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WELKOMSTWOORD
B e s t e L u t t e n b e r g e r,
Namens Plaatselijk Belang Luttenberg willen we jou/jullie van harte welkom heten in
ons mooie Luttenberg, de Parel van Salland.
Luttenberg is een actief en betrokken dorp dat zich onder andere kenmerkt door de
vele verenigingen die het dorp rijk is. In dit boek vind je daar een overzicht van met een
beschrijving aangedragen door de vereniging.
We wensen je allereerst veel woongenot en hopen dat je je snel thuis voelt in ons gastvrije dorp. Daarnaast hopen we je terug te zien bij één (of meerdere) van deze verenigingen. Voor hand- en spandiensten ben je natuurlijk ook altijd welkom.
Zo kun je het Luttenbergse Noaberschap ervaren, want daar zijn we trots op!
Namens,
Plaatselijk Belang Luttenberg
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PLAATSELIJK BELANG LUTTENBERG
D o e ls t e llin g :
PB Luttenberg streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Luttenberg
(inclusief buitengebied) in brede zin, waarbij
het algemeen belang van Luttenberg en haar
inwoners voorop staat. PB Luttenberg heeft
hierin een verbindende rol, die meerwaarde
heeft voor het dorp als geheel.
We hebben onze taken verdeeld in clusters:
wonen, veiligheid, cultuur en toerisme, zorg
en welzijn, onderwijs, sport, leefomgeving,
duurzaamheid en milieu.
De vereniging organiseert bijeenkomsten om de leden te informeren en te consulteren.
L id m a a t s c h a p
U kunt lid van Vereniging Plaatselijk Belang Luttenberg worden door het formulier
op de website in te vullen of een mail met uw gegevens te sturen naar onderstaand
mailadres.
De contributie bedraagt € 5,- per jaar. De inning hiervan vindt jaarlijks rond maart
plaats. Het bankrekeningnummer is:
NL35 RABO 01304.92.264.
A N B I-s t a t u s
We zijn door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Ons RSIN-nummer is 8017.11.277.
Contact via: info@pbluttenberg.nl
Kijk op onze website voor meer info: www.pbluttenberg.nl
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De Alleman is het dorpsblad van Luttenberg voor Luttenberg. Wilt u graag op de hoogte
gehouden worden van alle nieuwtjes uit het dorp? Abonneer je je dan nu op ons blad.
Het dorpsblad valt wekelijks bij u op de deurmat (met uitzondering van de
bouwvakvakantie en tussen kerst en oud & nieuw.)
Kosten zijn € 17,50 per jaar.
Abonnementen kunt u aanvragen via de mail:
maudheuven@gmail.com of dorpsbladalleman@hotmail.com
Zelf een advertentie plaatsen is ook mogelijk; o.a. te koop, te huur, gevonden en/of
dankbetuigingen. De kosten hiervan zijn € 2,00. Kopie inleveren bij Tanja Holtmaat,
Vogelzang 10, voor maandagavond 19.00 uur.
Mailen kan ook: ons emailadres: dorpsbladalleman@hotmail.com.
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KLOPPEND HART VAN LUTTENBERG
Gemeenschapscentrum Elckerlyc fungeert
sinds 1975 als dorpshuis van Luttenberg
en biedt onderdak aan zo ongeveer 20
activiteitenclubs en verenigingen.



In Elckerlyc zijn veel activiteiten, elk met een
eigen doelgroep. Soosmiddagen of -avonden
voor de plaatselijke jeugd, diverse activiteiten voor de ouderen, repetities, concerten,
dansfeesten, toneelvoorstellingen, noem het maar op.
Verder biedt Elckerlyc ook een plek voor vergaderingen, beurzen, bijeenkomsten,
workshops, kleinschalige feestjes en kinderfeestjes.

G e m e e n s c h a p s c e n t r u m E lc k e r ly c
Butzelaarstraat 22, 8105 AR Luttenberg
tel: 0572 301 302
info@elckerlycluttenberg.n1
volg ons ook op facebook en instagram
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Verscholen in het bos achter de dorpskerk in
het Overijsselse Luttenberg ligt amfitheater
Het Lommerrijk. In dit bostheater vinden in
de lente en de zomer gevarieerde optredens
plaats. Terwijl onder de bomen licht en
schaduw vechten om een plaatsje, begeleiden tjilpende en kwetterende vogels de
voorstelling. Een magische plek, waar u van harte welkom bent. Cabaret, toneel, muziek
en films, we proberen voor elk wat wils te brengen.
Geniet van een leuke voorstelling, zittend op een bankje onder het bladerdak, met goed
gezelschap, iets lekkers erbij,  in de prachtige natuur van het Pastoorsbos. Wij kijken
naar u uit!
Ons programma, alle info, reserveringen en ticketverkoop zijn te vinden op
www.amfitheaterhetlommerrijk.nl
Hartelijke groeten van het enthousiaste bestuur van Het Lommerrijk
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DE LUTTENBERGSE TOP 700
TeamLUTTENBERGSE
Top700 organiseert om het jaar een
LUTTENBERGSE
TOP-700 TOP-700 TOP-700
Luttenbergse
700. Luttenbergers
TOP-700Top
TOP-700
TOP-700 en
mensen die verbonden zijn met Luttenberg
kunnen stemmen op hun favoriete
muzieknummers.
2018
Dit idee is ontstaan n.a.v. het 700
jarig
bestaan van het dorp. Het is een 5-daags
evenement waarbij de 700 muzieknummers
worden uitgezonden en de rode draad zijn
bij dit evenement. Naast dat er muzieknummers worden gedraaid
zijn er ook
Ontwerp
3 andere
Ontwerp 2
activiteiten gaande zoals quizzen en liveoptredens.
Naast de Luttenbergse Top 700 worden er ook andere activiteiten georganiseerd, zoals
muziekavonden waarbij mensen hun verhaal achter de plaat kunnen vertellen. Maar
ook is er ‘Samen Sterk Luttenberg’ ontstaan
in de Corona periode, waarbij we corona-uitzendingen maakten om op die manier de
mensen thuis middels streaming te amuseren en verbinden.
Team Top 700 werkt samen met gemeenschapscentrum Elckerlyc, Dat is de plek
waar de uitzendingen worden gemaakt en huisvesten daarmee het evenement. Meer
informatie over de Top700 kun je vinden op; www.luttenbergtop700.nl
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Het Luttenbergsfeest is een jaarlijks terugkerend
evenement gedurende de zomervakantie. We
onderscheiden ons door een dagvullend programma voor jong en oud bestaande uit spectaculaire
activiteiten, een mooie kermis, muziek op het terras
en in de feesttent. In het oog springende activiteiten
zijn het NK Gatgraven en Zwientie tikken.
Het hele jaar door en tijdens het feest zijn er vele
vrijwilligers in touw om weer een DONDERSMOOI
feest neer te zetten. Want zo staat dit feest in de
enige echte Parel van Salland bekend in de verre
omtrek. En daar zijn we best trots op
Zien we ook jou dit jaar op de feestweide?
www.luttenbergsfeest.nl
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HET LUTTENBERGSFEEST
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STICHTING JEUGDGROEP AKSIE
Beste nieuwe bewoners van Luttenberg,
Ook namens Jeugdgroep Aksie van harte
welkom in Luttenberg. Een hartstikke leuk
en actief dorp, waaraan wij ook ons steentje
proberen bij te dragen, voornamelijk voor de
jeugd. Wij vinden het namelijk belangrijk dat
het ons kent ons blijft bestaan bij de jeugd
en dat zij gehecht blijven aan het dorp. Dit doen wij door iedere maand een activiteit op
zondagmiddag of vrijdagavond te organiseren voor de kinderen van groep 6 t/m de 3e
klas. Via social media delen wij dit met iedereen, waarna elk kind zich kan opgeven op
onze site www.jeugdgroepaksie.nl. Dingen die wij doen met de kids lopen uiteen van
een dropping, tot een pretpark/dierentuin, tot zwemmen en schaatsen etc. Daarnaast
hebben we met Kerst en Pasen een extra activiteit en in de zomer een kinderkampweek (vanaf groep 3) en een jongerenweek. Dit is voor veel kinderen een super gezellig
week vol spelletjes, hutten bouwen en andere activiteiten.
Wie weet zien we jullie kinderen de komende tijd tegemoet of anders jullie zelf met
bijvoorbeeld het Paasvuur, de beachvolleybal of de intocht van Sinterklaas!
Groeten Jeugdgroep Aksie
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Minibiebs in Luttenberg
Beste nieuwe inwoner van
Luttenberg,
Bieblioboek bij mocking
Kortenhorst 3 in de borgwijk
Minibieb Wispelweg
Wispelweg 9 naast de basisschool

