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Hallo lieve Zonnebloemgasten,
Hierbij  nodigen wij U uit voor de jaarlijkse feestmiddag. Deze wordt gehouden 
op zaterdag  10 maart 2012. Aanvang 13.30 uur in het Dorpshoes.
Einde ongeveer om 17.00 uur. U mag voor de gezelligheid gerust  iemand meene-
men. Uw bijdrage in de kosten bedraagt €8,-- per persoon (inclusief loterij)
Met vriendelijke groeten, 
De feestcommissie.

Aanmelding nieuwe leerlingen R.K. Basisschool 
Op woensdag 7 maart a.s. stellen wij u in de gelegenheid om uw kind in te schri-
jven voor de basisschool St. Plechelmus. Inschrijvingstijden zijn; ’s morgens van 
10.45 uur tot 12.30 uur en ’s avonds van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Dit gebeurt in het tijdelijk directiekantoor van de school . 
Kinderen die voor 1 oktober 2013 vier jaar worden mogen dan worden aange-
meld. Wilt u een kopie van het BSN nummer( sofi- nummer) van de belastingdi-
enst en een legitimatiebewijs van beide ouders meebrengen..
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Elly Roelofs.Directeur Plechelmusschool.

Spreekuur wijkagent politie Twente voor burgers De Lutte Beuningen
Al vanaf januari 2011 is het mogelijk voor de burgers uit Beuningen en De Lutte 
om het spreekuur van de wijkagent te bezoeken. Tijdens dit spreekuur kunnen 
bewoners persoonlijk spreken met hun wijkagent David Thomson. Zij kunnen 
hem o.a. om advies vragen, problemen voorleggen of signalen m.b.t. veilighe-
idsproblematiek doorgeven. 
Het spreekuur wordt wekelijks gehouden op maandagavond tussen 19.00 - 20.00 
uur in het Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14 in De Lutte  
De politie Twente is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844, 24 
uur per dag, 7 dagen per week voor niet-spoedeisende zaken. In noodsituaties 
kan er altijd gebeld worden met het alarmnummer 112. 

Vegetarisch koken
Op maandag 5 maart a.s. begint in het Dorpshoes Erve Boerrigter weer een serie 
van 4 vegetarische kooklessen.
De gezonde maaltijden zijn gemakkelijk te bereiden. De lessen beginnen om 
18.30 uur tot 21.00 uur. Voor informatie : tel 0541552435 of 0612325046.
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Zij-Actief
13 Maart komt Marcia van Marcia’s groente-fruit en bloemenshop uit De Lutte. 
Zij zal die avond helpen om iets leuks te maken voor Pasen. 
De kosten zijn € 7,50 á € 10,00 per persoon .Opgave voor 8 maart bij Marga Uit 
het Broek  tel 0541-513694 of mail margauhbroek@planet.nl.
19 April is de Provinciale jaarvergadering bij café Hutten in Rossum voor alle 
leden. Ze hebben een mooi programma van,s morgens 10.00 uur tot ca 16.00 
uur.De eigen bijdrage is €10.00 per persoon te voldoen bij aankomst
Opgave voor 10 april bij Marga Uit Het Broek tel 0541-513694 of mail margauh-
broek@planet.nl.
24 April gaan we naar de wasserij “Het Springendal” . Opgave gaarne  voor 10 
april bij Marga uit het Broek tel 0541-513694 of mail margeuhbroek@planet.nl.
Op vrijdag 9 maart is de Internationale vrouwendag.
De Frauenwerkgroep organiseert deze avond in Emsburen bij Gasthof Breloh.
Het thema is Damenwahl (Dames kiezen). Vertrek is om 18.15  van uit De Lutte  
De kosten zijn €15.00 per persoon.  €5,00 betaald men in de bus. Opgave voor 1 
maart bij Irma Onland tel 551399 of Miriam Hunder tel 551984.

