
"Op zondag 2 juni, 3e Lutter 
Voorjaarstocht" 

"Handbal S.V. De Lutte heeft
een nieuw miniteam"

Agenda
02 Juni  Luttervoorjaartocht
03 Juni  Repetitie (jeugd) Harmonie 
04 Juni  Repetitie Harmonie
13 Juni  KBO; Bustocht
15 Juni  Open Air Keet'n Zwart
18 Juni  Zij-actief; fietstocht
21 Juni  KBO; Fietstocht
23 Juni  Picknickconcert
28 Juni  t/m 30 Juni HHD
29 Juni  Dorpsloop tijdens de HHD

De Lutte heeft versterking 
nodig om de inwoners van 
#DeLutte te voorzien van alle 
activiteiten, evenementen en 
nieuws uit dorp

De Lutte 
@DeLuttecom

Twitter

"15 juni, 11e editie Open Air Keet 
'n Zwart"

"Picknickconcert Sint Plechelmus-
harmonie op zondag 23 juni" 

"Luttermolen... meer en meer 
nieuwe wijk van ons dorp"

"Bosdûvelkes wint de Gerard
Veldscholtenbokaal"

"De Zwaantjes, omstreeks 1900"

Uitgave 8 - van  1 Juni t/m 21 Juni 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
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, vertrek om 14.00 uur Dorpsboerderij
18 Juni Dorpshoes, workshop cupcakes versieren, 14.30 (5-7jr) & 15.30 (8-12jr)
21 Juni KBO; Fietstocht
23 Juni Plechelmusharmonie; Picknickconcert, vanaf 12.30 uur
28 Juni t/m 30 Juni - 36e Hellehondsdagen    
28 Jun KBO; Gezellige middag Erve Dalhoes
29 Jun Loopgroep De Lutte; 30e Dorpsloop tijdens de HHD 
30 Jun DDM; Grote Boekenverkoop tijdens HHD vanaf DDM-stand
02 Jul Zij-actief, ledenavond,bij Hotel De Zwaan, aanvang 20.00 uur
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
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
20 Okt Plechelmusharmonie; Twentse cultuurtocht   
19 Nov Zij-actief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
03 Sep KBO; Fietstocht
15 Sep Zij-actief; Regio ledenavond bij hutten in Rossum, Aanvang 20.00 uur
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; Midwinterhoornwandeling met aansluitend 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

De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli 2013.  
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via telefoonnummer 
0541-523005. Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend kunt u bellen met de 
huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 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 9 loopt van 22 juni t/m 12 juli kopie 
inleveren voor woensdag 12 juni voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)



3

Derde Lutter Voorjaarstocht op 2 juni
DE LUTTE - De werkgroep van de Stichting 
Dorpshoes Erve Boerrigter, die vele jaren teken-
de voor de organisatie van een fietsdriedaagse, 
organiseert dit jaar voor de 26e keer weer een 
fietstocht. Net als vorig jaar is gekozen voor 
een eendaagse tocht. Op zondag 2 juni staat de 
3e 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 

karakteristieke, geheel vernieuwde dorpshuis aan de Plechelmusstraat 14, fungeert op 
2 juni als startpunt voor deze Lutter Voorjaarstocht. Waar de tocht precies heen voert, 
blijft voor de deelnemers 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 kin-
deren tot en met twaalf jaar. Elke controlepost beschikt over een Eerste Hulpverband-
doos. Traditiegetrouw is er onderweg en ook na afloop een traktatie voor de fietsers. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorpshoes.nl of www.delutte.com.

Bedankt!
Volleybal vereniging Lutheria houdt traditiege-
trouw op 2de pinksterdag een rommelmarkt. 
Ook dit jaar was dit weer een groot succes. Wij 
willen alle inwoners van De Lutte dan ook har-
telijk danken voor het aandragen van mooie, 
oude en nuttige spullen voor de rommelmarkt. 
Zonder uw hulp is het namelijk niet mogelijk 
om deze rommelmarkt te houden.  Tevens 
danken we ook iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen om de rommelmarkt wederom 
succesvol te laten zijn.
 - namens Volleybal vereniging Lutheria -

Workshop cupcakes versieren in Dorpshoes “Erve Boerrigter”
Op dinsdag 18 Juni staat er een workshop cupcakes versieren gepland in het Dorpshoes! 
Van 14.30 – 15.30 is er een workshop voor kinderen 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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Kiek Es!
Hallo Allemaal,
Hierbij zend ik jullie een vakantiefoto van 
mij met `t Luutke wat mee is gegaan op 
onze vakantie om het daar eens rustig 
door te kunnen lezen. Wij zaten in de 
Cantal dat is een oud vulkanisch gebied 
ten zuiden van Frankrijk in Riom-es-Mon-
tagnes, Auvergne. Ons logeeradres was bij 
Hollands mensen die daar een onderko-
men creëren met 5 kamers voor 13 perso-
nen. Het is met morgens een ontbijt, een 
lunchpakket wordt daarna uit gereikt voor 
onderweg en `s avonds na een gezamen-
lijk aperitief met hapje een  gezamenlijk 
diner.  Dit gezamenlijk diner hadden wij 
nog nooit eerder zo gedaan maar is ons 
prima bevallen.  Zo leer je ook je mede 
vakantiegangers kennen. De omgeving 
is prachtig waar je fijn kunt wandelen en of fietsen. De eigenaar vertelde je `s morgens 
welke weersverwachtingen er zijn daar waar je van plan bent heen te gaan en gaf je een 
route beschrijving mee van de omgeving. Kijk even op de site www.logis-coquelicot.
nl, echt de moeite waard. Groetjes en voor een ieder die nog op vakantie gaat een hele 
fijne vakantie en gezond weer thuis.
- Tessa Olde Riekerink -            Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen 