Zwerf bibliotheek Elckerlyc
Butzelaarstraat 22

Luttenberg kent drie toffe
minibiebs in het dorp.
Dit zijn boekenkastjes in tuinen of
aan muren waar je boeken gratis
kunt halen en brengen. Na het
lezen kun je ze houden,
doorgeven of terugbrengen.
Lezen is dromen met de ogen open.
Voor jong en oud.
Veel leesplezier!
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ACCORDEONVERENIGING ACCORDEOLA
Accordeola is een accordeonvereniging met leden uit
heel Salland. We spelen als  orkest, maar je krijgt de
mogelijkheid om ook individueel les te krijgen met als doel
om ook in het orkest te spelen.
Elke maandagavond repeteren we in de muziekzaal in
Elckerlyc onder leiding van onze Luttenbergse dirigente
Herma Jalink-Veldkamp.
Ons repertoire is zeer divers, van Nederlandstalig, klassiek, volksmuziek tot pop en rock.
Optreden doen we op festivals, in verzorgingstehuizen en ook tijdens kerkdiensten.
Wil je een keer komen kijken dan ben je van harte welkom tijdens onze
repetitieavonden. Voor meer informatie kun je contact opnemen via accordeola@live.nl,
onze Facebook pagina of via 06 12 29 35 93.
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De Bergklanken is de muziekvereniging uit
Luttenberg en is opgericht in 1979. Een groep
van ongeveer 20 enthousiaste muzikanten,
bestaande uit blazers en slagwerkers.
We zijn een actieve vereniging met diverse
optredens binnen en ver buiten Luttenberg. Een
vereniging die zich inzet voor het dorpsbelang, door muzikale ondersteuning tijdens de
verschillende activiteiten in het dorp te verzorgen. Daarnaast zoeken wij uitdaging in
verschillende optredens en activiteiten buiten Luttenberg. Naast de vaste activiteiten
door het jaar heen is het streven om eens in de 2 jaar groots uit te pakken met een
concert, waarbij de plaatselijke sporthal wordt omgetoverd tot een ware concertzaal
met lichtshow.
Het gezamenlijk musiceren gaat natuurlijk gepaard met de nodige gezelligheid. Zo
hebben we af en toe uitstapjes en drinken we na de laatste repetitie van iedere maand
altijd een borrel.  
Wij repeteren elke dinsdagavond in gemeenschapscentrum Elckerlyc van 19:30 uur
tot 21:30 uur. Voor meer informatie kijk op www.debergklankenluttenberg.nl of stuur een
e-mail naar info@debergklankenluttenberg.nl.
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OUDERENKOOR “VESPERTIED”
Het ouderenkoor is opgericht op 1 mei 1979. In 1986 krijgt het de naam “Vespertied”.
Sinds 1 mei 2004 zijn wij een kerkkoor. 1 Mei 2019 vierden we ons 40-jarig bestaan.
Momenteel bestaat het koor uit 20 zangers/zangeressen, de dirigente en de organiste.
Elke vrijdagmiddag wordt er van 14.00 uur tot 15.00 uur gerepeteerd in Elckerlyc.
We zingen tijdens vieringen in de kerk, maar ook regelmatig in verpleeg- en
verzorgingshuizen zoals De Hartkamp, Schuilenburg, Angeli Custodes en
Krönnenzommer.
“Vespertied” is een goed, maar zeker ook een heel enthousiast en gezellig koor.
De opkomst tijdens de repetities is niet voor niets altijd hoog!
Kom vrijblijvend eens een repetitie bijwonen!             
          
Voor meer informatie kunt u contact  opnemen met voorzitter Willie Mars
(06-20084435) of dirigente Diny Steenwelle (06-83060660).
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Ons Liturgiekoor is opgericht in 1975 en is een Dames- en Herenkoor en bestaat uit 25
leden.
We zingen in de kerk in Luttenberg maar we mogen ook met regelmaat de zang verzorgen in Verpleeghuis De Hartkamp en Angeli Custodes in Raalte en in Kronnenzommer
in Hellendoorn.
We repeteren op woensdagavond om half 8 in de kerk.
Nieuwe koorleden zijn van harte welkom, dus kom geheel vrijblijvend een keertje kijken
en luisteren.
Onze dirigente, Doortje Lugtenberg, staat u graag te woord voor informatie.
Haar mobiele nummer is 06 12 61 66 83.
Hartelijke groet en tot snel want we zien u graag!
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PALET LUTTENBERG
Palet is een fris en actief koor in Luttenberg en omgeving. Palet is bewust een wat
kleinere groep die wil staan voor sfeer en kwaliteit. Bijna alle nummers worden
ook vierstemmig uitgevoerd. Palet doet zijn naam eer aan door haar grote en
kleurrijke repertoire, we zingen veel liedjes uit de top 2000 en we hebben een breed
kerstrepertoire.
We treden graag op bij korenfestivals, tuincentra en verenigingen. Ook proberen wij elke
5 jaar een eigen concert te geven. We repeteren elke maandagavond in basisschool De
Esmoreit in Luttenberg van 20.00 tot 22.00 uur. Heb je zin om bij ons te komen zingen,
kijk dan voor meer informatie op onze website: www.koorpaletluttenberg.nl

