Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
december 2016

Dit jaar kwam Sinterklaas weer op een bijzondere manier Luttelgeest binnen. Op een boot; niet via
het water, maar op een aanhangwagen! Met meer pieten dan ooit, stralend in hun nieuwe pakjes.
Ook is de Sint met zijn pieten weer op de basisscholen op bezoek geweest.
In het nieuwe jaar hopen we u te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 december 2017 in de
Bosfluiter.
Jaarvergadering
Zet alvast in uw agenda: 24 maart 2017 is de jaarvergadering van Dorpsbelang. We hopen dat u
hierbij allen aanwezig bent om te zien waar Dorpsbelang en de Culturele Commissie zich het hele
jaar mee bezig houden en hebben gehouden!
Contributie Dorpsbelang
De komende weken kunt u een lid van Dorpsbelang aan de deur verwachten om de jaarlijkse
contributie op te halen. In de laatste jaarvergadering is besloten de contributie te verhogen naar
€10,- per jaar. Indien u een machtiging heeft ingevuld zal het automatisch worden afgeschreven.
Voorjaarsbolletjes
In november is een groep Luttelgeestenaren met groene
vingers in totaal drie zaterdagen in de weer geweest om de
narcissenbollen te planten in de groenstrook langs de
Ridderspoor. Dit alles in goede samenwerking met de
gemeente Noordoostpolder en de heren Henk Bakker en Klaas
Jan Loosman. Een ieder bedankt voor de inzet en nu maar
wachten op het resultaat in het voorjaar!
Cheque Rabobank
Begin november werden alle
dorpsbelangen extra in het zonnetje
gezet door de Rabobank. Op een
exclusieve ledenavond in de
Orchideeenhoeve, met daarbij
illusionist Victor Mids, mochten we een
cheque van €2000,- in ontvangst
nemen. Deze is bedoeld voor
verschillende jaarlijkse projecten.

Uitje IGW
Donderdag 1 december is Dorpsbelang mee geweest op een uitje die
georganiseerd werd door IGW. Samen met de groenbrigade is het
Waterloopbos bewonderd en werd de dag afgesloten met lekkere
gerookte zalm.
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