17 maart 2012: Potgrondactie Sint Plechelmusharmonie
Op zaterdag 17 maart zal de jaarlijkse potgrondactie plaatsvinden van de Sint 
Plechelmusharmonie voor de dorpskern en het buitengebied van De Lutte, de 
dorpskern van Beuningen en het Luttermolenveld. Op deze dag zullen de leden 
van de harmonie uw potgrondbestelling vanaf 10:00 persoonlijk bij u thuis af-
leveren. 
U kunt vanaf heden uw bestelling doorgeven via de website van de Plechelmus-
harmonie,  www. plechelmusharmonie.nl. Mocht u niet over internet beschikken 
dan kunt u de bestelling doorgeven middels het bestelformulier welke u begin 
maart zult ontvangen. Mocht u om wat voor reden dan ook vergeten zijn om 
uw bestelling vooraf door te geven dan bestaat er op 17 maart 2012 altijd nog 
de mogelijkheid om potgrond te kopen. Op deze dag zal er ook huis aan huis 
verkocht worden door de leden van de harmonie.
De kwalitatief zeer goede potgrond zal bij u afgeleverd worden in zakken van 
45 liter, voor de prijs van € 3,- per zak.  De betaling van de potgrond zal contant 
geschieden bij aflevering. Wij hopen als leden van de harmonie in ieder geval op 
uw steun zodat we achteraf kunnen zeggen dat er sprake was van een vruchtbare 
actie.
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Jubileum weekend Sint Plechelmus Harmonie met fancy fair
Op vrijdag 2 maart viert de Sint Plechelmus Harmonie haar 110 jarige jubileum. 
Ter ere hiervan wordt op vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart eenmalig een fancy 
fair gehouden. Op vrijdag 2 maart wordt daaraan voorafgaand nog een concertje, 
met muziek van toen zoals de mars ‘In treue fest’, georganiseerd. Oude tijden 
herleven! Wie kent niet meer het stokkenspel, het bus gooien en natuurlijk de 
lichtspot? Al deze spelen, en vele anderen, komen op deze avond voorbij. Op 
zaterdagmiddag 3 maart staat de fancy fair vooral in het teken van kinderen. 
Vanaf 14.00 uur zijn jullie welkom om kennis te maken met de spelletjes die jul-
lie ouders vroeger ook gespeeld hebben. En natuurlijk zijn jullie ouders ook van 
harte welkom! De fancy fair wordt gehouden in de Vereeniging, Dorpstraat 7 in 
de Lutte, daar waar het vroeger ook was. Op vrijdag 2 maart bent u vanaf 19.30 
uur van harte welkom. Op zaterdag 3 maart start de fancy fair om 14.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur. Kom gezellig langs en vier met ons ons jubileum!

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:
Woensdag 22 februari 
20:00 Lutheria BM 1 - Dynamo Tubbergen BM 1
Vrijdag 24 februari 
18:30 Lutheria MA 2 - HVC MA 1
18:30 Lutheria MB 2 - Apollo 8 MB 4
Woensdag 29 februari 
19:30 Lutheria DS 1 - Dynamo Tubbergen DS 2
Donderdag 08 maart 
20:30 Lutheria DS 3 - Kadoeng DS 2
Vrijdag 09 maart 
18:30 Lutheria DS 4 - Rabobank/DeVoKo DS 9
18:30 Lutheria MA 1 - Wevo 70 MA 1
Zaterdag 10 maart 
13:00 Lutheria MC 2 - Apollo 8 MC 3
Vrijdag 16 maart
18:30 Lutheria MB 2 - Flash Stars MB 1
18:30 Lutheria MA 2 - Rivo Rijssen MA 1
18:30 Lutheria DS 2 - Webton Hengelo DS 3
Zaterdag 17 maart
13:00 Lutheria MC 1 - Esch Stars MC 1
13:00 Lutheria MC 2 - Twente ‘05 MC 1
15:30 Lutheria DS 1 - Rivo Rijssen DS 3
Zie voor actuele info de website: www.lutheria.nl
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Jaarkalender 2012
29 Febr  Kaarten S.V. De Lutte
02 Maart etentje KBO; Vereeniging
03 Maart Presentatieviering communicanten
10 Maart Feestmiddag De Zonnebloem. Aanv. 13.30 uur in het Dorpshoes
13 Maart Paasstukjes maken met Marcia ( Zij-Actief )
14 Maart Dialectavond; DDM, in Dorpshoes
14 Maart Kaarten S.V. De Lutte
17 Maart Potgrondactie  Plechelmus Harmonie
17 Maart Midvastenloop
20 Maart Alzheimer avond, Het Trefpunt, Overdinkel
23,24,25 Mrt Toneel in De Vereeniging; Spieker Willem wat hej toch uutvreten
24 Maart Gildehaus Dinkelloop
27 Maart Voorspelavond  Asp.leden Plechelmus Harmonie
28 Maart Kaarten S.V. De Lutte
30 Maart Muziekmiddag KBO met smartlappenkoor “Leedvermaak”
31 Maart Kledingactie Mensen in Nood
08 April  Paasparty Plechelmus Harmonie
09 April  Poas Bloas Festival, Plechelmus Harmonie
10 April  Wensambulance ( Zij-Actief)
12 April  Jaarvergadering + Lezing Twentse Geveltekens; DDM

Dr. Brandenburg      0541-551355
De praktijk is wegens vakantie gesloten is van  19 maart t/m 1 april 2012. 
Voor waarneming op werkdagen tussen 8.00 u en 17.00 u  is het tel.nr. 0541-523005.
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122.

Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie
Zorggroep St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00uur in Ap-
partementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6. 0541–552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in Appartementencom-
plex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.     0541–552638

Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.  0541-552009
Contactpersoon: H.Damgrave
Het volgende ’t Luutke loopt van 17 maart t/m 6 april
Kopie inleveren voor Woensdag 7 maart  voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres Luutke: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: redactieluutke@wanadoo.nl (alleen voor parochiële berichten) 
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