16



Namens De Stroatkjals” van harte welkom in Luttenberg en in
jullie nieuwe omgeving. Wij wensen jullie er een mooie tijd.
“De Stroatkjals” is een koor bestaand uit mannelijke leden en zij vormen samen een
vereniging. Het doel van “De Stroatkjals” is om in een gezellige onderlinge sfeer samen
te zingen met elkaar en voor publiek. De muziek is een of tweestemmig.
De nummers zijn bijna allemaal in het Nederlands en een enkele in het Luttenbergs dialect. Regelmatig worden en optredens verzorgd welke plaats vinden tegen een redelijk
tarief. Optredens vinden veelal plaats bij verzorgingshuizen, vakantielocaties, braderieen, feestjes en partijen.
Het koor wordt begeleid door twee accordeonisten en een grote trom en staat tijdens
de repetities onder leiding van een dirigente. Wekelijks wordt er door het koor gerepeteerd in het door hun gehuurde onderkomen. De repetities vinden plaats op de woensdagavond en beginnen om 20.00 uur.
Mocht u geïnteresseerd om zijn samen met ons te zingen, neem dan contact op met
Herman Korenromp of een van de leden van ons koor. U mag ook een keer vrijblijvend
op de woensdagavond tijdens de repetitie komen om te luisteren en mee te doen.
U kunt ons vinden op:
www.stroatkjals.nl
info@stroatkjals.nl
06-53 52 10 48
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MUSEUM DE LAARMAN,
EEN DRIE-GENERATIE-BELEVING
Opa en oma vertellen de kleinkinderen het verhaal van de landbouwgeschiedenis en de
oldtimer landbouwwerktuigen.
De ouders waarderen het educatieve element van de presentaties en herinneren de
sfeer ‘vroeger bij opa en oma’ en de kinderen leren veel over de herkomst van hun
dagelijks eten.
Als de kinderen uitgekeken zijn, is er een grote speelhoek en kunnen de (groot)ouders
genieten van een lekkere kop koff ie of thee in onze ontmoetingsruimte.
Met onze workshops kaarsen dompelen, ijzer smeden of robot timmeren of een
wichelroede ervaring op de Luttenberg heb je een leuke, verbindende activiteit met je
vrienden of familiegroep.
Laat je verassen tijdens het bezoek aan De Laarman en wij verassen jullie graag met
een gratis kop koff ie, thee of glas ranja*.
* aanbieding is alleen geldig bij een betaald bezoek aan het museum

Sallands Landbouwmuseum De Laarman,
Butzelaarstraat 60, 8105 AR Luttenberg
T: 0572-301288
www.delaarman.nl
info@delaarman.nl
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Sinds 21 augustus 2021 ligt er in Luttenberg een
labyrint gebouwd van veldkeien. Elke geplaatste
steen vormt met alle andere stenen samen een
uniek patroon. Het labyrint is gelegen in het bos
op ‘De Luttenberg’. Met een groep enthousiaste
mensen heeft dit labyrint tot stand mogen komen
op een bijzondere plek. Dit is het eerste openbaar
toegankelijke labyrint in Salland!
W a t is e e n la b y r in t ?
Een labyrint is een eeuwenoud symbool, dat al sinds 4000 jaren wordt gebruikt in
diverse culturen over de gehele wereld. Kenmerkend voor een labyrint is dat er altijd
een pad via wendingen naar het centrum loopt en weer terug. “In een doolhof raak je
de weg kwijt, in een labyrint vind je je weg”.
Meer info op www.leylijnlabyrintluttenberg.nl

19

C lu s t e r C u lt u u r e n To e r is m e

LEYLIJN LABYRINT

Plaatselijk Belang Luttenberg

C lu s t e r Z o r g / W e lz ijn

Gezondheidscentum
de Parel
Huisartsenpraktijk Kapsenberg
Werkdagen geopend 8.00 - 17.00 uur
8.00 - 8.30 bloedprikken (op afspraak)
Apothekers van Salland
Dagelijks 8.30 - 12.30 uur | 16.30 - 17.00 uur
Fysiotherapie Salland
Dagelijks 8.00 - 18.00 uur
Carinova Thuiszorg
Werkdagen
Diëtisten NL
Dinsdag 13.00 - 17.00 (even weken)
Innofeet
Maandag 8.00 - 12.00 uur
Verloskundigcentrum Zwanger & Zo
Vrijdagochtend
Logopediepraktijk Salland
Maandag 13.00 - 17.00 uur
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EHBO-VERENIGING
LUTTENBERG-MARIENHEEM
v a n “ le v e n s b e la n g ” v o o r d e v i t a li t e it v a n h e t d o r p

Zichtbaar staan onze vrijwilligers paraat tijdens de vele evenementen die in Luttenberg
en Mariënheem worden georganiseerd.  
We organiseren de EHBO-cursus voor nieuwe leden, in ons eigen dorp of met buurtverenigingen.
Neem contac t met ons op:
- Als je de herhalingslessen voor het verlengen van je diploma wilt volgen.
- Je een EHBO-diploma wilt behalen om te kunnen handelen bij kleine ongelukjes in en
rondom huis/ tuin/ werk/ hobby en levensreddend wilt kunnen handelen in geval van
nood.
- Als je een geldig EHBO-diploma hebt, bijvoorbeeld via je werk, en je je wilt inzetten
als vrijwilliger bij evenementen.  
www.ehboluttenbergmarienheem.nl ehboluttenberg@hotmail.com

Luttenberg
Mariënheem
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Een gezellige, actieve vereniging:
We verzorgen de EHBO-herhalingslessen voor EHBO-ers die hun diploma en kennis
voor werk- en/of privésituatie actueel willen houden.
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DE ZONNEBLOEM IN LUTTENBERG
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt ook
voor onze afdeling Luttenberg. De Zonnebloem is er voor
mensen met een lichamelijke beperking; niet alleen voor
ouderen maar ook voor jongeren vanaf 18 jaar. Iedereen
heeft behoefte aan gezelschap, een goed gesprek of een
gezellige middag. Maar als je een lichamelijke beperking
hebt of hulpbehoevend bent door ziekte, handicap of leeftijd, dan ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou
willen.
De Zonnebloem in Luttenberg heeft 14 betrokken vrijwilligers. Een groot deel van onze activiteiten bestaat uit het
bezoeken van onze gasten. Daarnaast organiseren we met
enige regelmaat een gezellige middag in Elckerlyc, we
brengen een bezoek aan bijvoorbeeld een tuincentrum of
maken een mooie autotoertocht.
De landelijke Zonnebloem organiseert diverse vaarvakanties met de Zonnebloemboot.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de website www.zonnebloem.nl. De Zonnebloem
kan u ondersteunen als u zelf een vakantie wilt regelen in een rolstoelvriendelijke accommodatie in Nederland. Ook dit is te vinden via de site van de Zonnebloem.
Zou u ook bezoek willen ontvangen, mee willen doen met activiteiten of meer willen
weten over de vakanties van de Zonnebloem, dan kunt u contact opnemen met de
secretaris van de Zonnebloem in Luttenberg.
Bianca Wellinkvoorde 06 10727693
www.zonnebloem.nl/luttenberg
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
(KBO)

