SocialSofa
10 augustus is de SocialSofa geplaatst en onthuld. Na een inleidend woord van Marian hebben
we met het meegebrachte eten en drinken uit de picknickmanden én een glaasje champagne de
SocialSofa ingewijd.
Hij staat op een plek dat voorbijgangers hem zien staan. Menig fietser wordt erdoor van de
Oosterringweg gelokt om even plaats te nemen op het kunstwerk.
We hopen er met z'n allen nog jaren plezier van te hebben!
70 jaar polder, 50 jaar gemeente
2012 is een jubileumjaar: de Noordoostpolder ligt 70 jaar droog ligt en is 50 jaar een gemeente.
Dit wordt het hele jaar gevierd in de gemeente.
Vrijdag 31 augustus stond er een circustent aan de Amazonestraat. Basisschoolkinderen uit
Luttelgeest en Bant waren de hele dag welkom om te oefenen voor hun act en 's middags hun
act in een echte voorstelling te laten zien. Met de jonge talenten en de professionele artiesten
werd het een wervelende show.
Om een blijvende herinnering te schenken biedt de Noordoostpolder elk dorp een bank aan.
Onze bank komt bij de volkstuinen te staan; een mooie plek voor wandelaar en tuinier.
Sterk vrijwilligerswerk
Het ministerie van VWS stimuleert vrijwilligerswerk met De Meer dan Handenvrijwilligersprijzen.
Ze wil bijzondere vrijwilligersprojecten in het zonnetje zetten. Geef daarom uw eigen project of
een ander vrijwilligersproject voor 15 oktober op bij de organisatie. Het initiatief wordt dan
genoemd op de website én maakt kans op de Meer dan Handen Vrijwillgersprijs van € 5000,-!
Zie voor meer informatie de flyer in deze Kijk op Luttelgeest.
Stichting Nieuwland bestaat 5 jaar
Stichting Nieuwland heeft afgelopen donderdag zijn 5 jarig bestaan gevierd. Dit gebeurde met
een rondleiding bij rozenkwekerij Brockhoff, met daarna een busrit door het glastuinbouwgebied.
Daar werden 2 bedrijven bezocht. Bij leliekwekij Bredefleur aan de Oosteringweg werd
rondleiding door Peter Everts gegeven. Zeer de moeite waard!
Ook werd er een bezoek gebracht aan Tomatenkwekerij in de Polder aan de
Blankenhammerweg, daar kon men in de kas kijken en zien hoe het sorteren van de tomaten
gaat, dit gebeurt geheel automatisch, leuk om een keer te zien.
Daarna bracht de bus de belangstellenden weer naar de rozenkwekerij van Brockhoff, waar
enkele sprekers een woordje deden over o.a. het ontstaan van stichting Nieuwland. De stichting
gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Ook de heer Henk Bleker was uitgenodigd, deze prees de samenwerking van
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alle mensen die zo nauw bij de stichting betrokken zijn; sponsors, banken,
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grondeigenaren, glastuinders en de toeleveringsbedrijven. Hij noemde deze
samenwerking 'uniek'. Ook hij ziet de toekomst positief voor de glastuinbouw,
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ook al zijn het nu geen makkelijke tijden. Na deze opbeurende woorden stond
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afgesloten werd. Al met al een mooi en positief samenzijn in Luttelgeest!
Groene Brigade
Om de rozenperken in de Lange Brink onkruidvrij te houden is een schema
opgesteld waarbij verschillende mensen de perken ééns per week schoffelen.
Deze zomer was het een vruchtbaar klimaat voor de onkruidgroei. Op deze
manier hopen we het met elkaar in de hand te houden.
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Evenemententerrein/Tonego
Het nieuwe voetbalveld van Tonego is klaar en binnenkort kunnen hier de
eerste wedstrijden op gevoetbald worden. Verder verloopt de bouw van het multifunctionele
gebouw helemaal volgens schema; op dit moment is men bezig met het bekijken van de
bestrating en de aankleding van het nieuwe gebouw. In december zal de opening zijn.
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Naast de 'Kijk op Luttelgeest' hebben we in Luttelgeest nog een heel mooi medium om uw nieuws
of oproep snel bekend te maken in Luttelgeest. Dat is natuurlijk onze website:
www.luttelgeest.com. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is een mailtje sturen aan:
info@luttelgeest.com.
Zo houden we met elkaar de site up-to-date en nog meer de moeite waard op regelmatig even te
bezoeken.

