
"Op zondag 12 mei, de Heurne-
tocht, mooie familie wandeltocht"

"Koningstoernooi, eerste toernooi 
van de Lutter Jeu de Boules Ver."

Agenda
11 Mei  Ophaaldag Rommelmarkt
12 Mei  Heurnetocht
20 Mei  Pinksterwandeling
21 Mei  KBO; Fietstocht
24 Mei  KBO; Themamiddag
26 Mei  Eerste Heilige Communie
28 Mei  Zij-actief; Uitstapje 
30 Mei  Mariaviering, om 15.00 uur
31 Mei  Zij-actief; Lentewandeling

Twitter
SV de Lutte wint in de afscheids-
wedstrijd van Daan, Frank en 
Bart tegen MVV met 2-1 goals 
van Joris en Lucas

SVdelutte1
@SVdelutte1  05-05-13 7:06

"Sportieve dames gezocht! ""Op 3 en 4 juni, Openhuis Sint  
Plechelmusharmonie"

"Kiek Es... Vergeet niet 't Luutke 
mee te nemen op vakantie !"

"Workshop cupcakes versieren 
voor kinderen op 28 mei"

"Dinkel gezicht in het Lutterzand 
omstreeks 1900"

Uitgave 7 - van  11 Mei t/m 31 Mei 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
11 Mei Ophaaldag Rommelmarkt Lutheria
12 Mei Loopgroep De Lutte; Heurnetocht ( wandeltocht) 
20 Mei Plechelmusharmonie; Pinksterwandeling, vertrek 9:00 uur
21 Mei KBO; Fietstocht
24 Mei KBO; Themamiddag in de Vereniging
26 Mei  Eerste Heilige Communie
28 Mei Zij-actief; Uitstapje
30 Mei Mariaviering, om 15.00 uur
31 Mei Zij-actief; Lentewandeling
02 Juni Luttervoorjaartocht, start tussen 10:00 en 13:00 uur bij Dorpshoes erve Boerrigter
03 Juni Plechelmusharmonie; Openbare repetitie (jeugd)slagwerkgroep, vanaf 18.30 uur 
04 Juni Plechelmusharmonie; Openbare repetitie aspiranten- en harmonieorkest, vanaf 18.30 uur
13 Juni KBO; Bustocht
15 Juni  Open Air Keet'n Zwart
18 Juni Zij-actief; fietstocht
21 Juni KBO; Fietstocht
28 Juni t/m 30 Juni - 36e Hellehondsdagen    
29 Jun Loopgroep De Lutte; 30e Dorpsloop tijdens de HHD 
28 Jun KBO; Gezellige middag Erve Dalhoes
30 Jun DDM; Grote Boekenverkoop tijdens HHD vanaf DDM-stand
07 Jul St. Plechelmusfeest  m.m.v. Plechelmusharmonie in/rond de kerk
10 Sep Zij-actief; opening seizoen, 19.00 uur kerk en aansluitend Bingo
25 Sep Zij-actief; Regio ledenavond
20 Okt Plechelmusharmonie; Twentse cultuurtocht   
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
19 Nov Zij-actief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
03 Sep KBO; Fietstocht
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
10 Dec Zij-actief; kerststukje maken in de Vereeniging
17 Dec Zij-actief; adventsviering (opgave noodzakkelijk)
22 Dec Plechelmusharmonie; Kerstconcert 

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 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. Thea Hesselink-Senger   0541-551728  

Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 8 loopt van 1 juni t/m 21 juni kopie 
inleveren voor woensdag 22 mei voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl - E-mail Kerk: 
luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
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Planten van de Koningslinde in ons De Lutte 
Een uur voor de ondertekening van de Akte 
van Abdicatie door Koningin Beatrix, Prins van 
Oranje, prinses Maxima en de voorzitters van de 
beide Kamers, de Rijksministerraad, de Com-
missaris van de Koningin in Noord-Holland, de 
burgemeester van Amsterdam en tot slot de 
directeur van het Kabinet van de Koningin, plant-
ten de jeugd van De Lutte met de burgemeester 
Sijbom en wethouder Weierink van de gemeente 
Losser namens alle inwoners de Koningslinde 
ter gelegenheid van de inhuldiging van onze 
nieuwe koning. Het is de Koning Willem-Alexander boom en staat voor de basisschool 
in ons dorp. Bijna in lijn staan nu de Beatrixboom, de Millenniumboom en nu de Koning 
Willem-Alexanderboom in ons centrum.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haalt 1.630 kg kleding op
De kledinginzameling  voor Men-
sen in Nood die op 6 april was 
gehouden, heeft  1.630 kg  kleding 
opgebracht. Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood wil ieder-
een die hieraan heeft bijgedragen 
hartelijk danken.Met het aantal 
opgehaalde kilo’s worden projec-

ten gesteund van Cordaid mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingac-
tie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl
De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledingin-
zameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Om de actie ook 
dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hier-
voor te bewaren.Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor 
de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar 073-687 10 60 of kijken op 
www.samskledingactie.nl.  -namens de werkgroep Caritas-

