
"zaterdag 16 maart kinderkleding-
beurs in ons Dorpshoes"

"Vegetarisch koken zijn eenvou-
dig te bereiden en gezond"

Agenda
19 Feb  KBO; kaartmiddag
26 Feb  Zij-actief; Ledenavond
28 Feb  KBO; themamiddag
13 Mrt  Zij-actief; Ledenavond
15 Mrt  Voorstelling Ons Genoegen
15 Mrt  KBO; etentje
16 Mrt  Voorstelling Ons Genoegen
16 Mrt  Potgrondactie 
16 Mrt  Kledingbeurs

Man in #DeLutte die hond uit-
laat hoort alarm bij bedrijf. Blijkt 
gelukkig loos. Als u 's avonds 
toch uw hond uitlaat, wees 
alert. Verdacht? (

wijkagent Bennie
@Wijkagent Bennie  08-02-13 11:41

Twitter

" Lutter Talent gezocht voor de 
Hellehondsdagen"

  "De wandelgroep wandelt op 
maandag- en woensdagavond "

"Dit voorjaar weer nieuwe schil-
derlessen van Paul Kamphuis "

"Twentse Jeugdprinses en 
Jeugdprins komen uit De Lutte"

"111 trapjes naar beneden bij de 
Kopelboer"

Uitgave 3 - van  16 Februari t/m 8 Maart 2013
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Jaarkalender 2013
19 Feb KBO; kaartmiddag KBO met Beuningen
26 Feb Zij-actief; Ledenavond (fietstocht Lourdes & wintersport)
28 Feb KBO; themamiddag
13 Mrt Zij-actief; Ledenavond paasstukje maken samen met Maureen Wigger
15 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten
15 Mrt KBO; etentje
16 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten
16 Mrt Potgrondactie Plechelmusharmonie
16 Mrt Kledingbeurs in Dorpshoes Erve Boerrigter - van 10:00 tot 13:00 
17 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten (middag voorstelling)
20 Mrt DDM Dialectavond Locatie Dorpshoes
23 Mrt Loopgroep De Lutte; 27e Gildehaus Dinkelloop
04 Apr DDM; Opening Expositie Oorlog en Bevrijding Locatie Dorpshoes, 19.30 uur
05 Apr DDM; Lezing Auschwitz Locatie Dorpshoes, 19:30 uur
06 Apr DDM; Expositie Oorlog en Bevrijding Locatie Dorpshoes 11.00 tot 18.00 uur
07 Apr DDM; Expositie en Rondritten per Bevrijdingstruck 11.00 tot 17.00 uur
07 Apr Dialectviering Zijactief om 15.30 uur
13 Apr Volleybalvereniging Lutheria; receptie - 40 jarig jubileum
18 Apr KBO; bezoek Schaapskooi
20 Apr Volleybalvereniging Lutheria; Bedrijven-volleybaltoernooi 
25 Apr DDM; Jaarvergadering en Lezing Boerderijen in Dorpshoes 19.30 uur
26 Apr KBO; jaarvergadering 
12 Mei DDM; Excursie Loakgang Markestenen Vertrek vanaf Kerkplein 13.30 uur
12 Mei Loopgroep De Lutte; Heurnetocht ( wandeltocht) 
26 Mei  Eerste Heilige Communie
28 Juni t/m 30 Juni - 36e Hellehondsdagen    
29 Jun Loopgroep De Lutte; 30e Dorpsloop tijdens de HHD 
30 Jun DDM; Grote Boekenverkoop tijdens HHD vanaf DDM-stand
07 Jul St. Plechelmusfeest  m.m.v. Plechelmusharmonie in/rond de kerk
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 

=====================================================================================
Dr. Brandenburg 0541-551355
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 23-02-2013 t/m 04-03-2013.
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen           0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122
Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 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
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. M.ter Beek-Schuring   0541-551691  
=====================================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 4 loopt van 9 maart t/m 29 maart kopie 
inleveren voor Woensdag 27 februari voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
=====================================================================================



3

Nieuwe Luutke goed ontvangen
Kleur op de voor- en achterkant, een nieuwe voorzijde, meerdere foto’s en nieuwe 
rubrieken. Het zal niemand ontgaan dat ’t Luutke  het afgelopen half jaar een behoorlijke 
face-lift heeft ondergaan. Een prestatie die vooral op het conto van waarnemend hoofd-
redacteur Huub Oosterbroek kan worden bijgeschreven. De positieve reacties op alle 
veranderingen geven ons de indruk dat we inhoudelijk op de goede weg zijn. Ondertus-
sen hebben zich diverse nieuwe vrijwilligers gemeld die een bijdrage willen leveren aan 
de totstandkoming van ons dorpsblad. Hoewel er nog steeds behoefte is aan ‘eindredac-
teuren’ die –eens per drie weken- een deskundig (grammaticaal) oog op de kopij willen 
werpen, zit er duidelijk schot in de zaak.
Dit voorjaar moet ’t Luutke nieuwe stijl nog meer vorm krijgen. Behalve de service-achti-
ge aankondigingen vanuit het verenigingsleven en de parochie denken we aan boeiende, 
vermakelijke en leerzame rubrieken. ’t Luutke kan een perfect podium zijn voor een 
prikkelende column, fraaie foto’s, een actuele strip of cartoon en rake observaties van 
de Lutter gemeenschap. Een dorp waarin altijd wel iets speelt dat de gemoederen bezig 
houdt.  Ons dorpsblad wil informeren, maar ook amuseren. Wie op dat vlak originele 
ideeën heeft, kan zich bij ons melden (luutke@dorpshoes.nl). Dus schroom niet om te 
bellen (06-20018944) of te mailen! Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter

