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Zij-Actief
Arianne Strikke (edelsteenkundige FGA) en Adrie Stikker-Hemmink (taxateur in opleiding) 
vertellen u graag, op 14 februari over de geschiedenis en de waarde van streeksieraden.
Op die avond kun je ook uw eigen streek –sieraden meenemen om te laten onderzoe-
ken.  Deze avond wordt vanzelfsptrekend gehouden in De Vereeniging.

Computercursussen in Dorpshoes “Erve Boerrigter”,De Lutte.
CSDenekamp start  regelmatig voor senioren, starters, zzpers en herintreders
computercursussen in Dorpshoes “Erve Boerrigter”, De Lutte. Wat te denken
van de Starterscursus voor Senioren of de cursus Digitale Fotobewerking.
Voor de ZZP-er, herintreder en starter onder u hebben we de ECR Module0 cursus,
In deze cursus leert u de basis van goed computergebruik. Maar ook de basis
van Ms-Word, Ms-Exel en Internet, en dat in 8 lessen. 
Informatie: Tel:0541-354732 of de Website: www.csdenekamp.nl   

Nieuws vanuit Dorpsbelangen De Lutte.
Dorpsbelangen De Lutte zet zich al vele jaren in voor de belangen van onze dorpsbewo-
ners.  Via het nieuwe dorpsblad ’t Luutke willen wij u nu informeren over de activiteiten 
van Dorpsbelangen van het afgelopen jaar. 
In het voorjaar van 2011 hebben we een enquête gehouden onder alle inwoners van ons 
dorp. Wij riepen u op punten aan te dragen waar wij als dorpsraad aandacht aan kunnen 
besteden.
Velen van u hebben daar  gehoor aan gegeven. 
Deze punten hebben wij verwerkt in de dorpsschouw van 20 mei 2011.  Zoals u in diver-
se media hebt kunnen lezen zijn wij met de toenmalige burgermeester, de wethouders, 
vertegenwoordigers van politieke partijen en van de politie door het dorp gefietst. Vele 
verbeterpunten hebben wij toen aangekaard. Een verslag van deze dorpsschouw kunt u 
lezen op onze website. 
De punten die toen aan de orde zijn gekomen zullen ook in 2012 nog onze aandacht 
hebben.  Diverse besprekingen met verschillende organisaties en beleidsmakers zijn al 
gepland. 
Het is vaak een kwestie van lange adem, maar we houden vol. 
Andere activiteiten waarbij Dorpsbelangen betrokken was en waarvoor de leden van 
onze dorpsraad zich hebben ingezet waren: 
- De komst van een glasvezel netwerk in de Lutte
- De ontwikkelingen omtrent nieuwe bedrijventerreinen in de Lutte
- ‘Van parochieblad naar dorpsblad’
- De activiteit van de solexclub: ’t witte huis’ waarbij de opbrengst voor het   
 goede doel was.
- Het ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande fietspaden tussen 
de Lutte en Losser. Ook heeft een van onze leden een nieuwe web-site ontwikkeld zie:  
www. dorpsbelangendelutte.nl 
en hebben we samen een nieuw logo voor onze dorpsraad ontworpen (zie de web-site).
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Steeds vaker wordt er nu vanuit het dorp een beroep gedaan op de dorpsraad. Dus ook 
in 2012 is er genoeg werk aan de winkel. Naast de bovenstaande punten zullen we ons 
de komende tijd ook inzetten voor:
- Herinrichting van de dorpskern
- Verbeteren van speelterrein op een aantal plekken in ons dorp
- Ontwikkelen van voorzieningen voor bepaalde groepen inwoners bijvoorbeeld,  
 de ouderen
- ‘vinger aan de pols houden’ inzake de intensivering van de samenwerking van   
      de gemeente Losser met de gemeente Enschede (welke gevolgen    
 kan dit hebben voor de Lutte?)
- Samenwerking met de dorpsraden van Beuningen, Overdinkel en Glane.
- Ontwikkelingen omtrent het goederenvervoer over het spoor.

