aan dat ik er mee wilde stoppen, maar nu Leonie mij gaat helpen en 
de collecte een stuk eenvoudiger wordt, ga ik Leonie nog een paar jaar bij staan, zodat er een soepele overdracht 
plaats vind. Dus KWF Kankerbestrijding blijft collecteren in Luttelgeest. 
 
Hartelijke groeten 
Leonie Roza   tel. 06 108 386 55 
Hillie de Jong tel  06 303 336 12 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

Hallo allemaal, wat fijn dat jij er bent 

De laatste tijd waren we eigenlijk het meest aanwezig via onze nieuwsbrief die eenmaal per 2 

weken verschijnt. Hier praten wij bij over de laatste nieuwtjes over de kerk in Luttelgeest. Mocht 

je deze nieuwsbrief ook willen ontvangen, laat het gerust weten! 

 

Kliederkerk 

Goed nieuws! Na de Kliederkerk informatie avond hebben we bedacht om dit jaar drie 
Kliederkerk bijeenkomsten te gaan organiseren. De eerste “Kliederkerk “ is op 4 september en de 
voorbereidingen zijn nu al in volle gang. Maar…. het is wel belangrijk dat er genoeg vrijwilligers 
zich opgeven om te helpen deze 3 bijeenkomsten te organiseren.  
 
We zoeken hulp voor de volgende taken. 
- Een maaltijd koken gekoppeld aan het thema. 
- Ontvangst duo, 2 mensen die de bezoekers welkom heten. 
- Knutselaars, mensen die van knutselen houden en creatief zijn. 
- Verhalen vertellers en voorlezers. 
- Decorbouwers 
 
Ben je enthousiast geworden om mee te helpen? iedereen is welkom vanaf 16 – 100 jaar. Voor 
iedereen is wel een taak weggelegd. En je kunt je ook eenmalig opgeven voor 1x Kliederkerk 
bijvoorbeeld. Het is dan 1 avond voorbereiding en 1 middag Kliederkerk. 
 
Wat is ‘Kliederkerk’? 

Samen met kinderen ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. 

Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders.  

 

Redactie ‘De Schakel’ online  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

We zijn er! 

 

Het was voor ons weer even wennen: even kopij inleveren; de laatste tijd waren we zo gewend 

aan digitaal (nieuwsbrief, Dorp Luttelgeest, Facebook, Insta, website Luttelgeest), dat de 

papieren versie er wel eens bij inschoot, maar hier weer eens ouderwets Zin in… op papier! 

 

Dorpsfeest 

Wij vieren gezellig het dorpsfeest mee met de kinderen van De Floreant. Op zondagochtend 

18 juni om 11:00 uur vullen wij de feesttent met Zin in… dorpsfeest. Het thema is ‘Vrij zijn’…. 

Daar kunnen we wel wat mee met elkaar. Ben jij er ook? 

 

Zin in… juli 

Zoals jullie van ons gewend zijn, zijn we er elke 1e zondag van de maand. Zondag 3 juli om 

09:30 uur staat er weer een Thomasviering op het programma in ‘De Schakel’.  Zelf kiezen 

welk onderdeel je bij aanwezig wilt zijn. Gezellig en het gaat ergens over. Dat is Zin in… 

 

Stuurgroep Zin in…. Zondag 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOPPOP festival 

is terug! 

Na 2 jaar Corona pauze zijn de Jongens van de Nacht uit Bant al weer druk bezig met de 

voorbereidingen van de 8e editie van NOPPOP, het meest eigenwijze festival van Nederland. Dit 

jaar is er zelfs op 2 avonden (vrijdag 8 en zaterdag 9 juli) de typische festivalsfeer terug te vinden 

op het natuurterrein Schoterveld, naast vakantiepark Eigen Wijze. 

Nog steeds is en blijft NOPPOP een knus en kleinschalig festival met een breed muzikaal 

aanbod voor jong en oud. Ook deze editie is er weer lokaal talent te bewonderen. Ook zijn de 

cocktailbar, de camping, food/ drinks/happiness en DJ Yerick weer terug. 

De line-up is zo goed als rond. Binnenkort kunt u deze definitief terug vinden op www.noppop.nl  

De kaartverkoop is inmiddels gestart. 

Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer diverse DJ’s, boerenrockers, sixty en seventy bands en 

Nederlandstalige muziek. Kortom voor elk wat wils. De muziekliefhebber kan niet verliezen op 

NOPPOP. 

