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De koude dagen komen er weer aan en daarmee de tijd van lekker binnen zitten, met een kopje thee voor
de televisie of open haard. Maar ondertussen zijn er wel weer allerlei mensen druk in het dorp!
Buurtpreventieapp
Zoals u misschien wel heeft gezien staat er bij elke ingang van het dorp een bord waarop aangegeven staat
dat er in het dorp een buurtpreventieapp bestaat. Super! Op deze manier willen we diefstal beperken; omdat
uit onderzoek is gebleken dat dit afneemt met 40% in de buurt of een dorp als er buurtpreventie is.
Op dit moment zijn er 34 mensen lid van de app. Mocht u nou ook lid willen worden, meldt u dan aan via
Johan Scholtens of Kirsten Dijk (of via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com). De regels voor de app staan
vermeld op de website.
Nieuwe pietenpakken
Op zaterdag 12 november is Sinterklaas weer aangekomen in Nederland, met al zijn (zwarte) pieten. Op 19
november heeft hij tijd om Luttelgeest een bezoekje te komen brengen. Maar ook de zwarte pieten hebben
wel eens nieuwe kleren nodig. Dankzij de familie Van Driel hebben ze dit jaar weer mooie pakken aan
kunnen schaffen; bedankt hiervoor!
Dorpsbelang digitaliseert
Ook Dorpsbelang moet met de tijd mee. We zijn daarom bezig alles te digitaliseren; een flinke klus, maar wat
zal dit handig zijn in de toekomst!
Radio Flevoland
Elke maand is er op Radio Flevoland kort iemand uit Luttelgeest te horen om te spreken over zijn of haar
activiteiten in en om het dorp. Op donderdag 24 november rond 10:00 zal bijvoorbeeld Erik Boeve te horen
zijn namens de Culturele Commissie, om iets te vertellen over de Sinterklaasintocht. We zoeken elke maand
mensen die graag iets willen vertellen; een minuut of 3. Mocht u nou ideeën hebben, laat het ons weten.
Boerderijenboek
Vrijdagavond 28 oktober zijn we met een grote groep enthousiaste dorpsgenoten
bij elkaar geweest in de Bosfluiter en hebben we met elkaar gesproken over het
Boerderijenboek Luttelgeest. Ook het bestuur van de Stichting Boerderijenboek
Noordoostpolder was hierbij aanwezig en heeft ons van veel informatie voorzien.
Een volgende bijeenkomst betreft het boerderijenboek zal plaatsvinden op
DINSDAGAVOND 22 NOVEMBER om 20.00 uur in de Bosfluiter. Willy Heukers
zal hierbij ook aanwezig zijn en zal ons meer vertellen over het ‘interviewen’.
Ondanks dat er al een grote groep mensen zich hiervoor hebben aangemeld, zou
het fijn zijn wanneer er nog meer mensen zijn die het leuk zouden vinden om hun
bijdrage te willen leveren aan het Boerderijenboek Luttelgeest. Lijkt het u leuk;
kom gerust op dinsdagavond 22 november om 20.00 uur naar de Bosfluiter, dan
zal er verdere informatie over worden gegeven en maken we met elkaar het
Boerderijenboek Luttelgeest tot een mooi geheel!
Ideeën verfraaiing dorp
Als dorpsbelang zijn we steeds bezig met nieuwe projecten; het boerderijenboek,
de buurtpreventieapp. Nou willen we als nieuw project ook graag het dorp er
(nog) mooier uit laten zien en zijn benieuwd naar jullie ideeën. Hoe kunnen we
het dorp verfraaien? Laat het ons horen!
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