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Dorpsfeest
Juni is de maand waarin altijd het dorpsfeest plaatsvindt. Op het moment van schrijven nog in het
vooruitzicht, wanneer u dit leest zal het feest in volle gang zijn of misschien alweer achter de rug. In ieder
geval zullen het weer dagen zijn (geweest) waarin veel mensen druk zijn geweest met hun belangeloze
vrijwilligerswerk, het met hun buurt, familie of vriendengroep voorbereiden van hun deelname en waar veel
mensen genoten hebben van het samenzijn. Dorpsfeest, goed dat het er is!
Burendag
Een kleinschaliger feest voor uw buurt kan ‘de burendag’ zijn. Burendag is dit jaar op 26 september,
aanmelden kan vanaf 22 juni (met KVK nummer) en later voor buurtverenigingen zonder KVK nummer. We
brengen het regelmatig onder de aandacht omdat het een goede manier is om te investeren in uw buurt. Het
Oranjefonds stelt namelijk per buurt of wijk € 500,- ter beschikking wanneer u zich houdt aan de
voorwaarden. Met uw buurt doet u iets ter verbetering van uw buurt. Dit kan heel breed gezien worden:
schoonmaken, opruimen of iets maken voor de buurt (bijv. een bankje of bloembakken). Ook kunt u een deel
van de €500,- besteden aan materialen die uw buurtvereniging ten goede komt. Kijk op de www.burendag.nl
om te kijken wat allemaal mag en kan.
‘Mijn baasje ruimt op’
Er hangen grote spandoeken in Luttelgeest met daarop de tekst ‘mijn baasje ruimt op’. Geweldig dat we heel
veel hondenbezitters zien lopen met een plastic tasje op zak! Voor de enkele baasjes die de behoefte van
hun hond nog laten liggen met als risico dat één van ons z’n schoen er in zet; in deze dorpskrant een plastic
zakje om de behoefte van de hond op te ruimen. U schone handen, uw dorpsgenoten schone schoenen. Wij
vragen u echt de moeite te nemen voor uw dorpsgenoten. Dank u wel.
Klussendag
Van half 9 tot half 1 werden er weer allerlei klusjes gedaan in Luttelgeest. Leuk om zo
met elkaar bezig te zijn. Wat een enthousiasme van de vrijwilligers! Zo ligt Luttelgeest
er weer mooi bij!
Correspondentie kranten
Het plaatsen van stukjes in de kranten in de regio zal vanaf heden niet meer via onze
correspondent Josien Westveer plaatsvinden, door een werkwijziging vanuit de
Noordoostpolder.
Een vereniging of initiatiefnemer die een aankondiging of stukje in de krant wil
plaatsen met nieuwswaarde, kan dit zelf bij de krant aanleveren, het liefst inclusief
foto’s. Dan is de kans dat het geplaatst wordt het grootst!
Het aanleveren bij de Noordoostpolder mag via redactie@denoordoostpolder.nl,
uiterlijk de vrijdagavond voor de krant van de week erop. Het aanleveren van een
nieuwsbericht bij de Flevopost kan via redactieemmeloord@boom.nl uiterlijk voor
maandag om 10.00 uur voor de krant van die woensdag. Het aanleveren van een
nieuwsbericht bij de Stentor kan via redactieflevoland@destentor.nl.
We willen Josien hartelijk bedanken voor al die jaren dat ze onze correspondent is
geweest! We hebben ons dorp mooi aan de andere Noordoostpolderbewoners
kunnen laten zien door jouw stukjes.

