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December
Sinterklaas is weer in Luttelgeest geweest en ook de pakjesavonden zijn weer gevierd. Vanaf onze kant
willen we onze Sinterklaas hartelijk danken voor 30 bijzondere intochten in het dorp en op de scholen!
In het vooruitzicht de kerstdagen en oud en nieuw (komen jullie oud en nieuw ook vieren in de Bosfluiter
vanaf 00:30 uur?).
En op zaterdagavond 3 januari natuurlijk de Nieuwjaarsborrel in de Bosfluiter. We hopen u allen te zien!
Sluiting Katholieke Kerk Luttelgeest
Op zaterdag 22 november was er in de Katholieke Kerk een tentoonstelling van de geschiedenis van het
gebouw. Op 23 november werd er een viering gehouden ter gelegenheid van de sluiting van het gebouw.
Een markant gebouw, waar veel geschiedenis in is geschreven.
AZC
Vanuit de gemeente zijn wij als dorpsbelang ingelicht dat het plan er ligt, om het asielzoekerscentrum in
Luttelgeest uit te breiden met 400 asielzoekers. Dit in eerste instantie voor een periode van 5 jaar.
Dat betekend dat het aantal van momenteel 1000 asielzoekers verhoogd zal worden naar 1400 asielzoekers
vanaf begin 2015. Op maandagavond 1 december zijn de plannen die hiervoor liggen besproken tijdens een
raadsvergadering in het gemeentehuis te Emmeloord, waar ook dorpsbelang Luttelgeest bij
vertegenwoordigd was.
Kern met Pit
Op de website van Kern met Pit kan gestemd worden voor het beste Kern met Pit project van 2014, vanuit
Luttelgeest de urnenmuur! Hiermee kan Luttelgeest een trofee winnen en een extra prijs van 1500 euro. Dit
kunnen we goed gebruiken voor andere projecten (zie op de website de projecten voor de editie van 2015),
dus daarom vragen we iedereen om zijn stem uit te brengen op www.kernmetpit.nl (deelnemende projecten
2014). Alvast bedankt!
Zorg
Donderdag 27 november was de eerste bijeenkomst van het Zorgproject, welke met een overweldigende
belangstelling van start is gegaan! Vele (oud) Luttelgeestenaren trokken naar de Bosfluiter voor een kopje
koffie of thee en een gezellig samenzijn. Door linten aan elkaar te verbinden opende Wethouder Hennie
Boogaards het project. Vanaf nu is er elke donderdagochtend een koffieochtend voor jong en oud. We hopen
u allen op één van de komende donderdagmorgen te mogen begroeten in de Bosfluiter. Zie voor verdere
informatie tevens deze dorpskrant.
Biodanza
De opening van wat vroeger ‘het Trefpunt’ was, werd gedaan door Henk
Swillens. De open dag werd goed bezocht. Vele Luttelgeestenaren hebben
een kijkje genomen. Inmiddels heeft u een flyer in de bus gekregen voor een
open les. Mooi om te zien dat het oude Trefpunt weer een goede bestemming
heeft.
Hartslagnu.nl
Met een EHBO-, reanimatie of BHV diploma kunt u zich nog steeds
aanmelden op hartslagnu.nl. Want als er in onze omgeving gereanimeerd
moet worden, is het fijn als er meteen ook dichtbij hulpverleners gealarmeerd
worden. In maart 2015 komt er een app beschikbaar waarbij rekening
gehouden wordt met de plaats waar de burgerhulpverlener daadwerkelijk is.

