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Jaarkalander
08 April  Paasparty Plechelmus Harmonie
09 April  Poas Bloas Festival, Plechelmus Harmonie
10 April  Wensambulance ( Zij-Actief)
12 April  Jaarvergadering + Lezing Twentse Geveltekens; DDM
15 t/m 29 april Expositie geveltekens in Erve Monnikhof
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)
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  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
03 Juni  De Lutterse Voorjaarstocht; Fietstocht
19 Juni  Fietstocht ( Zij-Actief)
13,14,15 Juli 35 ste  Hellehondsdagen w.o. Dorpsloop
16 Sept. Excursie Glas in Lood Pancratius Tubbergen; vertrek 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  28 april t/m 18 mei
Kopie inleveren voor Woensdag  18 april  voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres:  luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: redactieluutke@wanadoo.nl ( alleen parochiele berichten )
==========================================================
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Paasparty
Op 1e paasdag staat de formatie ‘Wir sind SPITZE!’ klaar om er een fantastische avond 
van te maken. De naam doet vermoeden dat het een Duitse avond wordt, maar niets is 
minder waar. Deze 5-koppige alles in één band is werkelijk van alle markten thuis. Van 
groovy blazers tot strakke in-your-face beats, tezamen met  5 harmonieuze vokalen. 
Hun muziekkeuze bestaat uit populaire polka’s en schitterende schlager, maar laat je 
hierdoor niet afleiden. Ook een Nederlands- en Engelstalig uitstapje wordt niet geweerd! 
Voeg hier een grote dosis humor aan toe en de avond kan niet meer stuk! 
Meer informatie vind je op www.wirsindspitze.nl 

Poas Bloas Festival
Op 2e paasdag kunt u, zoals u van ons gewend bent, genieten van blaasmuziek. Als 
eerste, om 12.30 uur, treden de gastheren, De Lutter Muzikanten, op. Daarna volgt de 
Eschländerkapel uit Hellendoorn en de Drie Donken Blaaskapel uit Den Dungen. Als laat-
ste staat de Grenslandkapel met Oberkrainergroep uit Overdinkel voor u klaar om een 
daverende afsluiting van de dag te verzorgen. 
De intermezzo’s worden dit jaar verzorgd door vader en zoon Wiegers. Johan en zijn 
9-jarige zoon Jasper spelen beiden de steirische harmonica en verzorgen de muzikale 
opluistering tussen de optredens door. Net als vorig jaar vindt rondom de tent het eie-
rengooien plaats. 
Voor meer informatie: www.paaspartydelutte.nl en  www.poasbloasfestival.nl 
De organiserende Sint Plechelmus Harmonie verwacht ook dit jaar een groot aantal 
bezoekers in de verwarmde en versierde feesttent. Paasparty De Lutte en het Poas Bloas 
Festival op 1e en 2e paasdag (8 en 9 april) vindt plaats op het evenemententerrein bij 
dorpshoes “Erve Boerrigter” in De Lutte. Op 1e paasdag is de tent geopend vanaf 20.30 
uur. Entree voor deze avond is € 5,-. Kaarten kunnen online in de voorverkoop via www.
paaspartydelutte.nl en ’s avonds aan de kassa gekocht worden. Toegang vanaf 16 jaar. 
Op 2e paasdag is de tent vanaf 11.30 uur geopend. Het programma start om 12.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. De entree bedraagt € 10,- per persoon met toegang voor de 
gehele dag en vanaf 16.30 uur bedraagt de entree € 5,-. Personen beneden de 16 jaar 
hebben gratis toegang.
Kaarten kunnen online in de voorverkoop via www.poasbloasfestival.nl en overdag aan 
de kassa gekocht worden. Meer informatie vindt u ook op de website. 

Bezoek Gerry Weber door de KBO.
Bij voldoende deelname gaan we op 10 mei naar Gerry Weber in Duitsland. De kosten 
hiervoor bedragen € 18,50 inclusief koffie. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Kerk-
plein met een bus van Nicol Kienhuis. Om ongeveer 10.30 uur zijn we dan in Duitsland. 
Hier beginnen we met koffie en dan kunnen we een kijkje nemen in de kledinghallen 
van Gerry en uiteraard van alles kopen. Er is ook een mogelijkheid om tussen de middag 
een hapje te eten,zoals een broodje of patat. Dit is voor eigen rekening. Opgeven kan bij 
Tonny Wiggers tel.nr 532122 of Aty Nijhuis 511392 ,graag voor 15 april.



4

Expositie Geveltekens 
Van 15 t/m 29 april 2012 organiseert Frans Broekhuis een Expositie over de alom in 
Twente en Achterhoek verspreide geveltekens. “TWENTELAND GEVELTEKENLAND” is de 
veelzeggende titel van deze expositie Geveltekens uit ons mooie Dinkeldal tussen Losser, 
Oldenzaal en Denekamp. Heel binnenkort gaat hierover zelfs een Fietsroute verschijnen 
waarbij u “live” kunt kennismaken (uitleg ter plekke!) met deze oude vorm van creatieve 
volkskunst. Voor de organisatie tekent Frans Broekhuis, lid van de werkgroep Activitei-
ten van onze historische vereniging De Dree Marken. 
U kunt er van alles aan de weet komen over het ontstaan van deze geveltekencultuur 
en de betekenis van allerlei symbolen die op de geveltekens te zien zijn en als zodanig al 
sinds mensenheugenis door de plaatselijke boerentimmerman tot uiting gebracht.
De Expositie is in Erve Monnikhof aan de Kruisseltlaan 11 te De Lutte en is dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur en in het weekend van 13.00 uur tot 17.00 uur. U 
bent van harte welkom!

