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Jaarkalender 2012

14 Juni  Bustocht ; KBO
19 Juni  Fietstocht ( Zij-Actief)
28 Juni  Fietsen met de KBO
30 Juni  Open Air; Keet’n Zwart
08 Juli  Plechelmusfeest
12 Juli  Gezellige middag Erve Dalhoes ; KBO
13,14,15 Juli 35 ste  Hellehondsdagen w.o. Dorpsloop
16 Aug  Bezoek Het Duvelshofke; KBO
26 Aug  Openlucht optreden De Lutter Muzikanten. Centrum De Lutte
06 Sept   Fietsen met de KBO
09 Sept.  Open dag Dorpshoes Erve Boerrigter
16 Sept.  Landleven Fietstocht; VVV
23 Sept.  Excursie 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 30 juni t/m 20 juli
Kopie inleveren voor Woensdag  20 juni  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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BEDEVAART NAAR BANNEUX. 
Ook dit jaar gaan we weer op bedevaart naar Banneux, en nodigen u uit om met ons 
mee te gaan. 
De 2 daagse bedevaart is op zaterdag 29 en zondag 30 september a.s.
Kosten: 115.00 euro p.p. ( 2 pers. kamer) incl. bus, 1x overnachting met ontbijt, 1x diner.
1 pers. kamer is 20.00 euro extra. 8.50 euro voor de schnitzel op de terugreis.
De 5 daagse bedevaart is van 28 september t/m 2 oktober a.s.
Deze bedevaart is ook zeer geschikt voor de mindervalide, zieke en oudere bedevaart-
ganger. U verblijft in het hospitaal op het heiligdom, waar ook een arts en verpleging  
aanwezig zijn uit onze eigen regio. Kosten: 280.00 euro all in. 
Wilt u meer weten of zich opgeven dan kan dat tot 1 september 2012 bij: 
Ans Olde Theussink, Tel. 0541-551509 / 06-27408273.
 
 
19 juni: Fietstocht voor de leden van Zij-Actief.
Leden die mee willen fietsen moeten zich voor 11 juni opgeven bij Marga Uit het Broek.
De kosten voor deze tocht  bedragen 10 Euro per persoon.
We starten om half 2 bij de Dorpsboerderij.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst, want hoe meer leden er mee gaan hoe gezel-
liger het wordt.

 
Nieuws vanuit St. Dorpsbelangen: 
Structuurvisie Losser:  De plannen betreffende ruimtelijke ordening voor De Lutte.

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is elke gemeente verplicht om een of meerdere 
structuurvisies voor haar grondgebied op te stellen. 
In deze structuurvisie komen de volgende onderwerpen aan de orde: woningbouw, 
bedrijventerreinen, recreatie, natuur en landbouw. 
In deze visie wordt beschreven welke plannen het gemeentebestuur heeft t.a.v. deze 
onderwerpen voor onze gemeente. Ook komen de plannen voor ons dorp De Lutte aan 
de orde. 
De toekomstige woningbouwlocaties en bedrijvenlocaties voor De Lutte worden in deze 
structuurvisie beschreven.
Deze structuurvisie ligt nu voor iedereen ter inzage van 23 mei tot en met 3 juli 2012 
tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis.
Bent u geïnteresseerd in deze plannen of hebt u persoonlijke belangen maak dan gebruik 
van dit inzage recht. Gedurende deze periode van zes weken is het mogelijk om bij het 
college een inspraakreactie over de structuurvisie in te dienen. 
Deze reacties kunnen worden gericht aan de burgemeester en wethouders van Losser. 
Maar ook wanneer u hier een keer met de leden van Dorpsbelangen over van gedachten 
wilt wisselen kan dat. Neem contact op met ons via de website www.dorpsbelangende-
lutte.nl.
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Afscheid Ria Nijhuis als voorzitter “De Dree Marken”
Enige tijd geleden heeft Ria Nijhuis aangegeven als voorzitter van “De Dree Marken” uit 
het bestuur te treden.  Ria is sinds 27 maart 2003, dus ruim 9 jaar, voorzitter geweest.
De vereniging  (bestuur en alle leden) kunnen alleen maar vol lof spreken over Ria. 
Zij is actief, gedreven,  gemotiveerd, correct, genuanceerd en vooral enthousiast.
Ze is nauw betrokken geweest m.b.t. het samenstellen van de Canon van Losser (ergens 
dit jaar gereed). Ze was het aanspreekpunt naar Gemeenten voor subsidie m.b.t. het 
project “Overall Overijssel”, waar we 3 prachtige projecten van hebben kunnen organi-
seren en financieren.
Verder was Ria de spreekbuis naar buiten als er bijzondere zaken speelden, bijv. bij jubi-
lea of tijdens speciale ledenbijeenkomsten (nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering e.d.). 
Ook kwam haar baan als juf prima van pas om de jeugd te enthousiasmeren over onze 
streektaal en historie. 
Als er zaken geregeld moesten worden, n.a.v. vragen, ingekomen post e.d., nam Ria 
vaak het voortouw om dit af te wikkelen. Ze was een fijne voorzitster, aldus de leden en 
bestuursleden.
Ria bedankt!
Voor de nieuwe voorzitter ligt hier een voorbeeldfunctie en uitdaging.
Het bestuur heeft ondergetekende benaderd deze taak over te nemen. Na een bestuurs-
gesprek heeft het bestuur het voorstel in de ledenvergadering van 12 april aan de leden 
gedaan om mij als voorzitter te benoemen. Ik heb aangegeven te werken aan tevreden 
leden, deze te behouden en uit te breiden, bestaansrecht van DDM te borgen, fondswer-
ving, verenigingscultuur met ledenbinding te bevorderen, bestuursverantwoordelijkhe-
den op me te nemen.Informatie en kennis moeten we willen behouden en doorgeven 
aan toekomstige belangstellenden. Recentere historie (60er-,70er jaren) is voor een 
nieuwe doelgroep interessant.  Met name voor de jongere generatie en voor DDM zelf 
wordt deze DDM-functie dus belangrijker. DDM moet hen op een aantrekkelijke manier 
bedienen, boeien en binden. Hier liggen nieuwe kansen voor DDM.
Ik ben geen materiedeskundige en heb geen expertise op gebied van onze historie. 
De materie en kennis waarmee DDM zich bezig houdt vind ik bijzonder boeiend en de 
moeite waard dit goed te organiseren.  Daar kan ik mijn energie wel kwijt. 
Ik zie uit naar een prettige samenwerking met u allen.
Met vriendelijke groet, Rob Swennenhuis 