Rondé hoofdact zaterdag 

Op zaterdag treedt als topact de Nederlandse melodieuze popband Rondé op. De band won de 

3 FM Serious Talent Award en is bekend van de grote hit “hard to say goodbye”. Een van de 

meest gedraaide platen op de radio de laatste maanden. Vorig jaar speelde de band op Concert 

at Sea. Deze avond is speciaal voor 18+ 

Voute Vrijdag 

Voor de vrijdagavond richt de organisatie zich met name op de jongeren. De bekende 
Nederlandse DJ Paul Rabbering zal de sfeer flink opzwepen. De rest van de line-up van vrijdag 
kunt u terugvinden op www.noppop.nl.  Ook personen onder18 jaar zijn deze avond van harte 
welkom. 

 

http://www.noppop.nl/
http://www.noppop.nl/


  

 



 

 

 



 

 



 
 
Verslag Klavergeest 
 
Het was me wel een jaar met onderbrekingen 2021-2022. We zijn niet toegekomen om de normale 
periodes van acht weken werkelijk te spelen op de donderdagavonden. Vol goede moed begonnen we op 
de tweede donderdag in september aan de competitie, helaas moesten we al snel vroeger klaar zijn 
wegens de horecasluiting om tien uur en dat hebben we opgevangen door om zeven uur te beginnen, 
helaas was dat niet voor iedereen haalbaar. Het verplicht hebben van een QR-code was ook niet voor alle 
leden welkom, we hebben er echter geen verdere problemen van ondervonden. Wel moesten we de 
periodes inkorten om toch begin mei klaar te zijn, de eerste periode was acht weken en de overige drie 
hebben we van vijf weken gemaakt. Nu hopen we dat het komende seizoen weer een normaal verloop 
krijgt. 
De periodewinnaars spelen de laatste avond van het seizoen om het kampioenschap van het jaar. 
 
Dirk Hoen[1], Janco Westenbrink[2], Hiljan Bontkers[3] en Annie Poppe[4] speelden aan de 
kampioentafel. 
Hiljan won met 5211 punten. Tweede Dirk met 4917 met op de hielen gezeten door Janco met 4917 als 
derde, voor Annie bleef de vierde plek over met 4349 maar zij was al pittenkampioen van het seizoen. 
 
De week voor de slotavond hadden we onszelf getrakteerd op een gezamenlijke warme maaltijd hetgeen 
bestond uit chinees buffet en toetje wat keurig verzorgd was door Stien en Melanie. Financieel was dit 
haalbaar door onze spaarzame minister van de centen Wim van Gurp die drie jaar goed op de kas heeft 
gepast. Henny Weijs heeft alle uitslagen keurig geordend en ter inzage gelegd voor eenieder. Dat ieder 
genoten heeft van de kaartavonden en graag meedoet om een prijsje te winnen is zeker te danken aan 
Alda Westenbrink die het wekelijks prima voor elkaar heeft. Allemaal heel veel dank voor jullie inzet om de 
gezellige kaartavonden mogelijk te maken.  

De spreekstalmeester, Stan Vereecken. 

 

 

 

 

De schrijfgroep voor levensverhalen 

Iedereen zit vol verhalen. Hoe mooi zou het zijn als je die verhalen opschrijft, zodat ze je cadeau kan doen 

aan je kinderen of kleinkinderen? Alleen, hoe begin je dan? Daarvoor wil ik een schrijfgroep in het leven 

roepen. Na de zomer wil ik beginnen en dan komen we elke twee weken bij elkaar. Elke bijeenkomst krijg 

je de opdracht om te schrijven over een bepaald thema, bijvoorbeeld het huis waar je geboren bent, je 

lagereschooltijd of je opa en oma. Het is altijd lastig om te beginnen met schrijven, maar je krijgt tips en 

samen gaan we ideeën naar boven halen. Thuis ga je met de huiswerkopdracht aan de slag en na een 

aantal maanden heb je dan een prachtig boekwerk voor jezelf of voor je kinderen. Lijkt het je leuk om mee 

te doen? Iedereen is welkom, van jong tot oud. Voor meer informatie of om je aan te melden kan je een 

mailtje sturen naar hiskeschipper@hotmail.com 

 

Hiske Schipper 

 

mailto:hiskeschipper@hotmail.com


 

 



 

 

Beste 
Luttelgeestenaren, 
 
Ik ben verhuisd naar de 

Markehof, nadat ik 6 weken in de Talmahof ben geweest.  
Na 3 weken op de logeerkamer heb ik nu een vaste kamer in de Markehof nummer 105. 
Ik wil iedereen bedanken voor alle kaarten en bezoekjes, die ik erg fijn vond. 
 