Sportieve dames gezocht!
Sinds kort is er een nieuwe groep enthousiaste dames die elke woensdagavond moun-
tainbiken in de mooie omgeving van De Lutte. Het parcours is afwisselend en alle dames, 
ook beginners zijn welkom. Beschik je over een mountainbike en helm dan kun je je 
opgeven bij Ellen Benneker; ellenbenneker@hotmail.com. We vertrekken elke woens-
dagavond om 18.30 uur bij de Hellehond, rond 19.45 uur zijn we weer terug op het 
kerkplein. 
Alles wordt behandeld van de rijtechniek tot de fietsafstelling. De trainingen staan onder 
leiding van Gerrit Rekers en Bertus Hegeman van de Wielerclub De Lutte.
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Kiek Es!
Er zijn nog geen foto’s ingezonden, en dus 
hebben we er één uit de oude doos gehaald. 
Een foto van de nieuwe uitkijkpost in het ker-
kenbos ergens in het voorjaar van 2012. 
We hopen dat we in het volgende Luutke een 
foto van een inzender kunnen plaatsen. Dat 
kan van alles zijn. Een vol terras op Koningin-
nedag, wandelaars tijdens de Heurnetocht, 
de Hellehond die weer eens verkleed is of 
gewoon een mooi plekje in ons dorp. Heb je 
een leuke foto waarvan je denk ‘Die moet in 
’t Luutke!’,  stuur hem naar kiekes@foto34.nl.
En vergeet ook vooral niet ’t Luutke mee te 
nemen op vakantie, we rekenen op jullie!
Kiek es is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/kiekesintluutke
- Tessa Olde Riekerink -

Zondag 2 juni: De Lutter Voorjaarstocht.
Voor de 26e keer organiseert de werkgroep van de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter  
een fietstocht. Dit jaar opnieuw een eendaagse voorjaarstocht. Op zondag 2 juni staat 
de 3e eendaagse Lutter Voorjaarstocht op de kalender. Een fietsevenement waarbij de 
deelnemers in staat worden gesteld om kennis te maken met de fraaie omgeving van het 
Hellehondsdorp. Het startpunt van de tocht is in het Dorpshoes. Waar de tocht precies 
heen voert, blijft een verrassing. Dat de deelnemers op 2 juni tal van mooie plekjes 
rondom het kerkdorp te zien krijgen, lijdt echter geen twijfel. De fietsers kunnen kiezen 
uit twee afstanden: 25 en 50 kilometer. Vertrek is mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur.
De inschrijvingskosten bedragen vier euro voor volwassenen en twee euro voor kinde-
ren tot en met twaalf jaar. Elke controlepost beschikt over een Eerste Hulpverbanddoos. 
Traditiegetrouw is er onderweg en ook na afloop een traktatie voor de fietsers. Voor 
meer informatie kunt u kijken www.dorpshoes.nl of www.delutte.com.

Zij Actief, actief in de Lente en Zomer.
Dinsdag 28 mei is het Zij Actief uitstapje, de kosten zijn € 49,50 waarvan € 25,00 bij 
opgave betaald dient te worden bij een van de bestuursleden. Opgeven kan bij Marga uit 
het Broek voor 15 mei aanstaande. Opgeven voor de lentewandeling van 31 mei kan nog 
steeds. Alleen wandelen en een lunch (€10,-- p.p. ), je kunt ook alleen 's middags een 
krans maken (€ 17,50 p.p). Wil je de hele dag genieten; wandelen, lunch en 's middags 
creatief bezig zijn dan kan dat ook (€27,50 p.p.). Opgeven bij Marga Uit Te Broek, en
vol=vol!

KIEK ES
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Dinsdag 18 juni is er een fietstocht, tijdstip volgt nog. De kosten zijn € 12,50 per persoon 
en men kan zich opgeven bij Marga uit het Broek voor 10 juni. Voor dinsdag 2 juli zijn 
wij uitgenodigd door Zij Actief Groningen, zij zijn die week bij Hotel de Zwaan en willen 
graag een gezellige avond organiseren met leden van Zij Actief De Lutte. Er zijn geen kos-
ten voor deze avond. We vertrouwen erop dat we met veel leden er een gezellige avond 
van gaan maken. 25 September is de Regio Ledenavond bij Hutten in Rossum aanvang 
20.00 uur. Noteer deze datum vast in uw agenda! Opgave bij Ans Olde Theussink, lid 
van het Regiobestuur, voor 15 september. Vele gezellige activiteiten voor deze lente en 
zomer, het bestuur vertrouwt op een grote deelname.

Openbare repetities Sint Plechelmus Harmonie
De eerste week van juni houdt de Sint Plechelmus 
Harmonie open huis. Ben je geïnteresseerd in 
slagwerk dan heten we je maandag 3 juni vanaf 
18.30 uur van harte welkom op de repetities van 
de jeugdslagwerkgroep en de slagwerkgroep. 
Hier kun je met eigen ogen zien en horen welke 
diverse instrumenten zij allemaal gebruiken. Wij 
kunnen je verzekeren, dat zijn er veel meer dan 
de trommels die je op straat ziet.  
Lijkt een blaasinstrument je leuker? Dan zien we 
je graag op dinsdagavond 4 juni. Dan repeteert 
het aspirantenorkest vanaf 18.30 uur en laten je klasgenootjes je horen en zien wat ze 
allemaal met hun instrumenten kunnen. Aansluitend repeteert het harmonieorkest 
vanaf 19.30 uur waar nog meer verschillende instrumenten te zien en te horen zijn. Dit 
is overigens niet alleen voor de jeugd interessant, ook ouders kunnen nog makkelijk een 
instrument leren bespelen. Een aantal van onze leden zijn hier het muzikale voorbeeld 
van. Wij hopen iedereen dan ook graag te begroeten bij één van onze repetities op 
maandag 3 of dinsdag 4 juni in het Dorpshoes Erve Boerrigter.

