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Elk jaar hebben we met dorpsbelang een uitje en in april zijn we naar de Dutch Food School
geweest; samen koken en barbecueën, gezellig tafelen met een drankje erbij. Een leuke avond,
waarbij we afscheid nemen van een bestuurslid en het nieuwe bestuurslid welkom heten.
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!
Functionaliteit gebouwen Luttelgeest nu en over 10 jaar
Luttelgeest heeft een aantal belangrijke voorzieningen met gebouwen zoals basisscholen, kerken,
sport en een dorpshuis. Maar er staan ook een aantal gebouwen leeg. Sommige gebouwen staan
al langer leeg en andere komen wellicht op korte termijn leeg te staan. Wat moet daar mee
gebeuren? Wat gaat er met de basisscholen gebeuren? Hoe moeten de gebouwen met al hun
voorzieningen er over 10 jaar uitzien in Luttelgeest? We willen graag u mening hierover horen.
Bezoek de kraam van dorpsbelang tijdens de braderie van het dorpsfeest en ga met ons hierover
in gesprek.
Steptocht
Op zondag 7 mei was er weer de jaarlijkse LevelOne steppentocht. Met ’s ochtends wat wind en
bewolking werd er begonnen in Marknesse, het start en finishdorp dit jaar. Uiteindelijk trok het
open en werd het een mooie dag, waarbij Luttelgeest uiteindelijk 5e is
geworden!
10-dorpenoverleg
Op 12 april is er 10-dorpenoverleg geweest. Vijf keer per jaar komen
afgevaardigden van alle dorpsbesturen samen om te vergaderen. In april
is er bijvoorbeeld gesproken over de besturen van de basisscholen,
aanleg glasvezel en de omgevingsvisie van Flevoland.
Tulpenmozaïek
Wat stond er weer een prachtige tulpenmozaïek! En dat vond de jury van
STEP ook, want wederom heeft Luttelgeest de eerste prijs gewonnen.
Super, met dank aan de vrijwilligersgroep die hier veel tijd in steekt.
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