Goede voornemens?
Had u begin januari ook het goede voornemen om wat meer aan beweging te doen? Is 

het er echter nog niet van gekomen? De Loop-
groep  De Lutte nodigt u van harte uit om een 
keer mee te wandelen. De wandelgroep wandelt 
op maandag- en woensdagavond in 3 tempo’s. 
Daarnaast is er op dinsdagmorgen gelegenheid 
tot Nordic Walking. 
Het startpunt op de maandag- en de woensdag-
avond is om 19.00 uur bij de kerk. Voor Nordic 
Walking  verzamelen we dinsdagochtend om 
09.30 uur. Deelname is geheel vrijblijvend. Dus 
kunt u een keertje niet? Geen probleem, u hoeft 

zich dan niet af te melden. De groep vertrekt stipt op bovengenoemde tijden. Er wordt 
ca. 1,5 uur gewandeld.
Winterdag wandelen we langs het fietspad richting Oldenzaal,  maar tijdens de zomer-
avonden als het weer wat langer licht is, wandelen we door het vele mooie natuur-
schoon die De Lutte rijk is.
Het lidmaatschap van de Loopgroep De Lutte bedraagt € 30,-- per jaar. Hiervoor bent u 
verzekerd van tal van leuke activiteiten. Maandelijks 1 lange georganiseerde wandeling. 
Jaarlijks  wandelingen in het Lutterzand, met aansluitend koffie of thee. Gratis deelname 
aan de Heurnetocht. De Oliebollentraining op 31 december met onderweg een glaasje 
gluhwein bij een knapperend vuurtje en na de wandeling verzamelen we in De Vereeni-
ging  voor de koffie met uiteraard een oliebol.
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Afgezien van bovengenoemde activiteiten en sociale contacten ontvangt u voor dat be-
drag ook het Wandelsport magazine van de KNBLO.  Wacht niet langer, u heeft namelijk 
geen nieuw jaar nodig om zich aan te melden. U heeft alleen een nieuwe week nodig. 
Maak volgende week de week  dat u een keer met ons mee loopt.
Wij verheugen ons op uw komst. Tot volgende week, op maandag en woensdag om 
19.00 uur bij de kerk of dinsdagmorgen om 09.30 uur. Deal?
Namens de Loopgroep De Lutte, afd.wandelen - De coördinatoren;
Marion Berning, Alfons Brookhuis, Joyce van Haastrecht, Ilse Koertshuis, Henriëtte Kwek-
keboom en Gerard Spit.

Schilderlessen in Dorpshoes Erve Boerrigter
Al vele jaren geeft beeldend kunstenaar/schilder Paul Kamp-
huis lessen en workshops in
Twente. Dit voorjaar ook weer in De Lutte.
Uitgangspunt is dat er met olieverf of acryl wordt gewerkt en 
dat er aandacht wordt besteed
aan kleurenleer en een adequate compositie. De onderwerp-
keuze is vrij. Voor de liefhebbers
zal er ook stil worden gestaan bij specifieke thema's zoals 
bijvoorbeeld “Koppen en

Portretten”, "Landschappen", "Abstracten".
Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 personen. De mate van gevorderd-
heid is bij de samenstelling van de groepen ondergeschikt, wel is het van belang dat er 
met passie en inzet wordt gewerkt. Tijdstippen en data: 
Dinsdagochtenden 12, 26 februari 5, 12, 19, 26 maart en 2 april van 9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagochtenden 13, 27 februari 6, 13, 20, 27 maart en 3 april van 9.00 tot 12.00 uur.
Vrijdagmiddagen 15 februari 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april van 14.00 tot 17.00 uur.
Kosten: € 160,- Info: Paul Kamphuis, 06-51355744 www.paulkamphuis.com.

KBO middagen
Kaartmiddag - Op 19 februari is de kaartmiddag met Beuningen. Deze middag begint 
om 14.00 uur in de Vereeniging. De intree bedraagt € 3,00 en de consumptie’s zijn voor 
eigen rekening. Themamiddag - We hebben op 28 februari een themamiddag georga-
niseerd. Een medewerker van de brandweer Oldenzaal komt u dan informeren over 
“Veiligheid in en om het huis”. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur in de Vereeniging 
en zal ongeveer 2 uur duren.

Muzikaal talent gezocht!
Op vrijdagavond 28 juni vindt de start van de Hellehondsdagen 2013 plaats. Er is dit keer 
gekozen voor een andere formule. Onder het motto ‘Dóór De Lutte, vóór De Lutte’ wordt 
de muziek van de avond verzorgd door de gelegenheidsformatie De Lutte's Got Talent 
Band. Deze band wordt gevormd door muzikanten uit De Lutte, aangevuld met een 
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aantal blazers van de St Plechelmusharmonie. Er zal worden gezongen door een aantal 
zangers en zangeressen uit De Lutte. Kun jij ook goed zingen of heel goed een instrument 
bespelen,en heb je zin om mee te doen in de band, neem dan voor 22 februari contact 
op met Freddy van Mook (0541-552277). Uiteraard wordt iedereen van harte uitgeno-
digd om te genieten van het Lutter Talent!