Workshop cupcakes versieren in Dorpshoes “Erve Boerrigter”
Op dinsdag 28 Mei staat er een workshop cup-
cakes versieren gepland in het Dorpshoes!
Van 14.30 – 15.30 is er een workshop voor kin-
deren van 5 t/m 7 jaar. Ben je tussen de 8 en 12 
jaar oud dan ben je welkom van 15.30 – 16.30. 
Wil je samen met je vriendinnen aan deze leuke 
workshop deelnemen geef je dan snel op.  We 
versieren p.p. 4 cupcakes en maken 1 popcake. Je 
neemt je zelf versierde cupcakes mee naar huis in 
een prachtige geschenkverpakking. Geef je snel 

op. Mail naar jan@dorpshoes.nl of bel naar 0541-552009 - Kosten: € 3,50 p.p.  ( max. 10 
kinderen)
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Lutterzand
Als je oude ansichtskaarten verzamelt 
van De Lutte – zoals ik – dan merk je 
pas hoeveel ansichtskaarten er zijn 
gemaakt van het Lutterzand, de Dinkel 
en de bruggen over de Dinkel. Daaruit 
blijkt wel  dat “ons Lutterzand“  een 
belangrijke plaats heeft gekregen voor 
de vele toeristen en dagjesmensen 
die hier graag naar toe gingen in het 
verleden en ook nu nog gaan ! 
De Dinkel is ook een van de weinige 
riviertjes in ons land die nog kronke-

len mag door het landschap en buiten zijn oevers mag treden bij overvloedige regenval.  
Zo wordt van de ene oever zand afgekalfd en op andere plaatsen weer achtergelaten en 
alom bekende “Greune Stet” is op deze wijze ontstaan.    Maar niet altijd was het zo'n 
mooi landschap !! In de late middeleeuwen  behoorde dit gebied ( dat heette toen het 
Snippenveen) tot de gemeenschappelijke woeste gronden van de Marke De Lutte.   Er 
waren uitgestrekte bossen en heidevelden maar …. er werd te veel hout gekapt voor 
brandhout e.d.  en op de uitgestrekte heidevelden liet men niet alleen de schapen gra-
zen maar werden ook plaggen afgestoken voor bemesting van de akkers.  Het evenwicht 
in de natuur werd hierdoor verstoord en de wind kreeg vat op de kwetsbare plekken 
waardoor grote zandverstuivingen ontstonden. In oude geschriften van de marke kun-
nen we lezen dat rond 1690/91 de Drost van Twente werd gevraagd om maatregelen te 
treffen en deze drost vroeg zelfs hulp bij de Graaf van Bentheim. Uit Noord Holland werd 
toen ook zaad gehaald van helmgras welke daar in de duinen werd gebruikt maar het 
hielp weinig . Het gebied veranderde in de 17e en 18e eeuw in een grote zandvlakte en 
bij oostenwind raakten grote delen landbouwgrond onder het zand bedolven. De boeren 
langs de Dinkel liepen veel schade op en mochten als schadeloosstelling hun schapen 
weiden langs de oevers van de Din-
kel. De Marke De Lutte besloot om 
het Lutterzand te herbossen  maar 
toen in 1819 de marken werden 
opgeheven en de meeste marke 
grond werd verdeeld naar rato van 
omvang van ieders erf was er wei-
nig belangstelling voor de woeste 
grond in het Lutterzand.  Omdat 
over dit perceel geen belasting was 
betaald verkocht de Ontvanger der

KRONIEK  DE LUTTE
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directe belastingen dit grote perceel bij 
afslag op 14 mei 1852 aan een viertal 
boeren die voor fl. 1200,= gezamenlijk 
eigenaar werden van dit gebied. Deze 
nieuwe eigenaren konden nu zelf maat-
regelen nemen om de zandverstuivingen 
tegen te gaan en op grote schaal werd 
begonnen met het aanplanten van grove 
dennen.  Ook de jeneverbes kon zich goed 
voortplanten in dit gebied en zó ontstond 
het huidige afwisselende landschap van 
750 ha met dennenbossen, heide, zandverstuivingen en jeneverbessen waar de Dinkel 
fraai doorheen kronkelt. 
Vanwege dit bijzondere karakter is het Lutterzand in 2007 aangewezen als Aardkundig 
Monument en mede door de komst en de uitbreidingen van enkele horecabedrijven , 
zoals het paviljoen ( zie oude ansichtskaart) kunnen wij en velen met ons genieten van 
dit unieke stukje De Lutte !!
- Tonnie Bekke -

Loopgroep De Lutte met mooie familie wandeltocht
De Sportief Wandelafdeling van de Loopgroep De Lutte organiseert op zondag 12 mei 
aanstaande weer een mooie editie van de Heurnetocht. In navolging van het succes van 

vorig jaar is er ook dit jaar voor families 
met kinderen weer een afwisselende 
tocht van 5 km samengesteld met een 
aantal leuke activiteiten. Ook de fervente 
lange afstand wandelaars komen even-
eens goed aan hun trekken op de diverse 
afstanden. De mooie Lutterse omgeving 
leent zich prima voor een mooie voor-
jaarstocht, langs nieuwe smalle paadjes 
en bruggetjes in een ontluikende natuur. 