Bezoek vind ik ook in de Markehof heel gezellig, maar als het kan bel even van te voren. Ik vind het 
jammer als je voor een dichte deur staat. 
Mijn telefoonnummer is 06-20521178 
 
Heel erg bedankt en de groeten van Nel van Driel 
 
 

 
Laura de Groen, opgegroeid in 
Luttelgeest en Tessa Peters 
opgegroeid in Marknesse, zijn 
afgelopen weekend landskampioen 
geworden bij zaalvoetbalteam, Drs. 
Vijfje. 
Een geweldige prestatie van beide 
dames, die hun voetbalcarrière 
begonnen zijn bij SV Tonego 
(Laura) en bij SVM (Tessa)! 
  
Uiterst links staat Tessa en in het 
midden met de schaal aanvoerder 
Laura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vorig jaar is het boek “Geknipt voor Luttelgeest” uitgekomen. 
In de voorverkoop kon het worden besteld en betaald. 
Alle boeken zijn afgehaald of alsnog bezorgd. 
Eén boek is niet opgehaald en enkel de naam is bij ons bekend! 
Het boek is betaald (Het is via de bank overgemaakt) 
Wie oh wie kent dhr. of mevr. Heideveld? 
Neem dan contact op met Ria Maes.   fam.maes@solcon.nl  

 

mailto:fam.maes@solcon.nl


 

 



 

 

 

 

 

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. 

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

 

 

Brok  

 

600 gram bloem 

250 gram margarine 

300 gram gele basterdsuiker 

Snufje: zout, peper, gemalen kruidnagel, kaneel 

3 kleine dessertlepels speculaaskruiden 

1 ei 

 

We beginnen met boter smelten. 

Daarna bloem, kruiden, ei in één kom doen. 

Dan de gesmolten boter erbij. 

Met kneedhaken alles goed door elkaar roeren. 

Het deeg moet los van de kom komen. 

Mocht dat niet zo zijn, dan een beetje warm water erbij! 

Deeg uitrollen tot ongeveer 20 bij 20! 

Op het bakblik,  

20 tot 25 minuten bakken op 175 graden.  

 

Succes! 

Alie de Haan 

 

 

De deegroller geef ik door aan Mariet Huizinga  
 

mailto:kijkopluttelgeest@hotmail.com


 

 

 

 



 

 

 



 
 

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 

LET OP!! 

Eind juni wordt de contributie van de softbal geïncasseerd. 

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
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Wandelen door mooi Flevoland 
 

 

 

 
 
 
 
Foto Petra Borsch 

 

De tulpen zijn uitgebloeid, het tulpenfestival ligt weer 

achter ons. Maar ook zonder de tulpen is Flevoland mooi, er staat van alles in bloei. Voor een mooie en 

interessante wandeling hoeft u niet ver van huis te gaan. Verspreid over Flevoland liggen 12 wandelpaden 

onder de noemer ‘Op de Kuierlatten’. Paden om te struinen door het landschap, over boerenland. Niet over 

geplaveide paden, maar langs dijken, vaarten, over akkers, door boomgaarden en bossen en langs 

cultuurhistorische bezienswaardigheden.  

Vaak is er wandelend over de Kuierlatpaden vooral oog voor het landschap, terwijl er juist ook veel interessante 

cultuurhistorie onderweg te zien is. Heeft u de vuurtoren midden tussen de akkers van de Noordoostpolder langs het 

Vuurtorenpad weleens beklommen? Of een bezoekje gebracht aan de oude werkhaven, in gebruik tijdens de aanleg 

van de Knardijk? Kent u het Sluitgatmonument? Het afwisselende Ketelzwerfpad voert u er langs. Ervaar de 

oeverwallen van de voormalige IJsseldelta en laat u verrassen door de meetstoel langs het Rivierduinpad.  

De routes zijn een aanrader voor wie graag buiten de gebaande paden banjert. Veel van de betrokken boeren 

hebben hun wandelroutes bovendien aangekleed met leuke extra's als een theeschenkerij, verkoop van eigen 

producten of bezichtiging van het boerenbedrijf. De Kuierlattenpaden bieden dus voor elk wat wils. Een aantal van 

de routes zijn ook interactief.  

