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26e editie Gildehaus Dinkellloop in De Lutte op 24 maart a.s.  
De Loopgroep De Lutte organiseert al meer dan een kwart eeuw de Gildehaus Dinkel-
loop. Een lange duurloop, grotendeels over de bekende GD fietsroute, is een perfecte 
voorbereiding voor lange afstandlopers  die in het voorjaar een halve of hele marathon 
hebben gepland. Voor velen zal dit de Enschede marathon zijn op 22 April a.s.
Doel van deze loop is, kilometers in de benen te krijgen om goed voorbereid te zijn op 
de bewuste halve of hele marathon. Er zijn 2 afstanden 19 en 36 km en er zal in groepen 
worden gelopen op het tempo van een paar voorlopers. Al gezellig keuvelend glijden 
de kilometers onder de je benen weg. Onderweg zijn er vele verzorgingsposten en na 
afloop ontvangt men koffie met een krentenbol. De start is om 9.00 uur bij “De Vereeni-
ging” . Voor meer info zie: www.loopgroep.nl   of  06-14625080 
 
KBO zoekt vrijwilligers.
De activiteitencommissie van de KBO is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen en 
begeleiden van fietstochten en de klootschietmiddagen. Ook niet leden zijn van harte 
welkom om mee te helpen. Heeft u interesse meldt u dan aan bij Gerdie Nijhuis tel.
nr 0541-551827. Weet u misschien een leuke fietsroute geef dit dan ook even aan haar 
door.
Smartlappenkoor Leedvermaak bij de KBO.
Op 30 maart komt het smartlappenkoor Leedvermaak naar de Lutte voor een optreden. 
Vanaf 14.00 uur gaat het beginnen in de Vereeniging. We hopen uiteraard op een grote 
opkomst en de entree voor deze middag is 5,00 euro. Voor een hapje en een drankje 
wordt dan gezorgd.

Steun de handbaldames in hun strijd om het kampioenschap
Dames 1 en meisjes  D1 zijn kampioenskandidaten
Na 2 vierde plaatsen in de regioklasse de afgelopen jaren, levert de smalle selectie van 
Jaap Gruben nu een prestatie van formaat.  Men staat al een aantal weken aan kop in 
de landelijke regioklasse. Helaas is door een gelijkspel tegen de nummer 2 V & S, en een 
verlies tegen E & O 2 de voorsprong geslonken naar 1 punt. Met nog 3 wedstrijden te 
gaan kunnen de dames de steun van de lutter bevolking goed gebruiken. 
Op 10 maart werd de thuiswedstrijd tegen BWO gespeeld. Helaas kan ik de uitslag van 
deze wedstrijd niet meenemen in dit stuk.
Met uitwedstrijden op 17 maart tegen Auto van Ewijk/LHC en 31 maart tegen De Tukkers 
en een thuiswedstrijd op 24 maart tegen Stevo wordt de competitie dit jaar afgesloten.
Er staat extra druk op de dames en daarom kunnen ze uw steun goed gebruiken. Wilt u 
het tophandbal zien dat in De Lutte gespeeld wordt, kom daarom eens kijken. Moedig de 
dames aan in hun kampioensschapsstrijd.
Laatste wedstrijden dames 1:
17 maart 13.15 uur Auto van Ewijk/LHC – S.V. De Lutte, Heidepark Lemelerveld
24 maart 20.15 uur S.V. De Lutte 1 – Stevo , De Luttermolen, De Lutte
31 maart 20.15 uur De Tukkers 1 – S.V. De Lutte 1, De Danne, Albergen
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Ook meisjes D is kampioenskandidaat. Kom deze meisjes ook aanmoedigen. Ze verdie-
nen uw steun. Net zoals de andere teams van onze handbalafdeling.
De thuiswedstrijden van de overige teams zijn:
24 maart:
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – Minkjan/DHV 3
25 maart:
10.00 uur S.V. De Lutte D1 – Stevo D2
10.45 uur S.V. De Lutte C1 – Hacol ’90 C1
11.30 uur S.V. De Lutte A1 – Stevo A1