Jaarvergadering Sint Plechelmus Harmonie 2012
De Lutte – De Sint Plechelmus Harmonie viert dit jaar haar 110-jarige bestaan. Eerder 
al kreeg dit jubileum aandacht met de organisatie van een nostalgische fancy fair in 
het jubileumweekend van 2 maart jongstleden. In de loop van het jaar zullen meerdere 
activiteiten in dit kader volgen waaronder een concert in arboretum Poort-Bulten welk 
dit jaar haar 100 jarig jubileum viert.
Ook zullen de muzikanten dit jaar op 5 augustus afreizen naar Laggenbeck (DE) om 
wederom deel te nemen aan de  Internationalen Begegnungswoche van  “der Volks-
tanzgruppe der KAB Laggenbeck”.
De muziekvereniging stond tijdens haar jaarvergadering in Dorpshoes Erve Boerrigter 
stil bij de oprichting in 1902. De huisvesting van de vereniging stond jarenlang boven aan 
de agenda en het bestuur prees zich gelukkig dat deze problematiek is opgelost met de 
verhuizing, in mei van 2011, naar het Dorpshoes. Tijdens de vergadering werd voorzitter 
Linda Schopman opnieuw voor een jaar benoemd.
Theo Pünt nam afscheid na een aaneengesloten periode van ruim 26 jaar waarin hij 
diverse functies, waaronder vicevoorzitter, vervulde en bijna 20 jaar secretaris was. Het 
bestuur is nog op zoek naar vervanging voor deze functie.
Tevens werden de jubilarissen gehuldigd tijdens de bijeenkomst. André Egberink, trom-
pettist bij het harmonieorkest kreeg een sterretje voor dertig jaar lidmaatschap. Jorien 
Borghuis (hoorn) en Mart Koertshuis (trombone) ook lid van het harmonieorkest en 
Jeroen Olde Hendrikman van de slagwerkgroep kregen hun eerst sterretjes voor tien jaar 
trouw lidmaatschap.

Reumafonds
De opbrengst van de collecte voor het Reumafonds in De Lutte is 1597,73 euro.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar gift. Ook alle collectanten willen 
we bedanken voor hun inzet.
Lies ter Linde en Ineke Haarman, collecteorganisatoren in De Lutte en Beuningen.
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Paasactiviteiten in De Lutte
De Lutte - Het paasvuur in De Lutte wordt evenals voorgaande jaren opgebouwd op het 
terrein naast de sportvelden van SV De Lutte en de tennisbanen van Kardoes. Voor alle 
duidelijkheid: het is niet toegestaan hout uit de eigen tuin aan te leveren, zonder dat 
daarvoor toestemming is aangevraagd. Op Eerste Paasdag (zondag 8 april) begint het 
programma om 20 uur met een korte viering in de Plechelmuskerk. Tijdens deze viering 
wordt er door de pastor ingegaan op de betekenis van het paasvuur en worden samen 
met het kinderkoor enkele liedjes gezongen. Tijdens deze viering wordt een (beperkt) 
aantal lampions uitgereikt. Er mogen natuurlijk ook lampions worden meegebracht. 
Deze worden dan in de kerk aangestoken. Na afloop (plm. 20.30 uur) lopen de kinde-
ren met hun ouders in processie door het kerkenbos naar het paasvuur. Bij slecht weer 
wordt een kortere route genomen. Het paasvuur wordt gezegend door de pastor en met 
behulp van fakkels aangestoken door enkele Poaskearls. Iedereen is daarbij van harte 
uitgenodigd.
Werkgroep Kindervieringen De Lutte
Werkgroep Pasen  van de Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond

Beslissingswedstrijden S.V. De Lutte Handbal

Helaas slaagde het 1e team er niet in de wedstrijd tegen De Tukkers te winnen. De 
wedstrijd eindigde in een gelijke stand, 21 – 21. Doordat V & S wel wist te winnen, staan 
beide teams met een gelijk aantal punten bovenaan.
Op zondag 15 april wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld, waar en hoe laat is nog 
niet bekend.
De kampioen komt volgend seizoen uit in de 2e Divisie (nu nog Hoofdklasse genoemd).
Dames 2 won haar laatste wedstrijd met 20 – 14. Maar doordat Minkjan/DHV 3 ook won, 
staan beide teams op een tweede plaats.  
Om te promoveren naar de derde klasse, spelen zij ook een beslissingswedstrijd. En wel 
op 15 april in Sporthal De Marke in Hengevelde. Tijdstip nog niet bekend.
Zodra we meer informatie hebben zullen we dat op onze site zetten: www.svdelutte.nl.  
Bij voldoende deelname zullen supporters weer met de bus meekunnen. Nadere infor-
matie hieromtrent z.s.m. via de site.
We willen alle supporters die mee zijn gegaan naar Albergen en Bentelo hartelijk danken 
voor hun steun en aanmoedigingen voor onze dames.

Handbalbestuur S.V. De Lutte
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Het voorjaar is begonnen 
Nu volop groente planten  zaai en pootgoed 

Tevens div meststoffen voor elke plant in uw tuin 
 

       Alleen in de maand April div Acties 
 

Bij aankoop van vloeibare bestrijdings 
middelen voor onkruid en groene aanslaag 

Gloria rugspuit van 29.95 voor 24.95 
 

Op alle merken grootverpakking wasmiddelen  
                          10 % korting 
 
          Kruiwagen van € 44.95 voor € 39.95 
 
              Kunstof tuinhark 120 cm steel  
                  van €5.50 voor €4.50 
      
       Houtskool 3 kg van € 3.95 voor € 3.50 




