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Jaarkalender 2012
15 t/m 29 april Expositie geveltekens in Erve Monnikhof
22 Mei  Reisje ( Zij-Actief )
04 Mei  Jaarvergadering KBO
06 Mei  Heurnetocht ( wandeltocht ) Loopgroep De Lutte
10 Mei  Bezoek Gerry Weber; KBO
11t/m13 Mei Jeugdkamp Plechelmus Harmonie
16 Mei  Exc. naar opgravingen Plechelmusbasiliek; v. 13.30 kerkplein ; DDM
20t/m26 Mei Collecte Anjerfonds door leden Plechelmus Harmonie
24 Mei  Klootschieten; KBO
28 Mei  Pinksterwandeling Plechelmus Harmonie
31 Mei  Fietsen met de KBO
02 Juni  Midzomerconcert Arboretum Plechelmus Harmonie
03 Juni  De Lutterse Voorjaarstocht; Fietstocht
14 Juni  Bustocht ; KBO
19 Juni  Fietstocht ( Zij-Actief)
28 Juni  Fietsen met de KBO
12 Juli  Gezellige middag Erve Dalhoes ; KBO
13,14,15 Juli 35 ste  Hellehondsdagen w.o. Dorpsloop
16 Aug  Bezoek Het Duvelshofke; KBO
06 Sept   Fietsen met de KBO
16 Sept.  Exc. Glas in Lood Pancratius Tubbergen; v. 13.30 uur kerkplein;DDM
21 Okt  Tw. Cultuurtocht Plechelmusharmonie
02 Dec  Snertloop

=====================================================================
Dr. Brandenburg       0541-551355
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
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6. 0541–552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex 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  19 mei t.m 8 juni
Kopie inleveren voor Woensdag  9 mei voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres:  luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: redactieluutke@wanadoo.nl ( alleen voor parochiële berichten) 
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Nieuwe wandeltocht Loopgroep De Lutte 
Op zondag 6 mei a.s. organiseert de Wandelafdeling van de Loopgroep De Lutte een 
nieuwe wandeltocht, de HEURNETOCHT.
Zoals de naam al aangeeft doen de wandelaars een aantal Heurnes aan.
In vroegere tijden was De Lutte de machtigste en rijkste marke van Twente. En deze mar-
ke was verdeeld in vier heurnes, waarvan de namen nog steeds bestaan. U kunt dan ook 
genieten van de vele mooie uitzichten en bezienswaardigheden tijdens het wandelen.
De organisatie heeft er een bijzondere mooie voorjaarstocht van gemaakt, waarbij te-
vens de mogelijkheid bestaat op bepaalde rustpunten versnaperingen te nuttigen.
Aan de jeugd is ook gedacht ! De 5 km wandeltocht is tevens een mooie puzzeltocht, 
waarbij ouders en jeugd met leuke activiteiten in actie kunnen komen. Tevens zijn 
honden, mits aangelijnd, welkom. De fervente wandelaar komt eveneens goed aan zijn 
trekken, met 2 langere afstanden nl. 18 en 26 km. De organisatie voorziet de wandelaars  
onderweg van koffie en een krentebol, fruit en water.
Start en eindpunt is bij Pannenkoekhuis De Stroper aan de Bentheimerstraat in De Lutte, 
die een speciale `Heurne` aanbieding heeft voor alle deelnemers. Datum Zondag 6 mei 
De afstanden zijn-  5 km   start tussen 10.30 uur en 11.30 uur
                               18 km  start tussen   9.30 uur en  10.30 uur
                              26 km  start tussen   8.30 uur en    9.30 uur
Inschrijfgeld bedraagt 3 euro, kinderen tot 12 jr. 1 euro.
Voor meer info zie www.loopgroep.nl
 

Jaarvergadering KBO De Lutte.
Vrijdagmorgen 4 mei is de jaarvergadering van de KBO vanaf 9.00 uur in de Vereeniging. 
We beginnen met een viering waarin Pastor Ros voor zal gaan. Aansluitend is er koffie 
met iets lekkers waarna we met de vergadering beginnen. Na het officiële gedeelte komt 
de heer Henk Schutte van de gemeente U informeren over het project “Veilig en comfor-
tabel wonen”.
We proberen om 12.00 uur af te sluiten. Het bestuur ziet graag een goede opkomst dus 
tot dan.