Twentse Jeugdprinses en Jeugdprins komen uit De Lutte
Zaterdag 2 februari werd in de Melkweg te Enschede wederom gestreden om de felbe-
geerde titel van Twentse Jeugdhoogheden. Van 
maar liefst 12 verschillende carnavalsverengin-
gen uit Twente gingen in paren de jongeren het 
sportieve element aan. 
Naast de sportieve strijd is het natuurlijk be-
langrijk dat de uitverkozen jeugdhoogheden in 
hun eigen dorp of stad elkaar ook ontmoeten 
in Twents verband. Vaak kennen ze elkaar al 
via school, sport en/of muziek. Nu komt daar 
jaarlijks het carnaval bij. In een spannende 
finale, waarin door de jeugdhoogheden van 
Enschedese Karnavals Vereniging, de Nettelkörnkes uit Deurningen en de Bosdûvelkes 
uit De Lutte, werd gestreden om de eerste plek, wisten Jeugdgravin Elleke (Visschedijk) 
en Jeugdgraaf Remco(Volker) van de Bosdûvelkes uit De Lutte de strijd in hun voordeel 
te beslechten. Een jaarlang mogen zij zich Jeugdprinses Elleke en Jeugdprins Remco van 
heel Twente noemen. De enorme wisselbokaal staat nu voor de derde keer in De Lutte.

Kinderkledingbeurs De Lutte
Op zaterdag 16 maart van 10:00 tot 13:00 zal er een kinderkledingbeurs worden ge-
houden in Dorpshoes Erve Boerrigter. Indien u  voorjaars/zomer kleding en schoenen 

van maat 86 t/m 176 wilt inbrengen kunt u voor uw 
deelnamenummer bellen met:
Yvonne Olde Monnikhof, 0541-552274, yvonne-
rene@home.nl  of Anke Oude Elferink, 0541-552562, 
marcooudeelferink@hetnet.nl 
Vervolgens kunt u uw spullen vrijdag 15 maart tus-
sen 18.30 en 19.30 worden ingebracht op boven-
staand adres. Elk stuk voorzien van uw deelname-
nummer, prijs en maat.
Uitbetaling (70%) van de verkochte kleding vindt op 

dezelfde zaterdag plaats tussen 15.00- 16.00 uur. Niet verkochte kleding mag u dan ook 
ophalen. U mag het ook laten staan, dan gaat het naar een goed doel.
Om de goede kwaliteit van onze kledingbeurs te waarborgen willen wij u vragen eigen-
tijdse kleding, schoon en heel in maximaal 2 dozen aan te leveren.
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De spoorbaan in De Lutte
Vorige keer vertelden we iets over 
de geschiedenis van de (interna-
tionale) wegen die van oost naar 
west langs De Lutte liepen.  Snelle 
verbindingswegen werden steeds 
belangrijker voor o.a. de handel 
want de tijd dat de marskramers 
met hun handelswaar op de rug 
over de (tödden)wegen naar Ne-
derland liepen was voorbij !   Het 
industriële tijdperk was aangebro-
ken en de stoommachines deden 
hun intrede.  Deze machines werden niet alleen ontwikkeld voor de textielindustrie en 
andere fabrieken maar ook voor stoomgemalen om het water uit de polders weg te 
pompen en.... voor  de stoomlocomotieven !
In Engeland reed in 1804 de eerste stoomtrein in de buurt van Londen en in Duitsland 
werd de eerste spoorlijn in gebruik genomen in 1935 . In Frankrijk reed in 1837 de eerste 
trein bij Parijs maar ook in Nederland kwamen de eerste stoomlocomotieven.   Op 20 
september 1839 werd de eerste spoorlijn geopend tussen Amsterdam en Haarlem en 
gestaag breidde het spoorwegennet zich daarna uit over het land.
De Twentse textielindustrie wilde ook een snelle verbinding met de kolenmijnen rond 

Ibbenbüren en daarom werd in 
1862 de particuliere “Spoorweg-
maatschappij Almelo – Salzbergen” 
opgericht door enkele Twentse 
fabrikanten w.o. Stork en Gelder-
man. Met steun van de Nederland-
se regering en die uit Hannover 
werd begonnen en in 1865 kwam 
deze spoorlijn al tot stand. 
Pastoor Geerdink schreef daarover 
in 1863 in zijn aantekeningen (Kro-
niek) het volgende : “ Den 3en Mei 
is men aan de spoorbaan begon-
nen waaraan 300 meest vreemde 
arbeiders werkten.
Het vereischte veel zorg om de 

goede zeden te handhaven.”
Waar “onze” pastoor zich toen al zorgen over maakte ! Het was zwaar werk om deze 

