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Het is alweer juni; altijd een drukke, maar erg leuke maand. Met dorpsfeest in het vooruitzicht op
het moment van schrijven, hebben wij er in ieder geval erg veel zin in!
Nieuwe gebouwen in Luttelgeest! Of toch niet?
Dorpsbelang signaleert op dit moment dat de status van een aantal belangrijke maatschappelijke
gebouwen in Luttelgeest op dit moment wordt herzien. De vooruitzichten voor de goed bezochte
Bosfluiter en naderende samenvoeging van de basisscholen geven veel stof tot nadenken hoe het
in de toekomst verder moet met Luttelgeest. Nieuwbouw of renovatie? Of allebei? Ook staan er al
langer andere gebouwen leeg, die wachten op een mooie herbestemming. De gemeente heeft al
aangeven voorstander te zijn van inbreiding in het dorp. Maar de mogelijkheid voor nieuwbouw kan
ook een optie zijn. Voor Dorpsbelang voldoende redenen om nu te inventariseren bij u als bewoner
om te kijken wat de wensen zijn, als het gaat om gebouwen in het dorp met een belangrijk
maatschappelijke karakter. Dorpsbelang wil graag uw ideeën deze zomer voorleggen aan de
gemeente om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen voor de lange termijn. Wij nodigen u uit
om tijdens de braderie van het dorpsfeest de kraam van Dorpsbelang te bezoeken en met ons in
gesprek te gaan hierover. Kunt u niet wachten, neem dan contact op met één van de leden of stuur
ons een email.
Klussendag
Op 8 juli staat de Klussendag in Luttelgeest weer gepland. De afgelopen twee edities in 2013 en
2015 waren zeer succesvol. Zo werden o.a. de verblijven in de dierenweide en de vissteiger
opgeknapt. Tevens werden er diverse snoeiwerkzaamheden en opruimwerkzaamheden verricht.
Dit jaar zijn de eerste klussen al aangemeld, maar we verwachten nog meer aanmeldingen. Heeft
u nog een klusvoorstel dat voor het algemene belang van het dorp geldt of wilt u graag mee helpen
klussen, geeft het dan door via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com . We zien u graag op 8 juli!
Boerderijenboekzal u vast niet ontgaan zijn, dat er de afgelopen maanden hard gewerkt wordt
aan het samenstellen van het Boerderijenboek voor Luttelgeest. Voor elk
dorp in de Noordoostpolder, komt een eigen boerderijenboek uit. Met een
grote groep enthousiaste vertegenwoordigers van Luttelgeest zijn we
momenteel hard aan het werk om de interviews af te nemen, dit te schrijven
tot een mooi verhaal (wat aan een bepaald kader dient te voldoen!). Tevens
Richard Westveer
is een enthousiaste groep fotografen bezig, om alle 189 boerderijen uit
Voorzitter
Luttelgeest mooi op de foto te krijgen. Een hele klus, waarvan we
Johan Scholtens
momenteel midden in het proces zitten. Zoals ongetwijfeld wel bekend:
Penningmeester
“vele handen maken licht werk”!! Mocht u het ook leuk vinden om uw
Kirsten Dijk
steentje hieraan bij te dragen (als interviewer, schrijver of het aanleveren
Secretaris
van informatie), dan bent u van harte welkom! Neem gerust contact op met
Sjoerd Baars
Wim van Gurp of Dirk Blijdorp voor meer informatie. Of kom langs op
Henco Bouma
woensdagavond 5 juli om 20.00 uur in de Bosfluiter. Dan is er weer een
Jacco den Dekker
bijeenkomst met de grote groep vertegenwoordigers die zich hier
Wendy Lassche
momenteel al voor inzetten.n die één of enkele ochtenden per maand samen mee wil helpen om enkele
Nelleke Verhage
perkjes en groenstroken in het dorp onkruidvrij te houden. Of om andere voorkomende werkzaamheden in het dorp te
Meta Westenbrink
doen. Samen is het werk snel gedaan en nog gezellig ook! Aanmelden kan bij