Zomerconcert De Lutter Muzikanten
De Lutter Muzikanten verzorgen zondag 26 augustus om 13:00 voor de vijfde keer een 
gratis toegankelijk openlucht optreden in het centrum van De Lutte dat voor de gele-
genheid wordt omgebouwd tot één groot terras. Op het podium onder de karakteris-
tieke bomen zullen De Lutter Muzikanten de toehoorders vanaf 13:00 uur trakteren op 
Egerländer, Böhmische en Moravische werken uit haar brede repertoire waarbij diverse 
polka’s en walsen met zang worden uitgevoerd. Voor meer informatie zie de website, 
www.luttermuzikanten.nl
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Oranje containers: alleen klein en dagelijks plastic verpakkingsafval!

Rond de afvalbakken voor inzameling van plastic verpakkingsafval (de grote oranje 
containers) aan de Plechelmusstraat wordt met enige regelmaat plastic zwerfafval 
aangetroffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om afgedankte tuinstoelen en lege emmers. Die 
passen niet door de opening van de oranje container en worden dan naast de containers 
achtergelaten. Dat is geen fraai gezicht en ook helemaal niet de bedoeling. 
In de oranje containers hoort alleen klein plastic verpakkingsmateriaal uit uw huishou-
den thuis. Zoals bijvoorbeeld broodzakken en boodschappentasjes, yoghurt- en kwark-
bekers, de deksel van een pindakaaspot, lege flessen van was- en schoonmaakmiddelen 
en plantenpotten. Andere materialen zoals karton, piepschuim en gemengde voor-
werpen horen daar niet bij. In de oranje containers hoort dus alleen het kleine plastic 
verpakkingsmateriaal uit uw dagelijkse huishouding. 
Groot plastic afval (zoals die tuinstoelen en emmers) of gemengd plastic afval (zoals 
afgedankt speelgoed) horen in uw eigen grijze container. Als dat niet past, kunt u dat 
afval (op vertoon van uw afvalpas) inleveren op het gemeentelijk afvalbrengpunt aan de 
Ravenhorsterweg in Losser. U kunt daar tegelijkertijd ook terecht met uw lege batterijen, 
oude elektrische apparaten en ander chemisch afval. Binnenkort worden overigens ook 
diverse containers voor het gescheiden inzamelen van plastic-, textiel- en glasafval bij 
sporthal De Luttermolen geplaatst. Daardoor neemt de druk op de containers aan de 
Plechelmusstraat ook af. 
Goed scheiden van afval loont altijd. Het is beter voor ons milieu en onze portemonnee. 
En misschien wel net zo belangrijk... alleen zo houden we De Lutte schoon en aantrekke-
lijk voor elkaar en onze bezoekers. 
Kijk voor meer informatie over plastic afval op www.plasticheroes.nl. Het afvalbreng-
punt van de gemeente Losser is geopend op woensdag (13.00-16.30 uur), vrijdag (09.00-
12.00 en 13.00-16.30 uur) en zaterdag (09.00-14.00 uur). 

Wisseling wijkagent.
Sinds enkele weken heeft de wijkagent David Thomson zijn taak overdragen aan Bennie 
Peters.
Laatstgenoemde zal wekelijks, vanaf dinsdag 10 juli, “spreekuur” houden in Dorpshoes 
Erve Boerrigter, en wel van 19.00 uur tot 20.00 uur. Let op vanaf 10 juli elke dinsdag.
Mocht u eerder iets melden hebben kunt u dit doen op Losser@twente.politie.nl of 
telefonisch onder nummer 0900-8844.
In een van de volgende uitgaves van T’ Luutke zal Bennie Peters zich aan u voorstellen.
Wij willen hierbij David Thomson hartelijk danken voor wat hij betekend heeft voor De 
Lutte en Beuningen.
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