KRONIEK  DE LUTTE

Voetgangersbrug in het Binkhorsterkerkpad anno 1920. In 1953 
werd deze brug vervangen door een stalen versie, deze werd 
weer afgebroken in 1975/1976 en opgebouwd in Oldenzaal 
(Enschedesestraat) bij de Gelderman fabriek.
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spoorbaan  aan te leggen en ondermeer door de Koppelboer(berg) te graven en dat 
maakte de (vreemde) arbeiders ongetwijfeld dorstig 
Op een oude ansichtkaart van rond 1900 kan men zien hoe men bij de Koppelboer via 
(111) trapjes naar beneden kon , het spoor oversteken en dan weer omhoog naar de 
Boerskotten. 
Het Binkhorsterkerkpad ging in latere jaren met een voetbrug over de spoorbaan heen 
en het was steeds een mooie belevenis wanneer de dampende stoomlocomotief hier 
onderdoor reed.
Rond 1912  werd de spoorlijn “tweesporig” en  was er weer een snelle verbindingsweg 
tussen oost en west tot stand gekomen; niet alleen voor het kolentransport maar ook 
voor andere handelswaren en... auto's.   Ook bij Oldenzaal was een groot rangeerter-
rein ontstaan met laadperrons waar kolen en andere goederen in en uit de treinwagons 
konden worden gehaald en bij het rangeren gebeurde het wel eens dat een wagon te 
hard werd aangedrukt , over de Koppelberg heen kwam en langzaam afdaalde naar het 
Dinkeldal.  Een locomotief moest er dan achteraan om deze weer op te halen en terug te 
brengen naar Oldenzaal.   Bij enkele spoorwegovergangen zorgden wisselwachters voor 
het bedienen van de spoorbomen  maar ook dat veranderde . De moderne tijd en de au-
tomatisering brak aan.    De stoomlocomotieven werden na de 2e wereldoorlog vervan-
gen door diesel-loc's en weer later werden de treinen elektrisch aangedreven en in  1978 
kwam de elektrificatie van het traject 
Oldenzaal – Bentheim tot stand.  
Wat zal de toekomst brengen ?  Ook 
een “eigen” station,  zoals een “eigen” 
afrit van de A-1 ?
Tot twee keer hadden we in De Lutte 
al een tijdelijk NS-stationnetje n.l. bij 
de openingsfeesten rond de A-1 ( in 
1985 bij De Poppe en in 1992 bij het 
Arboretum) maar of er een definitieve 
halte komt ???   Wie weet.
- Tonnie Bekke -

VIO Lessen
Het is nu nog mogelijk voor kinderen die interesse hebben in muziek. Om in te stro-
men bij de VIO lessen. In de VIO lessen maakt men kennis met muziek doormiddel van 
klappen, dans, blokfluit en noten leren lezen. Dit zijn lessen ter voorbereiding op een 
instrument. Als het kind wil instromen, dan krijgt het kind een aantal extra lessen en kan 
dan meedoen met de groep die als gestart is. Dit tegen een gereduceerde prijs. De VIO 
lessen worden gegeven door Martine Bauhuis op donderdagmiddag in het Doprshoes 
Erve Boerrichter. Mocht u interesse hebben of vragen dan kunt u contact opnemen met 
Carlie Koertshuis. Mail: Koertshuis@hetnet.nl of Tel: 0541-552100.
Commissie Jeugdbegeleiding / opleiding  - Sint Plechelmus harmonie



8

Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal

Handbal
Zaterdag 16 februari 
19:00 S.V. De Lutte DA1 - de Tukkers DA1
20:15 Het Lutterzand/S.V. De Lutte - Auto Smeeing/
B.D.C.
Zaterdag 17 februari
10:00 S.V. De Lutte D1 - Kedingen D1
10:45 S.V. De Lutte DC2 - Kedingen DC2
11:30 S.V. De Lutte DC1 - Zenderen Vooruit DC1
Dinsdag 26 februari
20:00 S.V. De Lutte DR1 - Zenderen Vooruit DR1
Zaterdag 2 maart 2013
19:00 S.V. De Lutte DS2 - Avanti Wilskracht DS2
20:15 Het Lutterzand/S.V. De Lutte - Hacol '90
Zondag 2 maart
10:00 S.V. De Lutte D1 - Stormvogels D1
10:45 S.V. De Lutte DC2 - Dynamiek DC1
11:30 S.V. De Lutte DC1 - Avanti Wilskracht DC2
12:30 S.V. De Lutte DA1 - Avanti Wilskracht DA1
Zie voor actuele informatie de website: www.svde-
lutte.nl of www.handbal.nl.

Volleybal
vrijdag 22 februari 
18:30 Lutheria MA 2 -  WVC Volley MA 1
18:30 Lutheria DS 4 -  HI-Computers Ledo DS 2
20:15 Lutheria DS 2 -  Twente '05 DS 4
vrijdag 1 maart 
18:30 Lutheria MA 1 -  BUVO MA 1
18:30 Lutheria DS 3 -  Dynamo Tubbergen DS 5
20:15 Lutheria DS 1 -  Twente '05 DS 2
zaterdag 2 maart 
13:00 Lutheria MB 2 -  Markel-Up MB 1
13:00 Lutheria MC 1 -  Ecare Apollo 8 MC 1
14:45 Lutheria MC 2 -  De Jong & Laan VC Aastad MC 1
vrijdag 8 maart 
18:30 Lutheria MA 2 -  HVC MA 1
18:30 Lutheria DS 4 -  Volley '68 DS 5
20:15 Lutheria DS 2 -  SVH VC DS 1
Zie voor actuele informatie de website: www.
lutheria.nl 

Vegetarische kooklessen in Dorpshoes “Erve Boerrigter, De Lutte.
Onder het motto -gezond en lekker eten- worden er in Dorps-
hoes “Erve Boerrigter” vegetarische kooklessen gegeven.
De maaltijden zijn eenvoudig te bereiden en houden je 
lichaam goed gezond.
De eerste les start op Woensdag 27 Februari om 18.00 uur.
Voor informatie kunt u bellen met: 0541-552435 of 06-
12325046.