Heel veel clubjes en verenigingen zijn er hier in Luttenberg
actief. Een ervan is de KBO ( Katholieke Bond voor Ouderen).
Samen met de PCOB (Protestant Christelijke Ouderen
Bond) En Welzijn Ouderen, proberen we voor alle jongere en
oudere ouderen uit Luttenberg verschillende mooie, gezellige
informatieve en speelse middagen te organiseren, meestal in
Elckerlyc.
Natuurlijk drinken we een kopje koff ie of thee, en een drankje wordt ook niet vergeten.
Mocht U tijd en zin hebben, kom gerust eens vrijblijvend een middagje kijken (en of )
meedoen.
Natuurlijk krijgt U ook een programmaboekje, en de laatste informatie staat elke week
in de alleman.
Wilt U meer informatie? Bel gerust naar Miny Heetkamp telefoon nr; 0572 301461.
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Beste nieuwe inwoner van ons mooie Luttenberg,



C lu s t e r Z o r g / W e lz ijn

DAGBESTEDING ELCKERLYC
In Elckerlyc vindt op maandag, woensdag en
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur dagbesteding
voor ouderen met een indicatie plaats. In een
gezellig ingerichte huiskamer worden activiteiten
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid thuis
aangeboden.
Daar hoort natuurlijk ook het hebben van een gezellige dag bij.
De medewerkers van ZGR bieden u graag de mogelijkheid te ontdekken wat er allemaal nog kan. Er is ook de mogelijkheid om een warme maaltijd of lunch te nuttigen.
Is dagbesteding net een stapje te ver, maar wilt u wel graag contact met andere ouderen? Op dinsdag- en vrijdagochtend is er van 10.00 – 13.00 uur voor ouderen zonder
indicatie Ontmoeten in Eigen Dorp. Naast het ontmoeten onder het genot van een kop
koff ie of thee is er dan ook de mogelijkheid om samen een warme maaltijd of lunch te
nuttigen. Weet dat u als zorgvrager en als mantelzorger bij ons altijd van harte welkom
bent voor een vrijblijvende kennismaking en voor het beantwoorden van uw vragen.
Graag tot ziens!
ZGR Dagbesteding Elckerlyc
Butzelaarstraat 22, 8105 AR Luttenberg
Tel.: 06 - 25 55 84 45
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BUURTBOERDERIJ HET OOSTERBROEK

Voor onze deelnemers is er een mogelijkheid om tot rust te komen, voor beleving
maar vooral voor activering. Er wordt een ‘passend’ programma gezocht, waarbij de
deelnemer optimaal tot zijn/haar recht kan komen. Niet de beperking staat centraal,
maar de mogelijkheden en participatie van de deelnemer in deze beschermde
omgeving. Zo wordt voorkomen dat de deelnemer in een sociaal isolement raakt.
Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders en andere partijen. Het
Oosterbroek staat open voor initiatieven die de participatie binnen de gemeenschap
kunnen bevorderen
Buurtboerderij Het Oosterbroek kan rekenen op een groot aantal vrijwilligers en
stagiaires die samen met de professionals een mooi programma kunnen bieden aan
de deelnemers en hun mantelzorgers. Zo is Stichting Vrienden Buurtboerderij Het
Oosterbroek opgericht om gelden in te zamelen en
beschikbaar te stellen voor extra activiteiten voor de deelnemers van de buurtboerderij.
Lijkt u het wat om aan te sluiten als vriend of vrijwilliger? Neemt u dan contact met ons
op!

Ans Herder & Vincent Doedens
Heuvelweg 48
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572 – 745046
Mob. 06 – 49793759
Email:
info@buurtboerderijhetoosterbroek.nl
Openingstijden:
ma. – do. : 09.00 – 16.00 uur
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Op de historische boerderij ‘Het Oosterbroek’ aan de Heuvelweg in Luttenberg zijn wij
in 2015 met een buurt/zorg-boerderij en andere locaties begonnen die dagactiviteiten
aanbiedt aan kwetsbare burgers, voornamelijk jonge/vitale mensen met dementie,
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), psychische problematiek en
mantelzorgondersteuning.

Plaatselijk Belang Luttenberg

KERNTEAM LUTTENBERG

C lu s t e r Z o r g / W e lz ijn

Binnen de gemeente Raalte heeft ieder dorp een eigen Kernteam. Vitaliteit, meedoen,
omzien naar elkaar en verantwoord thuis wonen zijn thema’s waarmee de kernteams
werken. Hierbij kun je denken aan allerlei zaken, zoals: Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden in Luttenberg? Is er behoefte aan een voorziening die er (nog) niet is?  
W ie z it t e n e r in h e t K e r n t e a m L u t t e n b e r g ?
Elk kernteam bestaat uit een S1 wijkverpleegkundige en een opbouwwerker van WijZ
welzijn Raalte. Het kernteam Luttenberg wordt voorgezeten door S1 wijkverpleegkundige Heidi Lammertsen. Opbouwwerker is Saskia Pijnappel. Verder nemen er o.a.
afgevaardigden van buurtboerderij Oosterbroek, Wmo adviesraad, Kinderwerk Luttenberg, Carinova, de Zonnebloem, gezondheidscentrum de Parel, gemeenschapscentrum
Elckerlyc, Caritas, Luttenberg woont, Plaatselijk Belang, ZGR en de EHBO deel aan het
kernteam Luttenberg.
O p d e h o o g t e b lijv e n ?
Wil jij op de hoogte gehouden worden over al het nieuws vanuit het Kernteam Luttenberg? Dat kan! Meld je gratis aan voor de meelees groep en ontvang nieuws en
informatie die gedeeld wordt voor en vanuit de kernteams. Stuur een e-mail naar kernteam@raalte.nl om je aan te melden.  
Neem contac t op
Het kernteam is er voor jou. Neem gerust contact op met Heidi Lammertsen
(heidi.lammertsen@raalte.nl, 06 5351 2528) of Saskia Pijnappel (s.pijnappel@wijz.nu,
06 1367 8478).
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VROUWENVERENIGING DE PARELS
Wij zijn een vrouwenvereniging. Voorheen de Boerinnenbond, KPO en Zij-actief. Wij
verzorgen 9 ledenavonden per jaar, soms recreatief en soms informatief. Het elkaar
ontmoeten staat centraal.

