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Nee, het was geen experiment om te testen hoe oplettend u de dorpskrant leest.
In de vorige dorpskrant werd namelijk op deze bladzijde gesproken over onze
nieuwe dorpsagent. Alleen hebben wij per abuis een verkeerde voornaam genoemd; dit zag u later ook terug in het voorstelstukje van onze dorpsagent.
In de vergadering van december komt Jan van Benthem kennismaken met ons
dus dan weten óók wij wie Jan is.

Correspondent Luttelgeest
Lang gezocht…en gevonden: vanaf december heeft Luttelgeest een nieuwe correspondent. Josien Westveer
neemt het stokje over van Truus. Josien en haar gezin wonen aan Kalenbergerweg 2. Juist ja, in het oude
huis van Truus. En nee, het correspondentschap namens Luttelgeest zat niet bij de koop in…Zonder gekheid,
we zijn enorm blij dat weer een correspondent hebben voor ons dorp. Op de volgende bladzijde leest u hoe en
waarvoor u Josien kunt benaderen. Wij wensen Josien veel succes en plezier bij haar nieuwe ‘taak’!

Een emmertje zout…?!
In de vorige dorpskrant is al genoemd dat de zoutbak weer geplaatst is. vele dorpsbewoners hebben al weer
een emmertje opgehaald. Het is inderdaad de bedoeling dat u gewoon een
"emmertje" meeneemt zodat er genoeg is voor iedereen. Als u het zout thuis op
een droge plaats zet dan droogt het goed, is het beter strooibaar en heeft u ook niet
zoveel nodig.
Het bestuur van
En verder: op de volgende bladzijde staat de strooiroute voor Luttelgeest
Vereniging Dorpsbelang:
aangegeven.

Symposium Mercatus
Donderdag 2 december heeft Mercatus een avondsymposium georganiseerd met
als titel: "de 4 W's van een dorpsvisie". Aanwezig waren o.a. afvaardigingen
van gemeente NOP, Mercatus, Carrefour, Politie en de verschillende
dorpsbelangen. Mercatus wil graag i.s.m. genoemde instanties voor de komende
10 jaar een visie opstellen voor de ontwikkeling van de dorpen. Middels inleidingen
en 2 workshoprondes hebben de aanwezigen aangegeven welke onderwerpen zij
belangrijk vinden in een dorpsvisie en welke rol zij weggelegd zagen voor hun
eigen instelling. Mercatus legt de nadruk op het verder kijken dan je eigen
dorpsgrens. Dorpsbelang Luttelgeest heeft aangegeven dat de kracht ook kan
liggen in het verschil tussen de dorpen onderling. Verder is er gewezen op ons
eigen dorpsontwikkelingsplan en is aangegeven dat Luttelgeest een eigen
dorpsvisie heeft.
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Groene Brigade actief!
U heeft het waarschijnlijk allemaal wel gezien in 'de Noordoostpolder', (op de voorpagina nota bene!). Op
zaterdag 20 november was een heel aantal vrijwilligers in de weer met het planten van bloembollen langs het
pad aan de Blankenhammerweg. Dit was de eerste officiële actie van de 'Groene Brigade'!
Een aantal dorpsbewoners heeft zich opgegeven voor de Groene Brigade. Anderen hebben aangegeven
graag benaderd te worden als er een klus is. Super! Want, vele handen maken licht werk én hoe
meer mensen hoe meer vreugd! (zie de foto's op www.luttelgeest.com)
Wilt u zich ook opgeven voor de Groene Brigade én meedenken over 'groen' onderhoud en ontwikkeling in en
rond Luttelgeest, of wilt u wel gebeld worden als er hulp nodig is? Geef u op bij één van ons of mail naar ons
mailadres.
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Bibliobus
De bibliobus…de krant heeft er vol van gestaan. Namens het 10-dorpenoverleg is een brief naar de gemeente
gestuurd waarin aangegeven wordt waarom de dorpen pleiten voor het behoud van de bibliobus. De reactie
van de gemeente is in het kort:
“…Het is niet het geval dat ons college besloten heeft de bibliobus af te schaffen. We hebben besloten om
een motie van de gemeenteraad met de vraag de bibliobus een bredere functie te geven, voorlopig niet uit te
voeren. Daarnaast hebben we besloten de discussie over de bibliobus mee te nemen in de discussie over de
bezuinigingen. Dat betekent dat we met de gemeenteraad willen praten over nut en noodzaak van deze in
verhouding dure voorziening. Het hangt af van de opstelling van de gemeenteraad of vervolgens ook
daadwerkelijk besloten wordt de bibliobus op termijn af te schaffen. Terecht wijst u ons op de educatieve
waarde voor de gemeenschap en de sociale functie van de bibliobus voor de dorpen. De motie van de
gemeenteraad gaat vooral in op de service aan ouderen. Dat de bibliobus een belangrijke sociale functie heeft
en een belangrijke educatieve waarde kent, zullen we dan ook bij de afwegingen betrekken. Wel is het zo dat
het gebruik van de bibliobus erg laag is en we in tijden dat we minder geld van het rijk ontvangen keuzes
moeten maken. U geeft aan dat de dorpen de indruk hebben dat de bibliobus goed wordt bezocht. De cijfers
die we daarover hebben ontvangen van de Flevomeer bibliotheek geven aan dat gemiddeld 9% van de
inwoners van de dorpen gebruikt maakt van de bibliobus. Dat betekent dat aan het bedienen van rond de
2000 inwoners een prijskaartje zit van ongeveer €111.000. We hebben kennis genomen van uw suggestie om
als alternatief de bus eens per week langs te laten komen in plaats van twee of drie keer. De kosten van de
bibliobus blijven ook in dat geval hoog, omdat de kosten van de bus en het personeel blijven bestaan. Hooguit
zullen er minder transportkosten zijn…..”
Deze discussie is nog niet ten einde…houd u de krant in de gaten voor meer informatie.