Zij-actief; Ledenavond 26 februari
Deze avond komt Bert Elferink ons vertellen over twee heel verschillende vakantieon-
derwerpen . Het eerste gedeelte gaat over een fietstocht van zes weken naar Lourdes en 
het tweede gedeelte gaat over een groep verstandelijk beperkte mensen op wintersport 
naar Oostenrijk. We hopen op een goede opkomst.
 Op 13 maart hebben wij een extra  ledenavond; we gaan dan een paasstukje maken 
samen met Maureen Wigger, deze zal worden gehouden in de Vereeniging. Opave hier-
voor noodzakelijk voor  1 maart bij Marga Uit Te Broek.
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Midvastenloop - Delen om te groeien
In de courant en op de televisie, lees en zie je nog al eens dat we 
de afgelopen tientallen jaren vele miljarden ontwikkelingsgeld in 
Afrika hebben gestoken met heel beperkte resultaten.
Ook mag wel eens gezegd worden dat ontwikkelingshulp aan-
toonbaar heeft bijgedragen aan economische groei in arme 
landen, en dankzij Nederlandse hulp meer kinderen naar school 

gingen, en gaan in diverse ontwikkelingslanden.
Nederland geeft hulp aan ontwikkelingslanden via internationale instellingen zoals de                 
EU, de Wereldbank en de VN.
Ook geeft Nederland hulp via diverse Nederlandse hulporganisaties, en met deze hulp 
wil men stoppen. Ongeveer 800 miljoen euro jaarlijks.
De projecten waarvoor de Midvastenloop zich inzet vallen waarschijnlijk ook onder deze 
bezuiniging. Wij willen daarom iedereen vragen ons te helpen door mee te lopen of door 
te sponsoren. De midvastenloop wordt gehouden  9 Maart  2013, kijk op www.midvas-
tenloop.nl  voor verkoopadressen en meer informatie.

Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte
Communicatie met de bewoners van De Lutte
De gemeente Losser stelt ons, in het kader van het project “Kies je Kans” een financiële 
bijdrage beschikbaar, om concrete plannen uit te werken voor De Lutte met onder-
steuning van professionals. We hebben aan de hand van de structuurvisie uit 2007, de 
enquête en dorpsschouw van 2011 en de dorpsschouw van 2012 een lijst opgesteld met 
plannen. Door keuzes te maken hebben we nu enkele concrete plannen die we willen 
gaan uitwerken. Hierbij hebben we uw mening en ideeën nodig. We zullen via 't luutke 
en onze website www.dorpsbelangendelutte.nl hiervoor uw aandacht vragen. 
Als uw sneller geïnformeerd wilt worden, geeft u ons dan uw e-mailadres. We kunnen u 
dan sneller bereiken. Stuur dan een mail naar:  mail@dorpsbelangendelutte.nl.
Afvalcontainers centrum De Lutte
Het eerdere stukje met betrekking tot dit onderwerp, heeft enkele reacties opgeleverd. 
Ook hebben enkele dorpsbewoners nieuwe suggesties aangedragen.  Deze suggesties 
nemen we mee in onze gesprekken met de wethouder. Wanneer u alsnog een idee heeft 
m.b.t. dit onderwerp, mail het ons; mail@dorpsbelangendelutte.nl.
Vrachtwagen verbod IJsvogelstraat en Zwaluwstraat
Naar aanleiding van een verzoek van een van de bewoners, hebben we de gemeente 
Losser gevraagd een verkeersonderzoek uit te voeren. Aan de hand van de bevindingen 
uit dit onderzoek is besloten een vrachtwagen verbod in te stellen in beide straten. Een 
mooi resultaat door inspanningen van de St. Dorpsbelangen De Lutte.
Op dit moment worden er in De Lutte meer van deze verkeersonderzoe-
ken uitgevoerd. In de Luttermolenweg en de Kroepsweg wordt ook geke-
ken naar snelheid en vrachtwagens. Dit in relatie met het tankstation van 
de Firma Wessel en de bereikbaarheid van het tankstation. Ria Heijdens 
(Voorzitter St. Dorpsbelangen).
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
Zondag	  17	  februari	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  L.	  Ros	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Sander	  Olde	  Rikkert	  en	  Bram	  Volker	  
Vastenactie	   	  	  	  	  	  	  :	  Bus	  collecte	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Dinsdag	  19	  februari	   	   	   :	  19.00	  uur	  Meditatieviering	  
Woensdag	  20	  februari	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  22	  februari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   :	  08.30	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  24	  februari	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Mevr.	  I.	  Onland	  	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Stan	  Loohuis	  en	  Bart	  Leferink	  
Vastenactie	   	  	  	  	  	  	  :	  Bus	  collecte	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
10.30	  uur	   	  	  	  	  	  	  :	  Doopviering	  
	  
Dinsdag	  26	  februari	   	   	   :	  19.00	  uur	  Meditatieviering	  
Woensdag	  27	  februari	  	  	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  1	  maart	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Zondag	  3	  maart	   :	  Presentatieviering	  1ste	  Heilige	  Communie	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  E.	  Pross	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Elleke	  en	  Maartje	  Visschedijk	  	  
Vastenactie	   	  	  	  	  	  	  :	  Bus	  collecte	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Dinsdag	  5	  maart	   	   	   	   :	  19.00	  uur	  Meditatieviering	  
Woensdag	  6	  maart	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  8	  maart	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
	   	  



11

Zondag	  17	  februari:	  	  
Martijn	  Olde	  Riekerink,	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  
Hendrik	  	  Brookhuis,	  Herman	  Koertshuis,	  Gezina	  Kuipers-‐Nijhuis,	  Jan	  Volker,	  Wim	  
Velthuis,	  Dinie	  Morsink,	  Hendrik	  Benneker,	  Gerhard	  Wargers,	  	  
Ouders	  Lentfert-‐Siegerink.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Bernard	  Steunebrink,	  Liesbeth	  Gotlieb	  –	  Scheper,	  Herman	  Weusthof,	  Bernhard	  
Grote	  Beverborg,	  Ouders	  Scholten-‐oude	  Voshaar.	  
	  	  