Er zijn onderweg een aantal verzorgingsposten, en na afloop heeft Pannenkoekhoes De 
Stroper een speciale Heurnetocht aanbieding voor de deelnemers. Er zijn diverse afstan-
den te weten: 5 km - start tussen 10.30 en 11.30 uur, 10 km - start tussen 9.30 en 10.30 
uur, 18 km - start tussen 8.45 en 9.30 uur en de 26 km - start tussen 8.00 en 8.45 uur. 
Startpunt en eindpunt is: Pannenkoekhoes De Stroper aan de Bentheimerstraat 25 in De 
Lutte. Voor meer informatie zie www.loopgroep.nl of tel. 0541-551715

Collecte Hartstichting
De opbrengst van de collecte voor de Hartstichting was dit jaar € 1960,12. Namens de 
Hartstichting willen wij graag alle gulle gevers en vooral de collectanten hartelijk danken. 
Marianne Notkamp en Lianne Veendijk.
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Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal

Rommelmarkt Lutheria 
Volleybal vereniging Lutheria organiseert 
weer de jaarlijkse rommelmarkt in het cen-
trum van De Lutte. Zaterdag 11 mei 2013 is 
de grote ophaaldag. In de ochtend vanaf 9.00 
uur komen al onze leden met auto en wagen 
langs om de goed te gebruiken artikelen op 
te halen. Hebt u nog artikelen die nog steeds 
in goede staat zijn, maar u zelf niet meer 
gebruikt (gelieve geen witgoed) zet deze dan 
aan straat, zodat wij deze op kunnen halen. U 

kunt ze eventueel ook zelf langs brengen bij de Firma Heebing, Lossersestraat 18 te De 
Lutte tot 14.00 uur op zaterdag 11 mei. Ook plastic tassen die wij nog kunnen gebruiken 
zijn welkom. Voor eventuele vragen kunt U ons mailen naar rommelmarktlutheria@hot-
mail.com. Lijkt het u leuk om op onze rommelmarkt een kijkje te nemen? Kom dan allen 
2de Pinksterdag maandag 20 mei 2013 naar het centrum van De Lutte! 

Jeu de boules De Lutte
Zondag 28 april heeft de Lutter Jeu de Boules Vereniging het eerste toernooi gespeeld  
“Het Koningstoernooi”. Middels 3 voorgelote partijen werd het programma in doublet-
tes afgewerkt. Na een zeer spannende 
strijd kon door de voorzitter de uitslag 
bekend worden gemaakt. 
1e prijs: Henk en Tiny Koekoek
2e prijs: Henk Nijhuis & Richard Kiemeneij 
3e prijs: Stieneke Zwijnenberg & Will Uyen.
Het Jeu de Boules terr ein aan de Bavels-
weg is inmiddels ingericht en de banen zijn 
gereed. Binnenkort wordt de accommoda-
tie officieel geopend, datum volgt. 

Handbal
Geen (thuis)wedstrijden 

Zie voor actuele informatie de website: 
www.svdelutte.nl

Volleybal
Geen (thuis)wedstrijden

Zie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl 
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Inspiratiedag in De Lutte op zaterdag 1 juni 
Zaterdag 1 juni 2013 zal er in dorpsboerderij 
“Erve Boerrigter” in De Lutte een “inspiratiedag” 
plaats vinden. Deze dag wordt georganiseerd 
door mensen uit de regio Twente, die zich bezig 
houden met bewustwording. De werkgroep 
“Heel Natuurlijk” bestaat uit: Chris van Benthem, 
Erna Seiger, Ine Peters, Angelien Ribberink, 
Lynn Singer, Eric en Nienke André de la Porte, 
Renée Veelers, Carla van der Star en Caroline 
Bosgoed. Belangstellenden kunnen 3 lezingen en 
workshops naar keuze volgen, zoals yoga, tai chi, creatieve intuïtieve coaching, kinderen 
in deze tijd, familie-opstellingen, coaching voor kinderen en volwassenen, de kosmi-
sche mens (een innerlijke reis),persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, spirituele 
natuurwandeling en kennismaken met natuurwezens. Tevens is tekenmedium Lydia van 
Oort die dag aanwezig. Voor nadere informatie over deze workshops en aanmelding zie 
onze website www.heelnatuurlijk.org. 
Locatie:       Dorpshoes Erve Boerrigter
Aanvang:    10.00 u – 16.00 u. (inloop 9.30 u.)
Kosten:       € 40,-- gepast te betalen bij aankomst (incl. 3 workshops naar eigen  
  keuze, koffie/ thee met krentenwegge, soep en broodjes)
Opgave:  Via aanmeldings/keuzeformulieren op de website 
  www.heelnatuurlijk.org of via rivos@home.nl (info 06-13189115) 
  Graag opgave vóór 22 mei! 
Op de website zijn ook de agenda’s met activiteiten van de individuele werkgroepleden 
te vinden.