C lu s t e r Z o r g / W e lz ijn

S a m e n z ijn d o e je n o o it a lle e n
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BASISSCHOOL ESMOREIT
Welkom bij basisschool Esmoreit. Onze
school is onderdeel van de stichting
mijnplein en staat midden in Luttenberg.
Wij zijn officieel een VierKeerWijzer-school.
Onze leerlingen werken wekelijks aan projecten op basis van Meervoudige Intelligentie
(MI). Kinderen willen graag leren, zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen
heen te ontdekken De één wil voelen en bewegen, uitproberen. Een ander moet het
voor zich zien, weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start,
als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren.
Dit hebben we samengevat in onze slogan: Esmoreit; waar talent zichtbaar is.
We werken volop samen met Peuterwerk Doerak. Uw kind heeft dus al vroeg en op
een ongedwongen manier kennis gemaakt met de onze school. We merken dat de
overgang daardoor op een natuurlijke en prettige wijze verloopt. Daarnaast werken
wij ook samen met kinderdagverblijf ’t Schanebroekkie. Ook vanuit ’t Schanebroekkie
hebben de kinderen, door een goede overdracht, een soepele overgang naar de
basisschool.
Ons doel/onze passie hebben wij vastgelegd in een belofte aan de kinderen:
Door de jaren op Esmoreit heb je, door te experimenteren, het zelf te proberen en
fouten te (mogen) maken, kortom te beleven, leren leren. Je hebt begrip ontwikkeld
en jezelf goed leren kennen. Jij weet waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je
minder goed in bent of wat je minder leuk vindt. Je hebt geleerd, door te ervaren, wie
je bent, hoe je kunt reageren en welke wijze van leren het beste bij jou past. Hierdoor
heb je vertrouwen in jezelf en in datgene wat je doet, en daar ben je trots op. Je hebt
een onderzoekende houding, durft vragen te stellen en je weet waarin je je verder wilt
ontwikkelen. Je hebt een goede basis aan lees-, taal- en rekenvaardigheden en je weet
hoe je deze vaardigheden kunt inzetten.
Je hebt ervaren dat er verschillen zijn tussen mensen en dat, juist als je uit gaat van die
verschillen, er dan mooie dingen of ontwikkelingen kunnen ontstaan.
Gedurende je hele schooltijd sta je er niet alleen voor, samen met je klasgenoten, je
juffen en meesters en je ouders, kun je je ontwikkelen en je talent zichtbaar maken.
U bent bij ons altijd welkom om de dagelijkse praktijk op school zelf te ervaren.
U kunt voor een afspraak bellen naar 0572-301623 ( school) of mailen naar
esmoreit@mijnplein.nl.
U kunt ook onze site bezoeken www.basisschoolesmoreit.nl.
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KINDERCENTRUM ‘T SCHANEBROEKKIE

K in d e r d a g v e r b lijf L u t t e n b e r g
In Luttenberg zijn we begonnen in Schanebroek. Het buurtschap ten noorden van
Luttenberg gaf ons de naam “ Kindercentrum ’t Schanebroekkie”. Het
kinderdagverblijf aan de Schanebroeksweg 4 biedt sinds 2006 dagelijks plek aan 24
kinderen die liefdevol worden opgevangen in het buitengebied van ons dorp
Luttenberg. Het landelijk gelegen kinderdagverblijf is populair bij de Luttenbergse
inwoners en inwoners van het platteland rondom ons dorp met name door de ligging
en landelijke manier van kinderopvang.
B u it e n s c h o o ls e o p v a n g ( B S O ) k in d e r c e n t r u m L u t t e n b e r g
Na de succesvolle start van onze kinderopvanglocatie in Luttenberg zijn wij begonnen
met de opvang van de schoolgaande kinderen op sportpark de Achterberg in ons
dorp. De fijne samenwerking met het bestuur van de sporthal heeft sinds 2010
bijgedragen aan het succes van de buitenschoolse opvang in Luttenberg. Na
schooltijd worden de kinderen door ons opgehaald om in een andere omgeving te
spelen met hun leeftijdgenootjes. De overdracht van BSO naar het sporten is logisch
geregeld maar ook de samenwerking met bijvoorbeeld muzieklessen of zwemlessen
heeft ervoor gezorgd dat ouders hun kinderen graag naar onze BSO brengen.
In f o r m a t ie e n c o n t a c t
Dagelijks zijn wij geopend van 6:30 uur tot 19:00 uur en bereikbaar via;
telefoon KDV 0572-360367 / 06-10558999
telefoon BSO / whatsapp 06-10558999
mail info@schanebroekkie.nl, website www.schanebroekkie.nl
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O n z e k in d e r o p v a n g o r g a n is a t ie
Eind 2006 zijn wij begonnen met onze organisatie die werkzaam is in verschillende dorpen in Salland. Naast Luttenberg
zijn wij actief in Dalfsen en Raalte.



KINDEROPVANG KOOS
B u i t e n s c h o o ls e o p v a n g
K in d e r d a g v e r b lijf P e u t e r w e r k
Dé plek voor uw Doerak!

C lu s t e r Z o r g / W e lz ijn

Doerak is onderdeel van Kinderopvangorganisatie KOOS en gevestigd midden in
Luttenberg in het voormalig kleutergebouw van Basisschool Esmoreit, waarmee wij
volop samenwerken en waardoor de overgang soepel verloopt.
Bij Doerak staat het welzijn van uw kind centraal. Kiezen voor ons, is kiezen voor
professionaliteit, kwaliteit en flexibiliteit! In een liefdevolle omgeving kan uw zoon
of dochter zich volop ontplooien. Wij bieden een afwisselend activiteitenprogramma
aan voor alle leeftijden, zodat uw kind eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden, waarden en
normen en omgang met andere kinderen. Gezonde voeding en lekker veel tijd buiten
doorbrengen, zijn enkele voorbeelden van zaken die bij ons hoog in het vaandel staan.
Kortom: uw Doerak is bij ons in goede handen en u kunt zorgeloos naar uw werk! Wij
bieden daarvoor deze verschillende vormen van opvang aan:
Kinderdagverblijf Doerak (0- 4 jaar)
Peuterwerk Doerak (2,5- 4 jaar)
Buitenschoolse opvang Doerak (4- 12 jaar)
Bij ons heerst er een open, gezellige en dorpse sfeer. Wilt u met eigen ogen onze
huiselijke en kleinschalige opvang zien, dan bent u natuurlijk van harte welkom
voor een rondleiding. U kunt bellen naar 06-83255244 of mailen naar kdvdoerak@
kinderopvangkoos.nl. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar www.
kinderopvangkoos.nl. Daar treft u alle actuele informatie over onze opvangvormen aan
(zoals openingstijden, kosten, ons team e.d.)
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DE HEILIGE CORNELIUSKERK

