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Bezoek van de koning en koningin aan de Noordoostpolder; Ook Luttelgeest doet mee!
Woensdag 19 juni brengt het koningspaar een bezoek aan Flevoland. Ze komen ook naar de
Noordoostpolder. Ze brengen om elf uur een kort bezoek aan Emmeloord met als thema: landbouw en
duurzaamheid. De LTO heeft hierin een grote rol.
Ook de dorpen zijn hierbij vertegenwoordigd. Ieder dorp krijgt een plek in de Beursstraat (tussen het
Voorhuys en RK-kerk) en mag daar het dorp presenteren in of op een kuubskist.
We hebben als thema gekozen: Luttelgeest; dorp vol energie!
De mozaïekcommisssie (die dit jaar geen tulpenmozaïek heeft gemaakt) gaat dit thema uitwerken en zorgen
voor de opmaak van de kist. De eerste brainstorm was energiegevend! We hopen veel Luttelgeesterproducten en -activiteiten te kunnen etaleren!
De beursstraat is afgesloten voor publiek, maar om het levendig te houden mag ieder dorp 10 burgers
afvaardigen. Dat is natuurlijk een moeilijke keuze want er zijn zoveel mensen actief in het dorp…
We hebben ons best gedaan een dwarsdoorsnede van Luttelgeestenaren te kiezen die ook een beetje
passend bij het thema zijn; jong en oud en actief op verschillende terreinen.
Dit zijn de personen die ons dorp gaan vertegenwoordigen:
Basisschool de Klipper
Asia Jaskulowska
Basisschool de Rank
Jacco Langebeeke
Tonego A1 kampioen voetbal Sjoerd Tuinhof
Winnaars steprace 2013
Stef van Vilsteren
Groene Brigade
Albert Posthumus
Nieuwland
Bouke Wielenga
Website
Wilma Gaanderse
Luttelgeestenaar van het jaar Leo Baars
Mozaïekcommissie
Marja Rijnvis
Dorpsbelang
Marian Uitdewilligen
Van de basisschool de Wissel van het AZC is geen opgave gekomen.
We maken er een mooie feest van met zijn allen!
Positieve schouw Luttelgeest
Dorpsbelang heeft op dinsdag 28 mei samen met de gemeente de schouw gelopen. Meer dan 25 punten zijn
doorgesproken. Een aantal punten worden zo snel mogelijk door de gemeente aangepakt. Andere punten
moeten nog worden uitgezocht en met een paar punten treed de gemeente samen met bewoners in
gesprek. Ook hebben we de verpaupering van leegstaande gebouwen aangekaart. Dorpsbelang en
gemeente gaan de eigenaren hiervan aanschrijven. Verder komt de gemeente
met een verzoek aan de Luttelgeestenaren om “problemen” zoals b.v.: los
Het bestuur van
liggende tegels, gaten in wegdek, slecht werkende afwateringsputten en
Vereniging Dorpsbelang
andere ongemakken, zelf zo snel mogelijk te melden aan de gemeente. Dit kan
via hun website, e-mail of telefonisch, het gaat dan om een melding openbare
Marian Uitdewilligen
ruimte afgekort: MOR. Al met al kijkt dorpsbelang terug op een zeer positieve
Voorzitter
en goede schouw.
Kirsten Dijk
Klussendag
Nogmaals ter herinnering; 24 augustus is de klussendag! Er druppelen steeds
meer klussen en vrijwilligers binnen, maar mocht u nog een klus op willen
geven of zich aan willen melden als vrijwilliger voor deze dag kan dit via
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.

Secretaris
Henk Swillens
Penningmeester
Henco Bouma
Jacco den Dekker
Piet Koekoek
Wendy Lassche
Gonny Schot
René ter Schure

Compliment
Een aantal bakken met winterviolen zijn alweer geruild voor hortensia’s. De Blankenhammerweg is alweer
voor de eerste keer geschoffeld. Struiken die de winter niet overleefd hebben, worden vervangen. De rozen
zijn gesnoeid en staan er prachtig bij. De Groene Brigade draait weer lekker door, ook in het nieuwe jaar.
Groene Brigade: een compliment voor jullie goede werk!
Dorpsfeest
13,14,15 en 16 juni is er weer dorpsfeest. We hopen elkaar dan veel te treffen in het dorp. Op de braderie
heeft dorpsbelang ook een kraam. We promoten natuurlijk de Klussendag, we hebben onze folders liggen
over het dorp en de ledenlijst is ook weer present. Misschien komen we iemand tegen die nog geen lid is.
Ligt u iets op het hart? Schiet ons even aan!
Kunstwerk
U heeft het vast al gezien, in het nieuwe gedeelte van de Schoolstraat staat ons het nieuwe kunstwerk,
ontworpen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van ons dorp. Het is ontwerpen door Karin Tuiten en in
elkaar gezet door o.a. Peter van Driel. De onthulling was tijdens Koninginnedag. Het is een prachtig
monument geworden!
Schaliegas
Op de jaarvergadering hebben we gesproken over schaliegas en hebben we beloofd een informatieavond te
organiseren zodra er meer bekend zou zijn. Op dit moment wachten we op de uitkomsten van de landelijke
onderzoeken Dus veel nieuws is er nu nog niet. Met dorpsbelang Marknesse hebben we afgesproken dat
we samen een avond organiseren op het moment dat er nieuwe berichtgevingen zijn.
Inmiddels krijgen we misschien toch al een boortoren in Luttelgeest, maar dan voor een onderzoek naar
aardwarmte, een prima duurzaam initiatief!
AED
Een aantal dorpskranten geleden is er al gesproken over een informatiebijeenkomst over Hartslagnu.nl; een
nieuw alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. Hartslagnu.nl kan helaas niet
meewerken aan zo’n bijeenkomst, maar er zal alsnog een informatieavond worden gehouden waarin een
PowerPoint duidelijkheid zal geven over dit systeem. Hierbij zal ook de huidige lijst actueel worden gemaakt.
Er zal van de AED-ers die nu op de lijst staan worden gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Mocht u ook
geïnteresseerd zijn voor deze avond, om bijvoorbeeld op de lijst te komen staan of het systeem te leren
kennen, bent u ook van harte welkom. De datum van de bijeenkomst zal via de website bekend worden
gemaakt, houdt dit dus goed in de gaten!