Activiteiten KBO De Lutte
Op dinsdag 21 mei gaan we fietsen. We starten om 14.00 uur vanaf het kerkplein De 
Lutte, de bestemming is nog een verassing. 
Vrijdag 24 mei om 14.00 uur hebben we een themamiddag georganiseerd in de Ver-
eeniging. Onder leiding van Ben Kamphuis,fysiotherapeut, gaan we oefeningen doen 
waardoor spieren en gewrichten worden losgemaakt. Ook komt de fietsgym aan de orde 
om het fietsen veiliger en gemakkelijker te maken. Tevens zal Erik de Vos van rijwielhan-
del en taxibedrijf Nijhuis uitleg en instructies geven over met name de elektrische fiets 
en het gebruik hiervan. Uiteraard kunt u met alle vragen over de fiets bij hem terecht en 
neem uw fiets ook mee. 
Onze jaarlijkse bustocht is dit jaar gepland op donderdag  13 juni. We vertrekken om 
9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Vereeniging. Thuiskomst is circa 20.00 uur. De reis 
gaat dit jaar richting Teuteburgerwoud via Bad Rothenfelde. Jullie kunnen je opgeven bij 
Tonny Wiggers  via telefoonnummer 0541- 532122 of Aty Nijhuis  via 0541-511392. De 
kosten voor deze dagtocht zijn € 56,00 per persoon. Na opgave kunt u dit overmaken op 
rekeningnummer 130342467 ten name van KBO De Lutte. 
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE 

	  
Zondag	  12	  mei	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  V.	  Bulthuis	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  E.	  Pross	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Bram	  Volker	  	  	  en	  Stan	  Loohuis	  
Doopviering	   	  	  	  	  	  	  :	  12.00	  uur	  	  
	  
Dinsdag	  14	  mei	   :	  19.00	  uur	  rozenkrans	  
Woensdag	  15	  mei	  	  :	  	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  17	  mei	  	  	  	  	  	  	  	  :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  	  
Zondag	  19	  mei	   	  	  Hoogfeest	  van	  Pinksteren	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Roman	  Olde	  Nordkamp	  en	  Coen	  Volker	  
Collecte	   	  	  	  	  	  	  :	  2e	  collecte	  voor	  ondersteuning	  vrijwilligers	  
	  
Dinsdag	  21	  mei	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  22	  mei	  	  :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  24	  mei	   :	  08.30	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  26	  mei	   :	  Viering	  1ste	  Heilige	  Communie	  
11.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Mirthe	  Rolink	  en	  Pien	  Brookhuis	  
Collecte	   	  	  	  	  	  	  :	  2e	  collecte	  voor	  het	  Jongerenpastoraat	  
	  
Dinsdag	  28	  mei	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  29	  mei	  	  :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  31	  mei	   :	  08.30	  uur	  Eucharistieviering	   	  
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Zondag	  12	  mei:	  Annette	  Olde	  Hendrikman-‐Wigger,	  Hermien	  Segerink,	  Fien	  
Bosch-‐Wekking,	  Annie	  Hampsink-‐Olde	  Riekerink,	  Ouders	  Schopman-‐Nijkamp,	  
Ouders	  Hampsink-‐Bosch,	  Ouders	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐
Welhuis,	  Ouders	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Gerrit	  Nijhuis,	  Ouders	  Benneker-‐ter	  
Denge,	  Truus,	  Marietje	  en	  Trees,	  Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  Ouders	  Schiphorst-‐
Grashof,	  Ouders	  Kristen-‐Beld,	  Lies	  Spitshuis-‐Schoppink,	  Herman	  Koertshuis,	  
Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Annie	  Scholten-‐oude	  Voshaar,	  Echtpaar	  Lenfert-‐Seige,	  
Dinie	  Morsink,	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Antonius	  Grote	  Punt,	  Annie	  Westerik-‐
Welhuis,	  Dini	  Heebing-‐Lentfert,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Hendrik	  Schrader,	  
Herman	  en	  Leny	  Nijhuis	  –Kleijhuis,	  Joke	  Nijhuis	  en	  Jos	  Fiselier,	  	  
Marie	  Egberink-‐Zwiep.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Welhuis-‐Kuipers,	  Theo	  Heebing,	  Echtpaar	  Welhuis-‐
Westerik,	  Ouders	  Beernink-‐Schasfoort,	  Jan	  van	  Langen,	  Ouders	  Swennenhuis-‐
Jeunink,	  Ouders	  Zwijnenberg-‐Brilhuis,	  Ouders	  Vrijkotte-‐Gilbers.	  
	  
Woensdag	  15	  mei:	  Hendrik	  Schrader.	  
	  