Wat ging er mis.
In de vorige uitgave van dit dorpsblad is abusievelijk vermeld dat Merlin Notkamp in het 
huwelijk gaat treden  met Roel Tijdhof en met Roel Senger. Maar de enige echte man 
voor Merlin is Roel Tijdhof. Onze excuses voor deze vergissing en we wensen het jonge 
paar een voorspoedige toekomst.
De Redactie.
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Anouk & Snow Patrol Tribute in de Vereeniging.
Op zaterdag 12 Mei komen deTribute bands Graduated Fools en Snow Control naar de 
Vereeniging in De Lutte. Twee fantastische bands die al op diverse grote podia en festi-
vals hebben gestaan.
Graduated Fools won in 2007 “The clash of the coverbands” Nederlands grootste 
coverband competitie. In 2008 traden ze in Innsbruck op tijdens het EK voetbal. Op het 
podium in de Vereeniging zullen ze zowel de bekende nummers als Lost, Nobody’s  wife, 
Girl als minder bekende nummers van Anouk ten gehore brengen.
De band Snow Control brengt een meeslepende show met alle Snow Patrol hits. De aan-
stekers kunnen de lucht in bij Chasing cars, rocken op Hands Open, dansen op Just Say 
Yes en meezingen op onder andere Run. Zelfs Snow Patrol is onder de indruk van Snow 
Control.
De Tribute show begint om 21:30 en de zaal is open om 21;00 uur. Kaarten zijn in de 
voorverkoop a 
€ 10,00 te verkrijgen bij Cafe Zalencentrum De Vereeniging. 0541-551230 / info@dever-
eeniging.com  Aan de kassa zijn de kaarten voor € 15,00 te verkrijgen.

St. Dorpsbelangen De Lutte- nieuws.
Op 16 februari 2012 vond er een informatieavond plaats in het gemeentehuis te Ol-
denzaal over de toename van het goederenvervoer over het spoor in onze regio. Een 
vertegenwoordiging van SDDL  was hierbij aanwezig. Deze toename van goederentrei-
nen zal grote gevolgen hebben voor het dorp De Lutte. Dat deze ongerustheid terecht 
is werd tijdens deze avond opnieuw duidelijk. Het grote aantal treinen zal de rust in en 
om ons dorp enorm verstoren. Dit is de reden dat SDDL een brief gestuurd  heeft naar 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  Deze brief kunt u lezen op de website van 
Dorpsbelangen (www.dorpsbelangendelutte.nl).  
Op deze website kunt u ook de brief lezen die verzonden is naar de wethouder Schudde-
boom inzake het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein in De Lutte. 
In mei 2012 zal er een vergadering plaats vinden met alle dorpsraden van de gemeente 
Losser.
Dorpsbelangen zal daarbij het agendapunt:  ‘de gevolgen van de intensivering van de 
samenwerking met Enschede voor de dorpen’  inbrengen.  Dat wij t.a.v. deze ontwikke-
lingen een ‘vinger aan de pols’ houden achten wij zeer noodzakelijk.
Door over al deze onderwerpen onze stem te laten horen hopen we de besluitvorming 
te kunnen beïnvloeden. We willen in ieder geval niet lijdzaam toezien hoe beslissingen 
gemaakt in Losser, Enschede of Den Haag ons leefklimaat in ons mooie dorp negatief 
gaan beïnvloeden.
Wilt u ons daarbij helpen? Neem dan contact op met voorzitter Ria Heijdens, tel. 552203 
of stuur ons een E-mail (mail@dorpsbelangendelutte.nl)
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Welkom in de bibliotheek van onze dorpsboerderij.
Onze “deur” staat altijd voor u open. Wie u ook bent, wat uw achtergrond ook is. Of u nu 
komt voor uw leesplezier, om kennis te vergaren, voor uw studie of om anderen mensen 
te ontmoeten. Laat u verrassen door onze actuele en bijzonder gevarieerde collectie: 
er is altijd een boek, cd, film of tijdschrift dat bij u past. De bibliotheek is de plek waar 
we u zowel willen informeren als inspireren. Dé plek om uw wereld te verbreden. Wees 
welkom, voel u thuis! 
Wat hebben we te bieden:
- Zeer ruime openingstijden (ma t/m do van 9.00 tot 21.00 uur en vrijdag van   
 9.00 tot 18.00 uur).
- Een goed geselecteerd aanbod van boeken in diverse genres; speciale boeken,   
 cd`s, films of bladmuziek die niet in de fysieke collectie staan kunt u te allen   
 tijde kosteloos reserveren via www.bibliotheeklosser.nl.
- de nieuwste tijdschriften en kranten, die in huiselijke sfeer gelezen kunnen   
 worden aan de grote tafel centraal in de boerderij. De thee/koffie is niet gratis   
 maar wel lekker.
- Gratis gebruik van internet, u kunt de bibliotheekcatalogus en verschillende da  
 tabanken raadplegen waaronder de consumentengids en de krantenbank, maar  
  kunt ook uw mail raadplegen
Om te kunnen lenen is het nodig dat u een abonnement aanschaft. 6 weken lenen kost 
nog geen € 1,- per week vanaf 18 jaar. T/m 17 jaar kan iedereen gratis lid worden. Zie 
voor meer informatie www.bibliotheeklosser.nl of neem contact op met een van onze 
medewerkers. Kom eens langs om gezellig rond te neuzen  in onze  bibliotheek.