Zondag	  24	  februari:	  
Overleden	  fam.	  Punt	  en	  overleden	  fam.	  Tijhuis,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Jan	  en	  
Marie	  Dwars	  Te	  Mölde,	  Bernard	  Punt,	  Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  Ouders	  
Geertshuis-‐Perrevoort,	  Martin	  Volker,	  Diny	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Joke	  en	  Jos,	  Dinie	  
Morsink,	  Hendrik	  Benneker,	  Gerrit	  Nijhuis,	  Bernard	  Hampsink,	  Uit	  dankbaarheid.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Johan	  Kortman,	  Jan	  Zwijnenberg,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Frans	  Nijhuis,	  	  
Ouders	  Oosterbroek-‐Duivelshof,	  Meine	  Maartens,	  Gerhard	  Olde	  Riekerink,	  
Ouders	  Rolink-‐Reijmer,	  Ouders	  Schasfoort-‐Smellink,	  Ouders	  Visschedijk-‐Frielinck,	  
Henk	  Bekkedam,	  Ine	  Olde	  Hendrikman-‐Luyerink.	  
	  
Zondag	  3	  maart:	  	  
Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Bernard	  Nijhuis,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Frans	  en	  
Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  Ouders	  Kristen-‐Beld,	  Hendrik	  Brookhuis	  (Buren),	  
Herman	  Koertshuis,	  Jan	  Volker,Dinie	  Morsink,	  Hendrik	  Benneker,	  Gerard	  
Benneker,	  Thijs	  en	  Thomas,	  Ouders	  ter	  Brake-‐groote	  Beverborg.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Tonny	  Greftenhuis	  (Dorpsstraat),	  Jan	  Nijkamp,	  Ouders	  Groote	  Beverborg-‐Evers	  
en	  Toon,	  Annie	  Wigger-‐van	  Langen,	  Jan	  Peters,	  Ouders	  Schopbarteld-‐Kosters,	  
Antoon	  Seijger.	  
	  
	  
	  
Overleden:	  
Johny	  Badart,	  Nachtegaalstraat	  27.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  65	  jaar	  
Hendrik	  Benneker,	  Hanhofweg	  25.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  81	  jaar	  
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Presentatieviering	  communicanten.	  
Op	  zondag	  	  3	  maart	  a.s.	  is	  de	  presentatieviering	  voor	  de	  communicantjes	  van	  dit	  
jaar.	  In	  deze	  viering	  worden	  de	  kinderen	  voorgesteld	  die	  zich	  gaan	  voorbereiden	  
op	  de	  eerste	  Heilige	  Communie.	  Achter	  de	  schermen	  zijn	  de	  voorbereidingen	  al	  
in	  volle	  gang.	  Versieringen	  voor	  de	  kerk,	  voorbereiden	  van	  voorbeden	  en	  
lezingen,	  het	  oefenen	  van	  liedjes.	  Kortom	  het	  zal	  een	  mooie	  viering	  worden	  .	  
	  Het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  zal	  de	  viering	  vocaal	  opluisteren.	  	  
Iedereen	  is	  van	  harte	  welkom.	  De	  viering	  begint	  om	  09.00	  uur.	  	  
De	  eerste	  H.	  communie	  wordt	  gedaan	  op	  zondag	  26	  mei	  	  om	  11.00	  uur.	  	  
	  
Veertigdagentijd/meditatietijd.	  
Zoals	  gebruikelijk	  zijn	  er	  weer	  meditatievieringen	  gedurende	  de	  veertigdagentijd.	  
Allemaal	  op	  dinsdagavond	  om	  19.00	  uur	  in	  de	  Plechelmuskerk.	  
De	  eerste	  viering	  19	  februari	  heeft	  als	  thema	  ‘Rond	  om	  het	  kruis.’	  
Dit	  is	  het	  kruis	  dat	  gedurende	  veertig	  dagen	  rond	  gaat	  in	  de	  parochie	  Lumen	  
Christi.	  Tijdens	  de	  zondagmorgenviering	  op	  17	  februari	  wordt	  dit	  
binnengebracht.	  Het	  kruis	  blijft	  1	  week	  staan	  en	  wordt	  dan	  de	  zaterdag	  daarop	  
tijdens	  de	  viering	  binnengebracht	  in	  	  Beuningen.	  
De	  tweede	  viering	  is	  	  26	  februari	  met	  als	  thema	  ‘ik	  was	  ziek’.	  Aan	  de	  hand	  van	  
het	  hongerdoek	  wordt	  stilgestaan	  bij	  wat	  dit	  betekend.	  
De	  derde	  viering	  is	  5	  maart	  en	  heeft	  het	  thema	  ’	  Ik	  zat	  gevangen’	  
De	  vierde	  viering	  is	  12	  maart	  met	  het	  thema	  ’Ik	  wil	  spelen’.	  
De	  laatste	  drie	  vieringen	  hebben	  het	  hongerdoek	  als	  uitgangspunt.	  Dit	  doek	  is	  
gemaakt	  	  door	  een	  Afrikaans	  schilder,	  hij	  	  heeft	  verschillende	  thema’s	  	  kleurrijk	  
geschilderd.	  Tijdens	  de	  meditatievieringen	  worden	  er	  met	  verschillende	  
symbolen	  gewerkt	  om	  de	  thema’s,	  gebaseerd	  op	  tekstregels	  uit	  de	  bijbel,	  uit	  te	  
drukken.	  U	  bent	  van	  harte	  welkom	  om	  	  in	  deze	  jachtige	  tijd	  een	  moment	  van	  rust	  
en	  meditatie	  te	  beleven.	   	   	  