Zondag	  19	  mei:	  Ouders	  Blockhuis-‐Sombekke	  en	  Herman,	  Gerrit	  Koehorst,	  
Ouders	  Hampsink-‐Bosch,	  Ouders	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  
Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Jan	  Heijdens,	  Jan	  en	  Marie	  Dwars	  Te	  Mölde,	  
Ine	  Nijhuis-‐Wigger,	  Joop	  Willemsen,	  Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis,	  Ouders	  Welhuis-‐
Kuipers,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Jan	  Volker,	  Wim	  Velthuis,	  Annie	  Scholten-‐oude	  
Voshaar,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Dinie	  Morsink,	  
Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Johanna	  Meijer-‐Notkamp	  en	  
Henk	  Meijer,	  Annie	  Willemsen-‐Monnikhof,	  Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Hendrik	  
Beernink,	  Hendrik	  Schrader,	  Ouders	  Lentfert-‐Nijhuis,	  Echtpaar	  Seijger-‐Bulthuis,	  
Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Bert	  en	  Freddy	  Morsink,	  Jan	  Koekoek	  (buurt),	  	  
Ouders	  Olde	  Rikkert-‐Beernink,	  Ouders	  Olde	  Rikkert-‐Dierselhuis,	  Theo	  van	  de	  
Vechte,	  Herman	  en	  Nico	  Lenfert,	  Hendrik	  Brookhuis,	  Cato	  Alberink-‐Bartelink,	  
Marie	  Egberink-‐Zwiep.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Koekoek-‐Egberink,	  Herman	  Lentfert,	  	  
Fien	  Bosch-‐Wekking,	  Hans	  Visschedijk.	  
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Zondag	  26	  mei:	  Johan	  Tijdhof,	  Frans	  en	  Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  Johan	  Uit	  het	  
Broek,	  Herman	  Koertshuis,	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  Dinie	  Morsink,	  Tonnie	  
Koop,	  Opa	  Tijhuis,	  Robert	  Tijhuis,	  opa	  Hofstede,	  Herman	  en	  Nico	  Lenfert,	  Toon	  
Tellman,	  Gerhard	  Olde	  Riekerink,	  Hendrik	  Brookhuis,	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Blockhuis-‐Sombekke	  en	  Herman,	  Ouders	  Lentfert-‐
Siegerink,	  Ouders	  Rolink-‐Zanderink,	  Ouders	  Bentert-‐Nijhuis,	  Ouders	  Hooge	  
Venterink-‐Notkamp,	  Johan	  en	  Sinie	  Koertshuis-‐Olde	  Daalhuis.	  
	  
Woensdag	  29	  mei:	  Hendrik	  Schrader,	  Frans	  Giesselink.	  
	  