Memorabel seizoen handbal S.V. De Lutte
In het weekend van 14/15 april werd het handbalseizoen 2011-2012 afgesloten met 2 
beslissingswedstrijden. Dames 1 speelde om het kampioenschap in de landelijke Re-
gioklasse en promotie naar de 2e Divisie (nu nog Hoofdklasse), en dames 2 om promotie 
naar de 3e Klasse. 
Gemotiveerd, en een beetje gespannen gingen de dames de wedstrijden aan en beiden 
slaagden in hun missie. Dames 1 werd kampioen door V & S te verslaan met 19 – 17 en 
dames 2 promoveerde door een overwinning van 23 - 21 op Minkjan/DHV 3.
Vele supporters en sponsoren waren aanwezig tijdens de wedstrijden en de feestelijke 
instuif in de kantine van Sportpark de Stockakker. Wij willen nogmaals iedereen bedan-
ken voor hun steun aan onze dames. Deze grote belangstelling heeft ons goed gedaan. 
Fijn dat zo velen de handbal een warm hart toedragen. Graag zien we u volgend seizoen 
weer terug bij de wedstrijden van onze dames.
Twentse kampioenschappen Schoolhandbal
Woensdag 9 mei a.s. doen de meisjes uit groep 8 van basisschool St. Plechelmus mee 
aan de Twentse Schoolhandbal kampioenschappen. De meisjes zullen gecoacht worden 
door twee dames van het 1e team van  Handbal S.V. De Lutte, 2 kampioenen.
We willen de meisjes veel succes toewensen, neem de beker mee naar De Lutte. 
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SLAGERIJ & PARTYSERVICE LESSCHER
Dorpstraat 28, De Lutte

0541-551375

AANBIEDING T/M 18 MEI :

3 X 500 GR Verse Worst, Saucijzen, Rundergehakt, HOH Gehakt
of Bamivlees halen  is slechts  2x500 gr betalen.

Voor alle eigengemaakte soepen betaald u per liter slechts € 3.50

Ook deze zomer hebben wij weer een ruim assortiment kant en 
klare maaltijden, diverse eigengemaakte soepen en kwaliteits 

barbecuevlees.

Wanneer u nog niet op de hoogte bent van de uitgebreide moge-
lijkheden voor u feestje thuis of een tuinfeest willen wij u graag 

vrijblijvend informeren.