De geloofsgemeenschap Heilige Cornelius
maakt onderdeel uit van parochie Heilig
Kruis met als hoofdkerk de basiliek van de
Kruisverheffing in Raalte. En hoewel ook in
Luttenberg een grote teruggang te bespeuren is
van kerkgangers, blijft de kerk en de kerkgemeenschap
belangrijk voor ons dorp. Talloze vrijwilligers vinden er een dankbare tijdsbesteding in
o.a.: voorbereiden en voorgaan in vieringen en avondwakes, boekjes maken, kosteren,
schoonmaak van de kerk, verzorgen van de bloemen, onderhoud in en om de kerk,
rondgaan voor de Actie Kerkbalans, administratie bijhouden en bestuurlijke taken.
Ook zijn er maar liefst 5 kerkkoren: het Herenkoor (o.a. Gregoriaanse gezangen), het
Liturgiekoor (een gemengd koor), het ouderenkoor Vespertied (een gemengd koor),
Col Canto (een gemengd koor dat moderne liederen zingt) en het kinderkoor
Singing Stars.
De kerk is elke dag geopend om even binnen te lopen voor een moment van stilte
of bezinning en om een kaarsje op te steken. In het weekend is er een viering. In het
dorpsblad Alleman staat wekelijks vermeld om welk soort viering het gaat.
De Mariagrot die op de hoek van het kerkenlandje staat behoort ook bij de kerk.
Ook het ‘pastoorsbos’ met de Mariakapel en het Amfitheater behoort tot de kerk.
De kerk in Luttenberg is méér dan alleen een stenen gebouw, het is één van de parels
in de Parel van Salland.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via:
rkkerkluttenberg@outlook.com of telefonisch 0572-301201
(elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur)
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De toren van de katholieke kerk Heilige Cornelius
is van verre al te zien als een baken. Het is voor
velen weer ‘thuis-komen’ als de toren in zicht
komt.
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PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING
P.C.I.  LUTTENBERG  

C lu s t e r Z o r g / W e lz ijn

Beste nieuwe dorpsgenoten.         
De caritas is een van oudsher kerkelijke financiële instelling met als
doel personen en gezinnen die in een acute noodsituatie terecht
zijn gekomen bijstand te verlenen. Dit kunnen situaties zijn zowel op
financieel als op maatschappelijk gebied.
De leden van de werkgroep Caritas bezoeken hiervoor regelmatig thema avonden op
het gebied van minimabeleid en schulddienstverlening. Met deze kennis kunnen wij
probleemgevallen in onze gemeenschap op een goede wijze helpen op te lossen door
de juiste hulporganisatie in te schakelen.
Indien nodig bieden wij ook een (tijdelijke) financiële ondersteuning.
Caritas ontvangt jaarlijks een bijdrage van het plaatselijk locatiebestuur. Ook zijn we
dankbaar voor de giften die we van parochianen ontvangen. Ook U kunt een gift doen
op onze bank rek. nr. NL41 RABO 01304 00 394 t.n.v. PCI H. Kruis afd. Luttenberg.
Heeft U vragen of wilt U zelf een aanvraag doen, dan kunt U persoonlijk of telefonisch
terecht bij:
Henk Holtmaat       
Greet Jansman     
Antoon Alferink
06-51062968          
0572-301495        
0572-301987               
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BEGRAFENISVERENIGING LUTTENBERG

De vereniging heeft als doel in geval van overlijden van een van haar leden, het
verzorgen van de begrafenis of crematie. Als begrafenisvereniging hebben we in
Danielle Temmink een fijne en prettige uitvaartverzorgster, die de uitvaarten voor ons
verzorgd.
Kan iedereen lid worden/blijven? We zijn een vereniging welke onafhankelijk is en niet
gebonden aan een religie. Elke inwoner van Luttenberg kan lid worden, maar gaat men
verhuizen naar een plaats niet grenzend aan Luttenberg, dan kan men geen lid blijven.
Uitgezonderd zijn studenten en mensen in verzorgings- of verpleeghuizen.
Jaarlijks is er een ledenvergadering. Voor verdere inhoud van ons pakket, verwijzen
wij U naar ons regelement. Sinds kort hebben we een eigen website waar u meer
informatie kunt vinden : www.begrafenisverenigingluttenberg.nl
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Zoals de naam al aan geeft, zijn we een begrafenisvereniging die hoofdzakelijk in
Luttenberg haar werkgebied heeft. U kunt lid worden van onze vereniging vanaf de
geboorte. Met de leeftijd van 18 jaar begint de contributieheff ing.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden. Allen op
vrijwillige basis.We hebben zelf een mortuarium aan het Kerkpad in Luttenberg. Deze is
in 2021 nog geheel gerenoveerd.



ZWEMBAD ’ T SIEL LUTTENBERG
Zwembad ’t Siel is een openluchtzwembad in Luttenberg. Het
is een echt familiezwembad, waar gezelligheid voorop staat.
Behalve zwemmen, kun je ook genieten op het terras. Het
zwembad wordt geheel gerund door vrijwilligers. Dat maakt het
extra bijzonder. Overigens kunnen wij altijd extra vrijwilligers
gebruiken, dus laat het vooral weten als u belangstelling heeft.
Het is meteen een mooie manier om mensen te leren kennen.
Het zwembad heeft één groot bad. In de ochtend worden in
dit bad baantjes getrokken, in de middag- en avonduren is het
bad beschikbaar voor vrij zwemmen. De watertemperatuur is aangenaam vanwege een
speciaal roldek dat ’s nachts over het water gaat.

C lu s t e r S p o r t

Voor de kleuters is er een kleiner bad met een glijbaan. Ten slotte is er een pierenbadje
voor de allerkleinsten. Relaxen kan op één van de ligweides. Er zijn grote kleedkamers
en kleinere kleedhokjes.
Het zwembad is iedere dag open van 13 tot 17 uur, en op maandag t/m vrijdag ’s avonds
van 18 tot 20 uur. Let op: het zwembad gaat in de middag- en avonduren pas open als
het 20 graden of warmer is en droog.
Voor het ochtendzwemmen (baantjestrekken) van 9.30 tot 11.30 uur geldt dat het
zwembad in principe altijd open is als het droog is. Het hoeft niet per se 20 graden te
zijn.
Er zijn zowel dagkaartjes als abonnementen te koop. Wilt u er meer over weten?
Op onze website www.zwembadluttenberg.nl staat meer informatie. Like ook vooral
onze Facebookpagina Stichting Zwembad de Luttenberg voor actuele nieuwtjes, acties
en de allerleukste foto’s.
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KOM GERUST EEN KEER
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SPORTCLUB LUTTENBERG
SCLUTTENBERG@GMAIL.COM
WWW.SCLUTTENBERG.NL
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BADMINTONCLUB DE BERGSHUTTLES
In Luttenberg is ook een enthousiaste groep
elke donderdagavond aan het badmintonnen. We spelen lekker voor ons plezier maar
zijn wel fanatiek. We betalen een kleine
contributie van €15 per maand en daarvoor
spelen we dan zo’n anderhalf uur per week
onze partijtjes. Het is een heerlijke sport waar je hele lichaam in beweging is. En na
afloop hebben we vaak ook samen nog even plezier in de kantine.