Pastor	  Praat:	  Herinneren	  en	  vrijheid	  vieren	  
Op	  4	  mei	  herinneren	  we	  ons	  alle	  Nederlandse	  oorlogsslachtoffers.	  Op	  5	  mei	  
vieren	  we	  dat	  wij	  Nederlanders	  in	  1945	  zijn	  bevrijd	  en	  dat	  we	  sindsdien	  geen	  
oorlog	  en	  onderdrukking	  meer	  kennen,	  en	  staan	  we	  stil	  bij	  het	  belang	  van	  de	  zo	  
kwetsbare	  vrijheid	  waarvoor	  velen	  hun	  leven	  hebben	  gegeven.	  
Dit	  staat	  te	  lezen	  op	  de	  website	  van	  het	  Nationaal	  Comité	  4	  en	  5	  Mei.	  De	  
afgelopen	  jaren	  was	  er	  enkele	  malen	  discussie	  over	  de	  vraag	  hoe	  lang	  we	  nog	  
moeten	  doorgaan	  met	  herdenken,	  maar	  die	  lijkt	  te	  zijn	  weggeëbd.	  Betekent	  dit	  
dat	  het	  sindsdien	  vanzelfsprekend	  is	  wat	  we	  eigenlijk	  bedoelen	  met	  herinneren	  
en	  met	  vrijheid?	  Dat	  is	  mijn	  inziens	  maar	  de	  vraag.	  Je	  iets	  herinneren	  betekent	  
letterlijk:	  je	  opnieuw	  iets	  te	  binnen	  brengen,	  iets	  wat	  in	  het	  verleden	  is	  gebeurd.	  
Er	  zijn	  nog	  altijd	  mensen	  die	  dit	  kunnen:	  mensen	  die	  de	  oorlog	  aan	  den	  lijve	  
hebben	  meegemaakt.	  Hoewel	  ze	  in	  aantal	  steeds	  kleiner	  worden,	  zijn	  er	  
bijvoorbeeld	  nog	  altijd	  de	  veteranen.	  Maar	  het	  aantal	  mensen	  dat	  part	  noch	  deel	  
heeft	  gehad	  aan	  de	  jaren	  ’40-‐’45,	  is	  inmiddels	  veel	  groter.	  Kunnen	  zij	  zich	  een	  tijd	  
te	  binnen	  brengen	  die	  zij	  niet	  hebben	  meegemaakt?	  Kunnen	  zij	  zich	  mensen	  voor	  
de	  geest	  halen	  die	  ze	  niet	  hebben	  gekend?	  Het	  antwoord	  is	  nee.	  De	  conclusie	  
zou	  dus	  kunnen	  luiden:	  als	  er	  geen	  mensen	  meer	  zijn	  die	  de	  oorlog	  hebben	  
meegemaakt,	  valt	  er	  niets	  te	  herinneren	  en	  is	  de	  Dodenherdenking	  dus	  niet	  
langer	  zinvol.	  Zo	  kun	  je	  redeneren	  als	  je	  herinneren	  als	  iets	  puur	  individueels	  
beschouwt.	  Maar	  op	  4	  mei	  doen	  we	  meer.	  Dan	  herinneren	  we	  ons	  niet	  zozeer	  als	  
individuen,	  maar	  als	  volk	  onze	  geliefden	  die	  het	  slachtoffer	  werden	  van	  oorlog	  
en	  geweld.	  Ook	  al	  zijn	  we	  van	  ver	  na	  de	  oorlog	  en	  hebben	  we	  er	  zelf	  geen	  
herinneringen	  aan,	  we	  proberen	  ons	  voor	  even	  –	  al	  is	  het	  maar	  twee	  minuten	  –	  
in	  te	  leven	  in	  hen	  die	  door	  de	  oorlog	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  zijn	  geraakt.	  Als	  
Nederlanders,	  d.w.z.	  als	  mensen	  die	  zich	  onderdeel	  weten	  van	  een	  bezield	  
verband.	  	  
Zolang	  wij	  moeite	  doen	  om	  ons	  in	  te	  leven	  in	  mensen	  die	  aan	  den	  lijve	  hebben	  
ervaren	  wat	  oorlog	  is,	  is	  herinneren	  zinvol.	  En	  hopelijk	  zal	  dat	  nog	  lang	  het	  geval	  
zijn.	  De	  filosoof	  Cornelis	  Verhoeven	  zegt	  dat	  uit	  herinneren	  vrijwel	  altijd	  een	  
oproep	  voortvloeit	  tot	  aandacht	  en	  waakzaamheid.	  Dat	  is	  op	  4	  en	  5	  mei	  zeker	  zo.	  
Onze	  aandacht	  voor	  de	  oorlogsslachtoffers	  hangt	  samen	  met	  aandacht	  voor	  
onze	  vrijheid,	  die	  bevochten	  moest	  worden	  op	  onderdrukking	  en	  geweld.	  	  
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Omdat	  we	  al	  bijna	  70	  jaar	  vrijheid	  kennen,	  staan	  we	  er	  bijna	  niet	  meer	  bij	  stil	  hoe	  
weinig	  vanzelfsprekend	  dat	  is.	  Vrijheid	  moet	  worden	  beschermd,	  gekoesterd,	  
verdedigd.	  Met	  vrijheid	  moet	  zorgvuldig	  worden	  omgegaan:	  als	  christenen	  
geloven	  we	  dat	  het	  deze	  vrijheid	  is	  die	  ons	  tot	  mensen	  maakt.	  De	  vrijheid	  om	  ons	  
eigen	  leven	  te	  kiezen,	  voor	  het	  goede	  en	  tegen	  het	  kwade.	  Maar	  ook	  dat	  doen	  
we	  niet	  op	  eigen	  houtje.	  We	  zijn	  zoals	  gezegd	  deel	  van	  een	  bezield	  verband:	  een	  
land,	  een	  dorp,	  een	  kerk	  -‐	  kortom,	  een	  samenleving.	  	  
Zo’n	  verband	  kan	  ontsporen	  als	  we	  ons	  niet	  blijven	  herinneren	  dat	  we	  die	  
vrijheid	  ook	  als	  collectief	  goed	  moeten	  gebruiken.	  Dat	  doen	  we	  door	  elkaar	  niet	  
te	  verketteren	  of	  uit	  te	  sluiten,	  door	  niet	  het	  conflict	  op	  te	  zoeken,	  maar	  door	  te	  
erkennen	  dat	  het	  van	  fundamenteel	  belang	  is	  dat	  we	  ons	  eigen	  leven	  kunnen	  
kiezen.	  Mogen	  wij	  in	  dit	  besef	  nog	  lang	  4	  en	  5	  mei	  vieren!	  

Pastoor	  Victor	  Bulthuis	  
	  
De	  Eerste	  Heilige	  Communie	  
Na	  weken	  van	  voorbereidingen	  is	  het	  dan	  zover.	  Op	  zondag	  26	  mei	  zullen	  	  
35	  kinderen	  hun	  eerste	  Heilige	  	  Communie	  ontvangen.	  	  	  
De	  Eucharistieviering	  begint	  om	  11.00	  uur.	  
U	  bent	  allen	  van	  harte	  welkom	  om	  deze	  bijzondere	  viering	  bij	  te	  wonen.	  
	  
