Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
Mei 2013

Koninginnedag
Wat hebben we een mooie Koninginnedag gehad! Mooi weer en mooie activiteiten. ‘s Nachts en ’s morgens
vroeg wandelden de wandelaars van de Kennedymars door ons dorp. Daarna volgden de aubade, de
vrijmarkt. De onthulling van het Kunstwerk werd gedaan door Maxima en Willem-Alexander look-a-likes.
Daarna was er nog volleybal en aansluitend een gezellige barbecue.
Een kuubskist voor de Koning
Op 19 juni komt het koningspaar naar Flevoland. Er is weinig tijd en om die tijd goed te benutten wordt
alleen Emmeloord bezocht (en waarschijnlijk Ens). Het thema van de presentatie in Emmeloord is ‘eerlijk
voedsel’ en zal met name door de aardappelindustrie ingevuld worden.
De dorpen krijgen de gelegenheid zich te presenteren langs de looproute met een kuubskist! De bedoeling is
dat ieder dorp de kuubskist aankleed, passend bij het dorp, de invulling daarvan is vrij.
Vind je het leuk mee te denken? Meld je dan aan bij dorpsbelang!
De klussendag
We houden het steeds maar even warm, want de klussendag komt dichterbij. Verderop in de Kijk op
Luttelgeest staat een paginagrootte oproep voor klussers en klussen!
Paddentrek
De paddentrek bij Luttelgeest is dit jaar niet doorgegaan. Volgend jaar beter!
Schouw
28 mei vindt de schouw in Luttelgeest plaats. De gemeente en Dorpsbelang
bekijken samen de ingebrachte punten door om te kijken of en hoe zaken
opgepakt kunnen worden.
Bedankt voor de punten die u heeft aangedragen!
Aspirant leden gezocht: Jeu de Boules
Eén van de vele initiatieven van Luttelgeest is het aanleggen van Jeu de Boules
banen. Dorpsbelang wil o.a. samen met Tonego en de Bosfluiter kijken of dit
initiatief haalbaar is voor ons dorp. Jeu de Boules banen aanleggen is geen
eenvoudige klus en vereist ook enige financiële middelen. Het belangrijkste
criterium voor aanleg van dergelijke banen, is de aanwezigheid van een
vereniging met leden. Bij voldoende animo kan er met behulp van fondsen en
subsidies geprobeerd worden de banen te realiseren.
Als u belangstelling heeft en/of graag lid wil worden geeft dit dan door via
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com!
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Steptocht
Zondag 5 mei was er weer de jaarlijkse steptocht door de hele polder. Elke dorp had een team en een bus
die mee reed in een karavaan. Met het mooie weer, de vele toeschouwers en de goede organisatie is het
een geslaagde dag geworden! Dit jaar heeft Luttelgeest weer de winst gepakt, voor de 8e keer! Gefeliciteerd
en op naar volgend jaar!