C lu s t e r S p o r t

Heb je zin om mee te doen? Kom dan gewoon even langs op donderdagavond en speel
een paar potjes mee. Altijd Welkom.
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IJSBAAN ‘T WAK
S.V.L ’88 (Schaats Vereniging Luttenberg) heet u van harte welkom in Luttenberg. De
vereniging is opgericht in 1988 en heeft sinds 1997 zijn onderkomen gevonden aan de
Ter Borgweg in Luttenberg, met als doelstelling het doen beoefenen en het bevorderen
van de schaatssport (op natuurijs). De ijsbaan is geschikt voor zowel jong en oud, als
beginners en gevorderden. Er is een gezellig onderkomen waar toilet- en kleedruimten
aanwezig zijn.

C lu s t e r S p o r t

Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers zetten wij ons gedurende de wintermaanden in om tijdens de vorstperiode een mooie baan te kunnen bieden aan alle
mensen uit Luttenberg en omstreken. Ga naar www.ijsbaanluttenberg.nl om online lid
te worden!
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SPORTHAL DE ACHTERBERG
In Luttenberg hebben we een mooi sportpark
met een prachtige sporthal “de Achterberg”,
kunstgrasvelden en een beachveld. Deze
accommodatie wordt beheerd door Stichting
Sportbelangen Luttenberg. Alles wordt door vrijwilligers gerund, het bestuur/beheer,
het onderhoud en ook de kantinediensten. Dit alles doen wij voor de verenigingen en
groepen die er gebruik van maken; voetbal, handbal, volleybal, badminton, zaalvoetbal,
gymnastiek, triatlon etc. Ook de BSO maakt gebruik van het complex.

C lu s t e r S p o r t

Heb je zin om mee te doen? Als vrijwilliger of als sporter? Kom dan gewoon een keer
langs en laat je informeren. Altijd Welkom.
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SPORTVERENIGING SDOL
Ons actieve dorp beschikt over meerdere sportverenigingen.
De grootste daarvan is SDOL: Samenspel Doet Overwinnen
Luttenberg. De vereniging is opgericht op 24 mei 1934 als
voetbalvereniging. In 1954 kwam daar de afdeling handbal bij.

SDOL stelt zich ten doel “de sportbeoefening in het algemeen en in het bijzonder de
beoefening van de voetbal- en handbalsport te bevorderen”, aldus de statuten van
de vereniging. In de praktijk betekent dit dat SDOL voetbal en handbal in Luttenberg
mogelijk maakt door mee te doen met de competities van de KNVB en het NHV, maar
ook door zelf recreatieve wedstrijden te organiseren. We proberen onze leden een zo
breed mogelijk aanbod te doen.
Daarnaast proberen we via allerlei nevenactiviteiten de voetbal- en handbalsport
te stimuleren door het organiseren van toernooien, speldagen voor de jeugd en
demonstratietrainingen.
Door de aanleg van een beachveld in 2014, dat officieel in gebruik genomen werd op
de feestdag rondom ons 80-jarig bestaan, behoort het spelen van beach-handbal en
beach-soccer ook tot de mogelijkheden.
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.svsdol.nl. Daar zijn ook onze
contactgegevens te vinden.
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Weliswaar is SDOL een omni-vereniging met 2 takken van sport, qua organisatie,
bestuur en financiën vormt zij één geheel. Een gezonde vereniging die gebruik mag
maken van de prima faciliteiten van De Achterberg aan de Heuvelweg, zoals o.a. de
sporthal en een kunstgrasveld. In totaal telt de vereniging circa 600 leden
(420 voetbal en 180 handbal).
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TENNISVERENIGING LUTTENBERG

C lu s t e r S p o r t

Ben je geïnteresseerd in het spelen van tennis en
woonachtig in of nabij Luttenberg, dan heten we
jou van harte welkom om op één van onze drie
kunstgras banen te gaan tennissen. Je hebt bij ons
de mogelijkheid om zelf te spelen met één van je
vrienden of je kunt het hier komen leren.
Vanuit ons clubhuis aan de Heuvelweg in Luttenberg kan je de verrichtingen zien van
de tennissers, maar bij mooi weer is het natuurlijk mooier dat vanaf het terras te doen.
Zowel in het gezellige clubhuis als op het terras is het goed toeven.
Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor een (proef-) lidmaatschap
   • seniorlidmaatschap
   • jeugdlidmaatschap met of zonder lessen
   • studentenlidmaatschap
   • zomerlidmaatschap van 1 april tot 1 oktober
   • tientjeslidmaatschap van 1 juni tot 1 september
Onze locatie
Heuvelweg 36
8105 SZ Luttenberg
Contactgegevens
T: 0572-301558 (clubhuis)
M: 06-29480393 (Arend-Jan Koning, penningmeester)
E: info@tvlluttenberg.nl
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MANEGE DE LUTTENBERG
Manege Luttenberg is een actieve paardensport accommodatie gelegen aan de
Looweg in Luttenberg. De accommodatie biedt ruimte aan zowel de wedstrijdsport van
pony’s en paarden als recreatief rijden. De hippische sportactiviteiten worden compleet
gemaakt door de tuigpaarden.

