Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
oktober 2017

We zijn binnen Dorpsbelang druk met veel verschillende onderwerpen waaronder de

boringen naar aardwarmte aan de Oosterringweg, het vormen van 1 dorpsschool, alle
leegstaande gebouwen in Luttelgeest en wat daarmee te doen. Helaas kunnen we hier
nog geen update over geven, omdat we van verschillende partijen nog een reactie
verwachten. Hopelijk volgende maand meer nieuws!
Boerderijenboek Luttelgeest
“De aanhouder wint”….!! Met een grote groep schrijvers en interviewers wordt er hard
doorgewerkt om alle 189 boerderij verhalen van ons mooie dorp Luttelgeest, op papier te
krijgen.
Ook de fotografen zijn hiervoor hard aan het werk; alle boerderijen zullen mooi op de foto
gezet worden, wat als eindresultaat een prachtig boerderijenboek van Luttelgeest zal gaan
opleveren.
De bedoeling is, dat voor 31 december 2017 alle verhalen klaar zijn, de uitgave zal medio
oktober/november 2018 zijn.
Wanneer u nu alvast een boek van Luttelgeest (of mogelijk ook van een ander polderdorp)
wilt bestellen, is dit mogelijk.
Het stichtingsbestuur van Boerderijenboek Noordoostpolder, vindt het fijn om vooraf een
reële inschatting te hebben hoeveel boeken er verkocht zullen worden.
De kosten zijn 15 euro per boek. De betaling kunt u doen bij de levering van het boek.
Graag even een mailtje naar boerderijenboekluttelgeest@gmail.com wanneer u vooraf een
boek(en) wilt bestellen, met het aantal te bestellen exemplaren hierbij vermeld.
Tip!: kijk ook eens op www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl voor relevante en leuke
informatie over dit mooie project!
Om de ‘werkdruk’ met elkaar te kunnen verminderen, zijn wij nog
steeds op zoek naar schrijvers/interviewers die het leuk vinden ons
bij dit mooie project te helpen.
Op donderdagavond 26 oktober komen wij om 20.00 uur weer bij
elkaar in de Bosfluiter; je bent van harte welkom om hier bij aan te
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schuiven.
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Voor meer informatie of aanbieden van hulp; graag even contact
Johan Scholtens
opnemen met Wim van Gurp, Dirk Blijdorp of Wendy Lassche. Of
Penningmeester
stuur een mail naar boerderijenboekluttelgeest@gmail.com
Dorpsschool
Vanuit de beide basisscholen in Luttelgeest is er een fusietraject
gestart om één dorpsschool op te zetten. Afgelopen week is er een
officiële aftrap geweest van het project waar gezamenlijke
werkgroepen aan de slag gaan om op verschillende onderwerpen te
ontdekken wat het beste is voor het dorp en de school. Hopelijk
kunnen we hier snel meer over vertellen.
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