Trek dus de wandelschoenen aan en geniet ook van de cultuurhistorie, al wandeland door ons mooie Flevoland! Alle 

informatie over de paden en het water vindt u via opdekuierlatten.nl op de website van Landschapsbeheer 

Flevoland. 

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

GRATIS PROEFLES PAARDRIJDEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING  
 
Stichting Balansruiters biedt paardrijlessen voor mensen met een beperking. De lessen zijn voor iedereen 
die door een beperking niet in een reguliere manege terecht kan. Om kennis te maken met de mogelijkheden 
kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een gratis proefles.  
Paardrijden voor iedereen  
Paardrijden is een prettige en ontspannende vorm van bewegen of sporten. Ook voor mensen met een fysieke, 
verstandelijke, zintuiglijke of psychosociale beperking. Stichting Balansruiters heeft gediplomeerde instructeurs in 
dienst die de beschikking hebben over verschillende hulpmiddelen om het rijden mogelijk te maken. Paardrijden is 
ook heel geschikt voor mensen met een ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis of 
gedragsproblematiek.  
Aanmelden paardrijles 
De paardrijlessen worden wekelijks van maandag tot en met donderdag in de manege in Emmeloord gegeven. Ze 
vinden plaats tijdens de schooluren, maar ook in de namiddag en avond. De kosten zijn €50,- per maand; een 
tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente is vaak mogelijk. De lessen worden gegeven door speciaal 
opgeleide instructeurs en begeleid door meerdere vrijwilligers. Om nieuwe ruiters kennis te laten maken met de 
paardrijlessen kunnen zij zich bij Erica van ‘t Hul aanmelden voor een gratis proefles via 
secretariaat@balansruiters.nl of telefonisch via 06 19 09 99 79.  
Vrijwilligers gezocht 
Paardrijden biedt niet alleen de ruiters een mooie ervaring. Dagelijks verzorgen vrijwilligers diverse taken die nodig 
zijn om de paardrijlessen te kunnen geven. Er zijn momenteel diverse vacatures voor vrijwilligers. Van de 
begeleiding van ruiters, de verzorging van de paarden tot het onderhoud aan de manege(bak) en een functie in het 
bestuur. Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact opgenomen worden via 
secretariaat@balansruiters.nl.  

 

http://www.opdekuierlatten.nl/
mailto:secretariaat@balansruiters.nl
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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        19.30 Zomerconcert  MFO  “Zomertour”     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       19.00 - 22.00  Reanimatie- AED cursus    Bosfluiter 

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 



Dorpskalender -  Juli 

 
Juli 
2022 

 

01 vrijdag        10.00  Opening Flora Sport Plein     De Floreant 
 

02 zaterdag        
 

03 zondag         9.30  Kerkdienst in  De Schakel      Zin in Zondag   Thomasviering 
 

04 maandag  

05 dinsdag        14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
 

06 woensdag        

07 donderdag        10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend   met warme maaltijd 
 

08 vrijdag         NOPPOP   Natuurterrein Schoterveld  Bant 

09 zaterdag         NOPPOP   Natuurterrein Schoterveld  Bant 
 

10 zondag          9.30  Kerkdienst in  De Schakel      Ds. A. Kruithof- Looije 
 

11 maandag  

12 dinsdag         14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    

13 woensdag          

14 donderdag          10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend    

15 vrijdag           

16 zaterdag  

17 zondag           9.30  Kerkdienst in  De Schakel      Mevr. R. Teunen 
 

18 maandag         START  ZOMERVAKANTIE  SCHOLEN  
 

19 dinsdag          14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    
 

20 woensdag            

21 donderdag         10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend   met warme maaltijd 
 

22 vrijdag  

23 zaterdag          

24 zondag           9.30  Kerkdienst in  De Schakel      Ds. R. van Haeringen 

25 maandag          

26 dinsdag           14.00- 16.00 Ontmoeting inloopmiddag    

27 woensdag          

28 donderdag          10.00 – 12.00   Ontmoeting inloopochtend     
     

29 vrijdag  

30 zaterdag         
 

31 zondag           9.30  Kerkdienst in  De Schakel       Ds. F. Westerman 
 

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) 

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


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 )

 



 

 