Diverse evenementen
De verschillende verenigingen organiseren concoursen die zeer goed worden
bezocht. Steeds weer proberen we nieuwe activiteiten te ontplooien om deze mooie
accommodatie in stand te houden. Eén van de grote evenementen is de Tuinexpo; dit
prachtige meerdaagse evenement, waar ongeveer 10.000 bezoekers naar toekomen,
wordt éénmaal in de 2 jaar georganiseerd.
Maatschappelijk actief
Als manege en verenigingen proberen we ook iets te betekenen voor de Gemeenschap
Luttenberg. Jeugdgroep Aksie maakt gebruik van de manege voor verschillende
activiteiten die zij organiseren voor de jeugd van Luttenberg.
Diverse verenigingen
De verenigingen die gebruik maken van de manege bestaan uit de
paardensportvereniging Luttenberg afdeling pony’s en paarden en de recreatieve
rijvereniging Luttenberg. Nieuwsgierig geworden? Neem dan even een kijkje op onze
website www.manegeluttenberg.nl.
Voor contact met de recreatieve rijvereniging kunt u contact opnemen met Jacqueline
Veldkamp (secretaris) via: r.r.luttenberg@live.nl.
Voor contact met de paardensportvereniging kunt u contact opnemen met Nathalie
Pronk (secretaris) via psvluttenberg@hotmail.com.
Voor algemene vragen omtrent de manege en haar activiteiten kunt u contact opnemen
met Cas Veneberg (secretaris) via info@manegeluttenberg.nl
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De manege bestaat uit twee overdekte rijhallen voorzien van comfortabele Agterberg
bodems, een geïsoleerd dak met zonnepanelen en ledverlichting. Vanuit een riante en
gezellige kantine is er bovendien mooi zicht op beide rijhallen.
Deze faciliteit biedt de leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers een unieke en
inspirerende locatie waar plezier, sport en gezelligheid gecombineerd wordt.
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STICHTING DUURZAAM LUTTENBERG
De Stichting Duurzaam Luttenberg werkt op
vrijwillige basis aan het starten en uitvoeren van
activiteiten die bijdragen aan een duurzame en
prettige leefomgeving voor Luttenberg en de
omringende regio. Wij zetten hiervoor lokale
kennis en kunde in. Bij het (grootschalig) opwekken van energie is onze insteek dat de
opbrengsten gedeeltelijk terugvloeien naar de lokale gemeenschap en de regio.
Wij delen kennis en werken waar mogelijk samen met initiatieven uit de directe
omgeving met hetzelfde doel en staan in nauw contact met de gemeente Raalte.
Regionaal werken we samen met 6 andere organisaties in het Sallands Energietransitie
Initiatief.
De Stichting is in 2020 opgericht en richt zich tot nu toe vooral op de duurzame opwek
van elektriciteit. Onze eerste aandacht gaat naar de realisatie van grootschalige opwek
van zonne-energie op de voormalige zandwinlocatie REKO-plas. Daarin werken we
samen met ontwikkelaar Sunrock.
In 2021 is op initiatief van Duurzaam Luttenberg de Coöperatie Luttenberg Energie U.A.
opgericht. Deze energiecoöperatie realiseert projecten om collectief zonne-energie op
te wekken. Hiermee krijgen de inwoners van Luttenberg en omgeving een mogelijkheid
om hun energieverbruik duurzaam te maken zonder zelf zonnepanelen te hoeven
plaatsen.
Wij zijn voortdurend op zoek naar goede ideeën en enthousiaste mensen die
mogelijkheden zien en willen bijdragen aan het realiseren van duurzame projecten. Wij
nodigen iedereen uit om samen met ons te werken aan een mooie toekomst. Je kunt
ons bereiken via www.duurzaamluttenberg.nl of info@duurzaamluttenberg.nl.
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COÖPERATIE LUTTENBERG
ENERGIE U.A.

Hierdoor hoeft u zelf niet aan de slag met een eigen installatie en profiteert u van een
financiële stimuleringsregeling die de overheid speciaal voor energie coöperaties heeft
opgezet.
De Coöperatie streeft er naar om zonne-installaties bij voorkeur op daken te leggen; in
onze omgeving zijn er nog veel daken die hiervoor uitstekende mogelijkheden bieden.
Is uw dak niet geschikt of te klein voor het plaatsen van zonnepanelen, dan is dit
project een goede oplossing.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als:
• Ongunstige ligging van uw dak;
• Ligging van het dak in de schaduw van bomen of andere gebouwen;
• Zonnepanelen op uw eigen dak vind u niet mooi;
• Plaatsen van onvoldoende zonnepanelen op uw eigen dak;
• Zonnepanelen zijn niet toegestaan in een gehuurd appartement/woning;
• Geen geschikt dak op het pand van uw bedrijf of organisatie.
Wij hebben inmiddels voor 2 projecten de subsidie-aanvraag ontvangen en zijn in
gesprek met andere dakeigenaren om eventueel hier zonnepanelen te plaatsen.
U kunt ons bereiken via energie@duurzaamluttenberg.nl.
Meer informatie kunt u op de site: www.duurzaamluttenberg.nl vinden.
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De Coöperatie Luttenberg Energie U.A. is in 2021 opgericht om in collectief verband
zonne-energie op te wekken. Dit houdt in dat de Coöperatie zonne-installaties aanlegt
en beheert en dat u, als lid, voor een gedeelte participeert in de installaties en de
opbrengsten ervan.
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Gezamenlijk en rechtstreeks voedsel inkopen bij onze plaatselijke boeren tegen een
eerlijke prijs.
Wekelijks bestellen gezinnen uit Luttenberg hun aardappelen, groente, vlees, zuivel, ijs,
honing en andere producten bij onze lokale boeren.
Meer info: g.luchtenberg@delaarman.nl T: 06-22833044, bekijk onze Facebook
pagina of kom zaterdag tussen 12.00 en 12.30 uur naar het afhaalpunt bij museum De
Laarman.

Gezamenlijk en
rechtstreeks voed
inkopen bij onz
plaatselijke boer

tegen een eerlij
prijs

Wekelijks bestellen gezinnen uit Luttenberg hun
aardappelen, groente, vlees, zuivel, ijs, honing en andere
producten bij onze lokale boeren.
Meer info: g.luchtenberg@delaarman.nl T: 06-22833044,
bekijk onze Facebook pagina of
kom zaterdag tussen 12.00 en 12.30 uur naar het
afhaalpunt bij museum De Laarman.
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GROEI & BLOEI
Groei & Bloei is een landelijke vereniging
met een uitstekend tuinblad, maar de
extra waarde ligt in de lokale afdelingen.
Als je van tuinieren houdt is het fijn om
ervaringen uit te wisselen met anderen in
de buurt. Maar ook planten, stekken en
zaden uitwisselen is makkelijker als je een
netwerk hebt van tuinliefhebbers, en kan je
een hoop geld schelen.

Groei & Bloei Salland is een actieve afdeling. Wij organiseren in Raalte lezingen over
tuinaanleg, planten, tuinieren en nodigen kwekers uit om hun ervaring te delen. We
hebben een lentefair met plantenmarkt en gelegenheid om bij te praten. Daarnaast
organiseren wij tuinbezoeken in binnen- en buitenland om daar inspiratie op te doen.
In Luttenberg onderhouden we de rotonde.
Misschien heb je geen tuin, maar houd je van bloemschikken. Onze cursus
bloemschikken staat onder leiding van een gerenommeerd bloemstylist, biedt de ruimte
aan je eigen creativiteit en is reuze gezellig. Ook houden we een paasworkshop en
kerstworkshop om mooie stukken voor in huis te maken.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan onze website Salland.groei.nl en zie daar wat we
te bieden hebben, of stuur een mail naar salland.groei@gmail.com
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of zaaien & stekken, bloemschikken,
planten, bomen etc.
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NAWOORD
In dit boekje vindt je een overzicht van de vele verenigingen die er in ons dorp zijn.
Er zijn nog meer organisaties, ondernemers ed. die we niet allemaal kunnen vermelden.
Ons dorp is actief, bloeiend en ondernemend.
Vaak kan je buurman/vrouw die al langer in het dorp woont je ook informatie geven.
Dat is noaberschap. Veel woongenot in Luttenberg.

Uitgave 2022
46

Plaatselijk Belang Luttenberg

47

Plaatselijk Belang Luttenberg

48

