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Kijk op Luttelgeest
Dit is de derde maand dat elk adres een ‘Kijk op Luttelgeest’ in de bus krijgt. Heel veel huishoudens zijn lid
van ‘Dorpsbelang Luttelgeest’ en betalen €8,- contributie per jaar.
De huishoudens die nog geen lid zijn ontvangen binnenkort een brief met een antwoordstrook. Wij hopen op
deze manier nog meer leden te werven, want zoals in de brief staat ‘Meer leden maakt een vereniging
sterker. Een sterke club is een club die meetelt.’
Voor de leden: De contributie van 2014 wordt binnenkort van uw bankrekening afgeschreven of wordt door
één van de bestuursleden bij u opgehaald.
Samenvatting Schaliegas
Om meer duidelijkheid te geven over het proces rond schaliegas heeft de OndernemersVereniging
Groendorpen diverse bestanden voor u gelezen en samengevat. Deze tekst vindt u op www.luttelgeest.nl.
Uiteraard kunt u de originele en uitgebreide teksten bij de OVG opvragen via info@ovgroendorpen.nl.
Kern met Pit
31 oktober 2014 sloot de Kern met Pit inschrijving voor 2015. Met Kern met Pit hebben wij al verschillende
keren bijdrages aangevraagd en ontvangen voor onder andere de Urnenmuur, het parkje langs de
Blankenhammerweg en een Dierenverblijf in de Dierenweide.
Ook dit jaar hebben verschillende initiatieven hun weg naar ‘Kern met Pit’ gevonden. Het gaat om de
volgende projecten: ‘Zorg en Welzijn in Luttelgeest’, ‘Verharding aanbrengen rondom het
evenemententerrein’, ‘Informatieborden bij de ingangen van Luttelgeest’ en ‘Openslaande terrasdeuren in de
Bosfluiter’. Al deze projecten maken hiermee kans op een bijdrage van € 1000,- én het beste project van
Flevoland wordt nog eens beloond met € 1500,- extra!
Informatieborden Luttelgeest
Eén van de aanvragen bij Kern met Pit zijn de informatieborden van Luttelgeest. Op dit moment verkennen
wij de mogelijkheden om bij de ingangen van Luttelgeest informatieborden te plaatsen waarop allerlei
initiatieven een plekje kunnen vinden om hun evenement of activiteit aan te kondigen.
Klussendag
e
Zet het maar vast in uw agenda: de 2 klussendag van Luttelgeest is op zaterdag 13 juni 2015! We hopen op
net zo’n groot succes als in september 2013.
Tulpenmozaïek
Nu al nieuws van het Tulpenmozaïek? Ja, nu al! Want, de groep mensen die
jarenlang met heel veel enthousiasme het tulpenmozaïek heeft bedacht vindt
het welletjes en geeft het stokje graag over aan een nieuwe groep
enthousiaste creatievellingen. Ze helpen de nieuwe groep graag op weg en
ook de mensen uit Luttelgeest die helpen met steken blijft bestaan.
Het Tulpenmozaïek is een onderdeel van het Tulpenfestival (eind april, begin
mee), waarbij de dorpen tegen elkaar ‘strijden’ voor het mooiste mozaïek. Het
Mozaïek staat tijdens het Tulpenfestival een aantal weken bij de ingang van
Luttelgeest.
We zijn op zoek naar personen die het leuk vinden bij een thema een ontwerp
voor een tulpenmozaïek te maken en het steken daarvan (1 zaterdag tulpen
plukken en steken) te coördineren. Interesse? Stuur een mailtje naar
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of laat het aan één van ons weten.
Zorg in Luttelgeest
Verderop in de krant veel informatie van de werkgroep ‘Zorg in Luttelgeest’.