Werkgroep	  liturgie	  de	  Lutte	  
	  
Veertigdagentijd	  in	  Lumen	  Christi	  
De	  veertig	  dagen	  voor	  Pasen	  worden	  de	  Veertigdagentijd	  genoemd.	  Deze	  
periode	  is	  van	  oudsher	  een	  tijd	  van	  inkeer,	  bezinning	  en	  gebed	  ter	  voorbereiding	  
op	  Pasen.	  Veel	  christenen	  gebruiken	  de	  Veertigdagentijd	  om	  op	  een	  bepaalde	  
manier	  te	  vasten	  of	  soberder	  te	  leven.	  Of	  om	  juist	  te	  delen	  van	  iets	  wat	  je	  in	  
overvloed	  hebt.	  In	  de	  veertigdagentijd	  stellen	  wij	  in	  onze	  parochie	  het	  kruis	  
centraal	  en	  delen	  wij	  dat	  met	  elkaar.	  Het	  houten	  kruis,	  gemaakt	  door	  een	  
parochiaan,	  doet	  onze	  zeven	  geloofsgemeenschappen	  aan.	  Tevens	  is	  er	  een	  
doordeweekse	  viering	  in	  de	  week	  dat	  het	  kruis	  op	  een	  bepaalde	  locatie	  is.	  
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Deze	  viering	  kan	  bv.	  een	  meditatieviering	  zijn.	  Hier	  staat	  te	  zijner	  tijd	  een	  
berichtje	  van	  in	  uw	  parochieblad.	  
De	  start	  van	  het	  ‘rondreizende’	  kruis	  is	  in	  De	  Lutte	  tijdens	  de	  weekendviering	  van	  
17	  februari.	  Vanuit	  De	  Lutte	  wordt	  het	  kruis	  in	  de	  daaropvolgende	  
weekendviering	  in	  Beuningen	  de	  kerk	  binnengedragen.	  Daarna	  gaat	  het	  kruis	  
ieder	  weekend	  naar	  een	  andere	  locatie.	  Zo	  gaat	  het	  kruis	  na	  De	  Lutte	  en	  
Beuningen	  vervolgens	  langs	  de	  locaties	  Denekamp,	  Noord	  Deurningen,	  Tilligte	  en	  
Lattrop	  om	  tot	  slot	  op	  Goede	  Vrijdag	  29	  maart	  tijdens	  de	  avondviering	  in	  
Ootmarsum	  te	  komen.	  
De	  vrijwilligers	  van	  de	  verschillende	  geloofsgemeenschappen	  die	  hiertoe	  het	  
initiatief	  hebben	  genomen,	  nodigen	  u	  graag	  uit	  samen	  met	  hen	  te	  vieren	  en	  het	  
kruis	  te	  delen.	  
	  
Uitnodiging	  Vespervieringen	  tijdens	  de	  40-‐dagentijd.	  
De	  40-‐dagentijd	  is	  een	  tijd	  van	  gebed	  en	  bezinning	  om	  ons	  voor	  te	  bereiden	  op	  
Pasen,	  het	  feest	  van	  de	  Verrijzenis	  van	  Jezus	  Christus.	  Op	  de	  zondagen	  in	  deze	  
tijd	  houden	  we	  weer	  Vespervieringen,	  waarbij	  iedereen	  van	  harte	  wordt	  
uitgenodigd.	  We	  beginnen	  deze	  vieringen	  met	  een	  hymne,	  met	  het	  bidden	  van	  
enkele	  psalmen	  en	  een	  Evangelielezing.	  Daarna	  volgen	  met	  lichtbeelden	  een	  
aangepaste	  meditatie,	  zang	  en	  gebed.	  Op	  de	  laatste	  zondag	  gebruiken	  we	  tijdens	  
de	  gehele	  viering	  lichtbeelden.	  De	  Vespers	  beginnen	  om	  16.30	  uur	  	  
in	  de	  kapel	  van	  de	  Zusters	  Franciscanessen	  te	  Denekamp	  en	  duren	  ruim	  een	  half	  
uur.	  Iedereen	  is	  van	  harte	  welkom!	  
Zusters	  Franciscanessen	  Gravenallee	  30	  7591	  PE	  	  Denekamp.	  	  
	  