De Lutte in foto’s
Bij de opening van dorpshoes Erve Boerrigter (juni vorig jaar) deden we een oproep aan 
de inwoners van De Lutte om een kiekje uit het familiefoto-album af te staan. Het idee 
daarachter was om al deze foto’s te bundelen in een mega-grote collage, dat dan een 
mooie, opvallende plek tegenover de bar in het dorpshoes moet krijgen. Op die manier 
kunnen we een gezicht geven aan een belangrijke groep bezoekers en gebruikers van 
ons dorpshoes: de inwoners van De Lutte. In De CoCer, het Kulturhus in Rossum, is goed 
te zien tot welk fraai resultaat zo’n oproep bij voldoende respons kan leiden.    
De eerste oproep leverde helaas niet voldoende foto’s op voor zo’n collage. Wellicht 
dat dit ook uit te staan had met de kort daarop volgende vakantieperiode. Vandaar dat 
we alle Luttenaren nogmaals vragen een foto van henzelf of hun familie in te leveren 
bij de beheerders van Erve Boerrigter. Groot of klein, kleur of zwartwit, alles is welkom 
zolang de foto maar scherp is en personen duidelijk te herkennen zijn. Het liefst met een 
vermelding erbij wie er op de foto staat en wanneer de foto (ongeveer) is gemaakt. Nu al 
willen we iedereen bedanken voor zijn of haar spontane medewerking!

Bestuur Erve Boerrigter           

Hallo zijactief leden
10 april komen er mensen van de wensambulance. Het is een stichting voor mensen met 
een chronische en terminale levensfase.Professionele en comfortabel vervoer te voor-
zien van bepaalde wens of behoefte.
19 april is de Provinciale vergadering in Rossum  voor alle leden van Zijactief.
Het programma is van 10.00 uur tot ca 16.00 uur. Opgave voor  10 april bij Marga Uit Het 
Broek tel 0541-513694
24 april gaan wij naar de wasserij “Het Springendal”in Ootmarsum.Opgave voor 10 april 
bij Marga Uit Het Broek tel 0541-513694.
22mei is het jaarlijkse reisje gepland  naar de Floriade.De kosten zijn €57,- pp inclusief 
Bus, Entree en Diner. Opgave voor 10 april bij Marga Uit Het Broek.Inleggeld €25,- bij 
opgave.
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Clinic voor beginnende hardlopers
Wellicht heeft u wel eens gedacht om op een sportieve manier aan de slag te gaan, maar 
om een of andere reden komt het er niet van. 
Het afgelopen jaar heeft een groep mensen welke niet of nauwelijks sport bedreven met 
hulp van Loopgroep De Lutte de eerste 5 km van hun leven gelopen. De reacties wa-
ren dusdanig positief dat we ook dit jaar weer hebben besloten om een vervolg aan de 
clinics te geven.
Loopgroep De Lutte geeft u de mogelijkheid  om met een uitgebalanceerd schema en 
kundige begeleiding verantwoord aan de start te staan van de 5 km van de dorpsloop in 
de Lutte. Wat kunt u bij deelname aan deze clinic verwachten;
•1 trainingsavond (woensdagavond) per week met de clinic-groep.
•Een loopschema voor andere training. 
•Een licht programma welke bestaat uit een goede warming up, wandelen welke  
  afgewisseld wordt met stukjes looppas waarna wordt afgesloten met een goede                                
cooling down.
•Een programma welke kan worden aangepast aan de individuele wensen van de lopers.
•Enthousiaste trainers welke al jaren bedreven zijn in de hardloopsport en u met raad en 
daad terzijde zullen staan.
•Een theorie programma. Daarin zal worden ingegaan op zaken als: Wat gebeurt ermet 
een lichaam als je gaat sporten, blessure preventie, kleding, schoeisel, voeding, en an-
dere zaken welke van belang zijn bij het hardlopen. 
•Advies bij eventuele klachten. 
De start van de clinics zal op 4 april zijn.
Kosten:
We bieden deze clinic aan voor € 25,- hierin zitten de kosten voor de 12 praktijklessen, 
2 theorielessen met koffie en de testlopen. Tevens zijn de kosten voor deelname aan de 
Dorpsloop op 14 juli inbegrepen. 
Heeft u interesse in de clinic, neemt u dan contact op met Jos Alberink. (jchalberink@
kpnplanet.nl) Wij verzekeren u dat u net zo enthousiast zult zijn als de groep van het 
afgelopen jaar. 

