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Luttelgeest gaat de geschiedenisboeken in!
En hoe! Op 4 juli werd er een dode wolf gevonden aan de Uiterdijkenweg. En dat was nieuws, want het is
150 jaar geleden dat er wolven in Nederland voorkwamen. Na onderzoek kwam men erachter dat het een
echte wolf is die waarschijnlijk ook zelfstandig naar Nederland gekomen is. Wat de pers niet goed oppikte
was dat de Wolf eigenlijk in Marknesse gevonden werd, maar omdat de Wolf bekend is als ‘de Wolf van
Luttelgeest’, heeft men besloten dat hij ook zo de geschiedenisboeken ingaat. Wij zeggen; 1-0 in de roodgroen competitie.
Klussendag
Wow! Wat een geweldige eerste editie van de klussendag hebben we gehad!
Ongeveer 35 klussers stonden ’s morgens om negen uur in de Bosfluiter. Een grote opkomst op een warme
dag als deze 24 augustus; de vakantieperiode nauwelijks voorbij, een temperatuur waarbij je ook wel een
andere tijdsinvulling kunt bedenken en de voetbalcompetitie alweer begonnen en toch zetten 35 mensen
zich in voor klussen in het dorp. Chapeau!
En er is keihard gewerkt! Een klus waar veel mensen zich hard voor maakten was het opknappen van het
Trefpunt. Het onkruid was al doodgespoten en werd vandaag verwijderd, de beschoeiing is schoongespoten,
de heg gesnoeid… Het was een grote klus maar het is geweldig opgeknapt! Ook het voormalig kruisgebouw
kreeg een opknapbeurt door bijv. het snoeien van de heg (wat eerder overigens ook al gedaan werd door
buren!). De plantenbakken hebben het woord ‘Luttelgeest’ erop gestempeld gekregen.
Een aantal mensen heeft getimmerd en gezaagd in de dierenweide, daar staat nu een nieuw hertenverblijf.
De palen van het natuurpad zijn geschilderd. De weegbrug en het basketbalveld zijn opgeknapt door het
verwijderen van onkruid en het schoonmaken van plankdelen ed. Er liggen tegels onder plantenbakken die
eerst op het gras stonden. Er is onkruid gewied bij de rozenperken in de Lange Brink en in het park langs de
Blankenhammerweg. En ook rondom de Bosfluiter werd van alles gedaan, de tuin is onder andere weer
gewied.
Tussendoor werd er ook door vrijwilligers uit het dorp koffie rondgebracht. Om 12 uur was er een heerlijke
lunch, waar iedereen ook bijzonder van genoot.
Om 16.00 sloten we de dag af met een gezellige barbecue in de tuin van de Bosfluiter.
Hierbij willen we IGW en de Gemeente Noordoostpolder bedanken voor hun financiële bijdrage en het
uitlenen van materialen voor de dag en in het bijzonder Klaas Jan Loosman (IGW) en Henk Bakker
(Openbare Ruimte, Gemeente) voor het meewerken tijdens de klussendag!
Alle Luttelgeestenaren en bedrijven die mee hebben gewerkt, bedankt en op naar volgend jaar!
Dorpsvisie
Dorpsbelang Luttelgeest heeft al jaren zijn eigen dorpsvisie opgesteld. We
hebben daar veel werk aan verzet en dat regelmatig gedeeld in grote of kleine
groepen.
Ook de Gemeente en andere partners vinden het hebben van een dorpsvisie
belangrijk. Ieder dorp wordt geacht een visie op te stellen samen met Gemeente,
Mercatus, enz.
Het voordeel van een gezamenlijke dorpsvisie is dat als je samen iets belangrijk
vindt voor het dorp en ook de andere partners medeverantwoordelijk zijn om de
beschreven doelen te realiseren.
Dat gezamenlijke deel gaan we dit najaar opstellen en hierbij worden we
ondersteund door de Gemeente. We doen dit in een heel kort traject, omdat we al
een goed concept hebben door onze huidige Dorpsvisie. We beginnen met: wat is
Luttelgeest nou voor een dorp, wie wonen er, wat gebeurt er en wat is typisch
Luttelgeest? Vervolgens gaan we kijken wat de belangrijkste items zijn voor de
toekomst en tot slot wordt dit alles op de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd.
Belangstelling om mee te denken? Meld je aan bij Kirsten, Henco of Marian of via
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.