Midvastenloop.	  
Thema	  van	  de	  vastenactie	  is	  	  Delen	  om	  te	  groeien.	  
In	  de	  courant	  en	  op	  de	  televisie,	  lees	  en	  zie	  je	  nog	  al	  eens	  dat	  we	  de	  afgelopen	  
tientallen	  jaren	  vele	  miljarden	  ontwikkelingsgeld	  in	  Afrika	  hebben	  gestoken	  met	  
heel	  beperkte	  resultaten.	  Ook	  mag	  wel	  eens	  gezegd	  worden	  dat	  
ontwikkelingshulp	  aantoonbaar	  heeft	  bijgedragen	  aan	  economische	  groei	  in	  
arme	  landen,	  en	  dankzij	  Nederlandse	  hulp	  meer	  kinderen	  naar	  school	  gingen,	  en	  
gaan	  in	  diverse	  ontwikkelingslanden.	  Nederland	  geeft	  hulp	  aan	  
ontwikkelingslanden	  via	  internationale	  instellingen	  zoals	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EU,	  de	  Wereldbank	  en	  de	  VN.	  Ook	  geeft	  Nederland	  hulp	  via	  diverse	  Nederlandse	  
hulporganisaties,	  en	  met	  deze	  hulp	  wil	  men	  stoppen.	  
Ongeveer	  800	  miljoen	  euro	  jaarlijks.	  
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De	  projecten	  waarvoor	  de	  Midvastenloop	  zich	  inzet	  vallen	  waarschijnlijk	  ook	  
onder	  deze	  bezuiniging.	  Wij	  willen	  daarom	  iedereen	  vragen	  ons	  te	  helpen	  door	  
mee	  te	  lopen	  of	  door	  te	  sponsoren.	  De	  midvastenloop	  wordt	  gehouden	  9	  maart.	  	  	  
Kijk	  op	  www.midvastenloop.nl	  	  voor	  verkoopadressen	  e.d.	  
	  
Wij	  zetten	  ons	  dit	  jaar	  weer	  in	  voor	  twee	  projecten.	  
Het	  eerste	  project	  dat	  we	  steunen	  ligt	  in	  Lodwar	  in	  Kenia.	  
Lodwar	  ligt	  in	  de	  provincie	  Turkana	  in	  het	  noorden	  van	  Kenia.	  Het	  is	  een	  
uitgestrekt	  en	  onherbergzaam	  gebied.	  Van	  oudsher	  leiden	  de	  bewoners	  een	  
nomadisch	  bestaan.	  Door	  droogte	  is	  er	  steeds	  minder	  water	  en	  voedsel	  te	  
vinden	  voor	  mens	  en	  dier.	  Veel	  geiten	  sterven	  van	  de	  honger.	  De	  armoede	  onder	  
de	  bevolking	  is	  daardoor	  enorm.	  Kinderen	  willen	  deze	  armoede	  ontvluchten,	  en	  
denken	  dat	  ze	  in	  de	  stad	  wel	  een	  baantje	  en	  eten	  zullen	  vinden.	  Helaas	  geen	  
werk	  en	  ook	  geen	  eten.	  De	  medewerkers	  van	  fr.	  Wennekes	  halen	  ieder	  jaar	  ruim	  
60	  jongens	  en	  meisjes	  (zwervertjes)	  van	  de	  straat.	  
Deze	  jongens	  en	  meisjes	  krijgen	  voedsel	  en	  onderwijs	  en	  zo	  probeert	  men	  deze	  
kinderen uit	  de	  vicieuze	  cirkel	  van	  de	  armoede	  te	  halen.	  Het	  tweede	  project	  dat	  
we	  willen	  steunen	  ligt	  in	  het	  Midden-‐Amerikaanse	  Honduras.	  
als	  illegale	  werkkracht.	  De	  anderen	  worden	  opgepakt	  en	  teruggestuurd.	  Ze	  
komen	  ontgoocheld,	  beschadigd,	  beroofd	  en	  gewond	  terug.	  Als	  ze	  de	  reis	  
tenminste	  hebben	  overleefd.	  De	  zusters	  van	  de	  orde	  Scalabrinianas	  vangen	  
teruggestuurde	  migranten	  en	  hun	  gezinnen	  liefdevol	  op	  en	  helpen	  hen	  weer	  op	  
weg.	  Zuster	  Valdete	  maakt	  vrijwel	  dagelijks	  hartverscheurende	  situaties	  mee	  als	  
ze	  op	  het	  vliegveld	  terug	  gestuurde	  migranten	  opvangt.	  De	  migranten	  die	  
aankomen	  op	  de	  luchthaven	  krijgen	  o.a.	  tijdelijk	  onderdak,	  medische	  hulp,	  
transport,	  eten	  en	  psychologische	  ondersteuning.	  Ze	  worden	  geholpen	  met	  een	  
beroepsopleiding	  en	  de	  kinderen	  krijgen	  onderwijs	  
	  
Pastor	  Praat	  
	  

Secretariaat	  Locatie;	  De	  Lutte,	  Plechelmusstraat7,7587	  AL,	  De	  Lutte	  
Tel	  0541-‐55	  12	  03	  	  Email	  delutte@lumenchristi.nl	  

Openingstijden;	  dinsdag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  10.30	  uur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  woensdagavond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.30	  –	  20.30	  uur	  

Voor	  informatie	  kerkelijk	  huwelijk,	  ziekenbezoek	  pastores,	  ziekenzalving-‐
ziekenzegening	  is	  informatie	  te	  vinden	  op	  www.Lumenchristi.nl	  of	  
	  tel.	  0541-‐35	  35	  51	  	  (maandag	  t/m	  vrijdag	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  11.30	  uur)	  
Voor	  telefoonnummers	  en	  email	  adressen	  leden	  Pastoresteam	  

www.lumenchristi.nl.	  
Voor	  dringende	  pastorale	  hulp	  buiten	  kantooruren	  06-‐57940901	  
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ELECTROTECHNIEK TELECOMMUNICATIE BEVEILIGINGEN DE LUTTE

Dorpstraat 34  -  7587AD  -  De Lutte  -  tel. 0541-551500
 www. koertshuiselektrotechniek.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

15%   KORTING
               

OP ALLE STRIJKIJZERS



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639 Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

TEL. 0541-551350