Wanneer u ons wilt helpen bij al onze activiteiten dan bent u van harte welkom!  We 
kunnen versterking goed gebruiken! Via de website kunt u contact opnemen de dorps-
raad Dorpsbelangen maar u kunt ook de voorzitter, Ria Heijdens, bellen; tel. 552203.
De vergaderingen van Dorpsbelangen vinden plaats op elke eerste maandag van de 
maand van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Dorpshoes Erve Boerrigter.
Maar ook voor suggesties of tips kunt u contact opnemen met de dorpsraad.

Dorpsbelangen De Lutte: Mattieu Brouwer, Hans Leferink, John van Alstede, Con de Man, 
Roel Tijdhof, Dindy Sanderink en Ria Heijdens.  
De dorpsraad wordt ondersteund door de wijkagent David Thomson en Marcel Obdeijn 
van Stichting Cluster.

Thuiswedstrijden Handbal S.V. De Lutte
Ons dames 1 team speelt in de landelijke regioklasse en staat op dit moment al een 
aantal weken aan kop. Met 1 punt voorsprong op de nummer 2 ( V & S uit Groningen). 
Zaterdag 11 februari spelen de teams tegen elkaar, hier in De Lutte. 
Wilt u tophandbal zien..
Kom dan onze dames aanmoedigen in deze belangrijke wedstrijd om het kampioen-
schap.
Zaterdag 11 februari 2012:
19.00 uur S.V. De Lutte A1 -  Minkjan DHV A1
20.15 uur S.V. De Lutte 1 – V & S 1
Zondag 12 februar1 2012:
10.00 uur S.V. De Lutte C2 – Olympia C3
10.45 uur S.V. De Lutte C1 – Combinatie ’64 C2
11.30 uur S.V. De Lutte 2 – Langeveen 2
Graag tot ziens bij de wedstrijden van onze teams.
Handbalbestuur S.V. De Lutte
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SCHILDERLESSEN IN ERVE BOERRIGTER.
Al vele jaren geeft beeldend kunstenaar/schilder  Paul Kamphuis lessen en workshops 
in Twente. Vanaf het najaar 2011 ook in De Lutte. Uitgangspunt is dat er met olieverf of 
acryl wordt gewerkt en dat er aandacht wordt besteed aan kleurenleer en een ade-
quate compositie. De onderwerpkeuze is vrij. Voor de liefhebbers zal er ook stil worden 
gestaan bij het thema “Koppen en Portretten”.  Er wordt gewerkt met kleine groepen 
van maximaal 8 personen. De mate van gevorderdheid is bij de samenstelling van de 
groepen ondergeschikt, wel is het van belang dat er met passie en inzet wordt gewerkt.
Tijdstippen en data: Woensdagochtenden 8, 15 en 22 februari, 14, 21 en 28 maart en 4 
april van 9.00 tot 12.00 uur.  Vrijdagmiddagen 10, 17 en 24 februari, 16, 23 en 30 maart 
en 6 april van 14.00  tot 17.00 uur.
Kosten: euro 160,-. Nadere informatie bij Paul Kamphuis mobiel 0651355744.