Tot slot…
Wensen wij alle dorpsbewoners prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2011!
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Correspondentie voor de krant - SPELREGELS
Aankondigingen
• Verenigingen, kerk, scholen, instellingen, bedrijven etc. moeten zelf een stukje
voor de krant aanleveren. Dit geldt ook voor een eventueel bijbehorende foto.
Het kan gaan om evenementen, voorstellingen, bijeenkomsten, exposities,
cursussen.
• Richtlijn: de tekst moet omvatten: Wie (naam), Wat (activiteit), Waar (locatie en
tijd), Waarom (indien van toepassing: bijv. jubileum), Waarvoor (indien van
toepassing: bijv. goed doel). Vermelding of het gratis is of entree wordt
gevraagd. Geen vermelding entreeprijs.
• Teksten in Wordbestand, foto’s los van de tekst in jpg bestand minimaal 1MB.
Insturen kan per mail naar: redactie@denoordoostpolder.nl met een kopie naar
correspondent josienwestveer@gmail.com Aankondigingen worden slechts
eenmaal meegenomen. Redactie behoudt zich het recht voor berichten te
redigeren.
• Eventuele bijzonderheden, zoals contactpersonen, aangeven in het begeleidende
mailbericht.
• Bij onderwerp kort melden waarom het gaat, bijvoorbeeld toneel, expositie,
onderwijs, kerk, bedrijfsnieuws.
Deadlines/inlevertijden
• Berichten voor de krant van dinsdag moeten zondagavond VOOR 20.00 uur
bij de redactie zijn aangeleverd.
• Berichten voor de krant van donderdag moeten woensdagmorgen VOOR
09.00 uur zijn aangeleverd bij de redactie.
Plaatsing
De redactie plant zelf datum plaatsing, afhankelijk van de beschikbare redactionele
ruimte, zoveel mogelijk rekening houdend met de datum van een activiteit, een
inschrijfdatum of start voorverkoop.
Verslagen/achtergrondverhalen/interviews
Redactionele aandacht met of zonder foto vindt uitsluitend in overleg via redactie
en/of correspondent plaats. Is overeengekomen dat men zelf een verslag aanlevert
dan gelden daarvoor genoemde inlevertijden.
Foto’s
Foto-aanvragen lopen uitsluitend via redactie en/of correspondent. Bij gebruik van
reeds bestaande foto’s (bijvoorbeeld bij een jubileumverhaal) moet er in verband
met auteursrechten van de maker toestemming zijn voor rechtenvrij hergebruik.
Nieuws?
Heb jij nieuws uit Luttelgeest?!
De correspondent stelt het op prijs om dit te horen! Dit kan via de mail of per
telefoon. De correspondent neemt vervolgens contact op met de krant en er wordt
gekeken of bijvoorbeeld de vereniging zelf schrijft of de correspondent langs komt.
Correspondent
Adres:
Telefoon:
Mail:

voor Luttelgeest is: Josien Westveer
Kalenbergerweg 2
0527-240108
josienwestveer@gmail.com

Nieuws Dorpsbelang Luttelgeest

december 2010

dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com