Alzheimer-avond Het Trefpunt Overdinkel “Als het thuis niet meer gaat”
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het is een ziekte 
die vooral gekenmerkt wordt door ernstige geheugenproblemen. 
Jan Voortman, psycholoog en divisiedirecteur van Zorggroep Sint Maarten Losser/Ol-
denzaal vertelt over de ziekte van Alzheimer en wat dit betekent voor het “wonen” van 
Alzheimerpatiënten. Ook is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.
De thema-avond is op dinsdag 20 maart in Het Trefpunt, Prins Hendrikstraat 4, Overdin-
kel, van 19.30 – 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Inlichtingen: Stichting Cluster – Welzijn Ouderen, telefoon (053) 5369405.
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Jaarkalender 2012 ( voor de komende 2 maanden )
17 Maart Potgrondactie  Plechelmus Harmonie
17 Maart Midvastenloop
20 Maart Alzheimer avond, Het Trefpunt, Overdinkel. Aanvang 19.30 uur.
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
19 April  Prov. Jaarvergadering bij cafe Hutten in Rossum ( Zij-Actief)
21 April  Geraniumaktie SV De Lutte
22 April  1e H.Communie
24 April  Excursie wasserij Het Springendal te Ootmarsum ( Zij-Actief)
27 April  Jaarvergadering KBO
22 Mei  Reisje ( Zij-Actief )
06 Mei  Heurnetocht
10 Mei  Bezoek Gerry Weber; KBO

=====================================================================
Dr. Brandenburg      0541-551355
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 19 maart t/m 1 april 2012
Voor waarneming op werkdagen tussen 08.00 u en 17.00 u is het tel.nr 0541-523005

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 7 april t/m 27 april
Kopie inleveren voor Woensdag 28 maart  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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Het voorjaar heeft zijn begin alweer gemaakt. De bollen zijn alweer vol in bloei en de 
paasdagen staan weer voor de deur.

Wij organiseren daarom op 28 en 29 maart een paasworkshop. We beginnen deze 
avond om 19.00 uur met een kop koffie en sluiten tegen 21.00 uur af met een hapje 
en een drankje. Het te maken paasstuk zal t.z.t. in de winkel te zien zijn. Deze geheel 

verzorgde avond kost  € 30,- alles inclusief. Lijkt het u leuk om mee te doen, schrijf 
u dan in voor 23 maart bij ons in de winkel. Ook kunnen er op afspraak workshops 

gegeven worden aan groepen, te denken aan een bedrijfsuitje, vriendinnengroep etc. 
Bent u zelf niet zo creatief, dan maken wij graag uw bloemarrangement. Vraag in de 

winkel naar de mogelijkheden.

Aanbieding 19 t/m 24 maart
2 bossen tulpen voor € 5,-    /   1 bos € 2,95 

Aanbieding 26  t/m 31 maart
Niehoff vruchtensappen  diverse smaken

Van € 2,75 voor € 1,99

Aanbieding 2 t/m 7 april 
Heerlijke voorjaarssalade met prei, tomaat en gerookte kip

100 gram  € 0,89