Jaarkalender 2012
17 Februari Carnavalsavond Jong Nederland
18 Februari Lutter carnavalsavond in tent
20 Februari Rosenmontag; Optocht om 14.00 uur
23 Februari Lezing Boerenleven in Twente uit de jaren ’50; DDM, in het  Dorpshoes
10 Maart Feestmiddag De Zonnebloem. Aanvang 13.30 uur in het Dorpshoes
13 Maart Paasstukjes maken met Marcia ( Zij-Actief )
14 Maart Dialectavond; DDM, in Dorpshoes
17 Maart Potgrondactie  Plechelmus Harmonie
23t/m25 Maart Toneel in De Vereeniging; Spieker Willem wat hej toch uutvreten
24 Maart Gildehaus Dinkelloop
27 Maart Voorspelavond  Asp.leden Plechelmus Harmonie
08 April  Paasparty Plechelmus Harmonie
09 April  Poas Bloas Festival, Plechelmus Harmonie
10 April  Wensambulance ( Zij-Actief)
12 April  Jaarvergadering + Lezing Twentse Geveltekens; DDM
19 April  Prov. Jaarvergadering bij cafe Hutten in Rossum ( Zij-Actief)
24 April  Excursie wasserij Het Springendal te Ootmarsum ( Zij-Actief)
     Mei  Reisje ( Zij-Actief )
06 Mei  Heurnetocht
11t/m13 Mei Jeugdkamp Plechelmus Harmonie
16 Mei  Excursie opgravingen Plechelmusbasiliek; v. 13.30 kerkplein ; DDM
20t/m26 Mei Collecte Anjerfonds door leden Plechelmus Harmonie
28 Mei  Pinksterwandeling Plechelmus Harmonie
02 Juni  Midzomerconcert Arboretum Plechelmus Harmonie
19 Juni  Fietstocht ( Zij-Actief)
13t/m15 Juli 35 ste  Hellehondsdagen w.o. Dorpsloop
16 Sept.  Excursie Glas in Lood Pancratius Tubb.; v. 13.30 uur kerkplein;DDM
02 Dec  Snertloop
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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 meenemen.
Uw bijdrage in de kosten bedraagt €8,-- per persoon (inclusief loterij)
Met vriendelijke groeten,
De feestcommissie.

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:
Vrijdag 3 februari 
18:30 Lutheria MB 1 - Twente ‘05 MB 1
18:30 Lutheria MB 2 - Twente ‘05 MB 3
18:30 Lutheria MA 1 - DeVoKo MA 2
Zaterdag 4 februari 
09:00 Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 3
09:00 Lutheria N3 1 - Rosstars N3 1
09:00 Lutheria N4 1 - DeVoKo N4 1
09:30 Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 4
09:30 Lutheria N3 1 - Ti-Volley N3 1
10:00 Lutheria N4 1 - DeVoKo N4 2
Donderdag 9 februari 
20:30 Lutheria DS 3  - ATC DS 1
Vrijdag 10 februari 
18:30 Lutheria MA 1 - Tornado Geesteren MA 1
18:30 Lutheria DS 4  - De Kater DS 3
18:30 Lutheria MB 1 - Dynamo Tubbergen MB 1
Zaterdag 11 februari 
09:00 Lutheria N1 1 - DeVoKo N1 1
09:00 Lutheria N3 1 - DeVoKo N3 2
09:00 Lutheria N1 2 - DeVoKo N1 2
09:30 Lutheria N2 1 - Saasveldia N2 1
09:30 Lutheria N1 2 - DeVoKo N1 1
09:30 Lutheria N1 1 - DeVoKo N1 2
10:00 DeVoKo N3 1  - Lutheria N3 1
10:00 Lutheria N4 3 - Ti-Volley N4 1
10:00 Lutheria N2 1 - Saasveldia N2 3
10:00 Lutheria N4 2 - Saasveldia N4 2
10:30 Lutheria N4 3 - Saasveldia N4 2
10:30 Lutheria N4 2 - Ti-Volley N4 1
13:00 Lutheria MC 2 - Saasveldia MC 2
Vrijdag 24 februari 
18:30 Lutheria MB 2 - Apollo 8 MB 4
18:30 Lutheria MA 2 - HVC MA 1
Zaterdag 25 februari 
13:00 Lutheria MC 1 - Holyoke MC 1
Woensdag 29 februari 
19:30 Lutheria DS 1  - Dynamo Tubbergen DS 2
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=======================================================================
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 25 februari t/m 16 Maart
Kopie inleveren voor Woensdag  15 februari voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres:  luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: redactieluutke@wanadoo.nl ( alleen voor parochiële berichten) 

 

6 februari t/m 11 februari 
bij aankoop van 1 liter eigengemaakte erwtensoep

gratis kiprookworst   
------------------------------------------------------------------------

13 februari t/m 18 februari
kant en klare maaltijden

van €  4,95                            voor    €  4,45
-----------------------------------------------------------------------

20 februari t/m 25 februari
gevulde kip á la Hellehond

                                      100 gram              €  1,45 