Mariaviering	  maand	  mei.	  
Ook	  dit	  jaar	  sluiten	  we	  de	  maand	  mei	  af	  met	  een	  Mariaviering.	  
Deze	  vind	  plaats	  donderdag	  30	  mei	  om	  15.00	  uur	  in	  onze	  kerk.	  
Iedereen	  is	  van	  harte	  welkom.	  Het	  dames	  &	  heren	  koor	  verzorgt	  de	  zang	  met	  
bekende	  marialiederen.	  Mensen	  die	  geen	  vervoer	  hebben	  kunnen	  worden	  
opgehaald.	  Dan	  graag	  even	  een	  telefoontje	  naar	  het	  parochiesecretariaat:	  
tel.	  551203.	  Na	  afloop	  is	  er	  gezamenlijk	  koffie	  drinken.	  Tot	  dan.	  

	   	   	   Werkgroep	  Diaconie.	  
	  
Tuinafval	  	  
Langs	  deze	  weg	  willen	  we	  nogmaals	  een	  beroep	  doen	  op	  alle	  inwoners	  van	  De	  
lutte,	  in	  het	  bijzonder	  degene	  die	  nabij	  het	  kerkebos	  wonen	  om	  hun	  tuinafval	  op	  
de	  daarvoor	  bestemde	  wijze	  af	  te	  voeren.	  Met	  veel	  inzet	  is	  gezorgd	  dat	  ons	  
kerkebos	  is	  opgeknapt	  en	  nu	  een	  prachtig	  uitloopgebied	  is	  geworden.	  
Helaas	  zijn	  er	  een	  aantal	  inwoners	  die	  vinden	  dat	  het	  tuinafval	  in	  het	  kerkebos	  
gedumpt	  moet	  worden.	  Dit	  getuigd	  van	  geen	  enkel	  fatsoen,	  we	  zijn	  hierdoor	  dan	  
ook	  erg	  teleurgesteld.	  	  
We	  rekenen	  erop	  dat	  dit	  een	  incident	  is	  geweest	  en	  niet	  meer	  voor	  zal	  komen.	  
We	  hebben	  als	  inwoners	  allen	  belang	  bij	  dat	  het	  gebied	  netjes	  blijft.	  
Locatieraad	  St.	  Plechelmus	  De	  Lutte	  en	  Stichting	  kerkebos	  De	  Lutte	  
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Begraafplaats	  
De	  begraafplaats	  in	  De	  Lutte	  wordt	  regelmatig	  bezocht	  door	  nabestaanden	  om	  
het	  graf	  van	  	  hun	  overleden	  familieleden	  of	  bekenden	  te	  bezoeken	  en	  te	  bidden	  
bij	  het	  graf.	  De	  begraafplaats	  is	  zo	  ingericht	  dat	  het	  vrij	  toegankelijk	  is.	  
Regelmatig	  worden	  honden	  meegenomen	  naar	  de	  begraafplaats,	  daar	  is	  niets	  op	  
tegen	  als	  deze	  maar	  aangelijnd	  zijn.	  De	  laatste	  tijd	  komt	  het	  steeds	  vaker	  voor	  
dat	  honden	  niet	  aangelijnd	  zich	  op	  de	  begraafplaats	  bevinden	  en	  daar	  hun	  
boodschap	  achterlaten.	  Wanneer	  dit	  gedrag	  blijft	  worden	  we	  genoodzaakt	  de	  
regel	  te	  hanteren	  dat	  de	  begraafplaats	  verboden	  gebied	  wordt	  voor	  honden.	  
Met	  zo’n	  maatregel	  tref	  je	  vele	  goedwillende	  omdat	  een	  enkeling	  zich	  niet	  aan	  
de	  regels	  houdt.	  Laten	  we	  met	  elkaar	  zorgen	  dat	  de	  begraafplaats	  een	  plek	  blijft	  
van	  rust	  en	  respect	  is	  voor	  de	  overledenen	  die	  daar	  begraven,	  bijgezet	  of	  
uitgestrooid	  zijn.	  Niet	  de	  vrijwilligers	  en	  het	  bestuur,	  maar	  samen	  zijn	  we	  als	  
inwoners	  van	  De	  Lutte	  verantwoordelijk	  voor	  onze	  leefomgeving.	  
Laten	  we	  dan	  ook	  samen	  zorgen	  dat	  er	  respect	  en	  rust	  is	  op	  onze	  begraafplaats.	  

Locatieraad	  St.	  Plechelmus	  De	  Lutte	  
	  
Pinksterviering	  Lumen	  Christi	  
Wanneer:	   Zaterdag	  18	  mei	  om	  18.00	  uur	  
Waar:	   	   Openluchtmuseum	  Ootmarsum	  
Voorgangers:	   Pastoraal	  team	  Lumen	  Christi	  
Koren:	   	   Themakoor	  en	  Par.	  Gemengd	  Koor	  
Na	  afloop:	  	   Ontmoeting	  met	  koffie/thee	  	  
Advies:	  	   neem	  een	  klapstoel	  mee	  wanneer	  u	  zeker	  wilt	  zijn	  van	  een	  

zitplaats	  
	  
	  

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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12 Mei Moederdag 
 

Verras je moeder met een heerlijk Wellness/ 
arrangement naar eigen keuze.              

 
Kadotips: Geschenkbonnen/vele geuraanbiedingen/

Alle bijoux 50% korting.

Bij elke aankoop een leuk geschenk voor elke moeder.



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  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