Kiek es is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/kiekesintluutke

Picknickconcert Sint Plechelmus Harmonie
Op zondag 23 juni geeft de Sint Plechelmus Harmonie een picknickconcert in het open 
lucht theater naast de blokhut van Jong Nederland. Vanaf 12:30uur zal zowel het 

harmonie- als het aspirantenorkest een optreden 
verzorgen. Op het programma staat internationaal 
bekende muziek van Elvis, Frank Sinatra en Deep 
Purple maar ook onze nationale artiesten zullen aan 
bod komen in een medley van Hollandse Hits. U 
heeft deze middag de mogelijkheid om ter plaatse 
een picknick te nuttigen. Bij het open lucht theater 
zal een assortiment aangeboden worden met daarin 
onder andere broodjes, croissants, ham/kaas, koffie, 

thee en sinaasappelsap. Op deze wijze kunt u dubbel genieten.

KIEK ES



5

Wij gaan er vanuit dat het goed weer is, mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal het 
concert helaas geen doorgang vinden. 

Activiteiten Zijactief
Fietstocht Zijactief: Op 18 juni is weer de jaarlijkse fietstocht van zijactief.  Opgave voor 
10 juni bij Marga uit het Broek.  De kosten zijn € 12,50 per persoon.  Vertrek om 14.00 
uur Dorpsboerderij. 
Ledenavond: Op 2 Juli hebben we een ledenavond, samen met zijactief Groningen bij 
Hotel De Zwaan.  Deze dames zijn daar namelijk de hele week en ze willen  dinsdagavond  
graag een leuke avond samen doorbrengen met ons.  Aanvang 20.00 uur.  Er zijn geen 
kosten aan verbonden. We vertrouwen erop dat we met veel leden aanwezig zijn die 
avond om er iets gezelligs van te maken.
Ledenavond: Op 25 September is er Regio ledenavond bij hutten in Rossum, Aanvang 
20.00 uur. Noteer deze avond vast in de agenda. De opgave bij Ans Olde Theussink voor 
15 september  (Regiobestuurlid).

Open Air Keet’n Zwart: leuker kunnen we het niet maken!
Was u er vorig jaar niet bij? Dan hebt u iets gemist! Maar zorg dat u het dit jaar niet ver-
geet: 15 juni Open Air Keet’n Zwart in De Lutte! 
De leukste avond uit voor mensen die van goede Duitse muziek en veel gezelligheid hou-
den.  Op de derde zaterdag in juni a.s. wordt voor de 11e keer het openluchtfestival ge-
houden op het terrein bij eetcafe ‘Keet’n Zwart’.  De formule is bekend: zitplaatsen voor-
aan bij het podium, statafels in de gezelligste biergarten van Nederland, een warme hap 
en een drankje. En zoals ieder jaar heeft de organisatie voor een afwisselend en kwalita-

tief hoogstaand programma gezorgd. Het 
terrein aan de Bentheimerstraat is open 
vanaf 19.30 uur. De avond wordt geopend 
om 20.00 met de klanken van de Krainer 
Express uit de Allgau. Hun naam verraadt 
het al: de enthousiaste jonge band speelt  
Oberkrainer muziek. Na hun optreden 
kan het publiek helemaal los gaan op de 
schlagers van Dieter Koblenz (bekend van 
de hit ‘Bayern Style’). De slotakkoorden 
van de avond komen van de Palemiger 
Spatzen. Voor wie de Limburgse, Tiroler 

feestband niet kent: vlotte polka’s en polonaise en uiteraard virtuoze klanken op de stei-
rische harmonica. De kaarten kosten €15,- en zijn verkrijgbaar bij de organisatie, online 
via de website www.open-air.nl (gratis verzending) en op de bekende voorverkoop-
adressen.  En voor wie een lekker hapje wil eten én kaarten voor het Open Air wil kopen, 
is er een speciale aanbieding. In de maanden april, mei en juni krijgt u voor €34,50 een 
heerlijk driegangenmenu (keuze uit de gehele menukaart) én een entreekaart voor Open 
Air Keet’n Zwart. 
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De Zwaantjes
Omdat de Bentheimerstraat medio 1800 een belangrijke verbindingsweg was geworden 
tussen Holland en het oosten en ook de vakantiegangers de fraaie omgeving van De 
Lutte ontdekten kwamen er langs de Bentheimerstraat in de loop van de tijd vele hore-
cabedrijven tot stand. Halverwege Oldenzaal- De Lutte waren dat de beide “Zwaantjes”. 
Rond 1870 bestond er al een logement met de naam “Het Zwaantje” op de plaats waar 

nu de Paasbergweg op de Benthei-
merstraat uitkomt en aan het einde 
van de 19e eeuw werd dit opge-
kocht door een zekere H.C. Boll 
uit Oldenzaal.  Deze liet het oude 
logement afbreken en op die plek 
een zeer luxe hotel bouwen dat 
van alle gemakken was voorzien. Er 
kwam zelfs stromend water op alle 
kamers en ook qua uiterlijk werd 
het een markant gebouw waarva-
vele ansichtkaarten zijn gemaakt en 

bewaard gebleven (zie oude ansichten).  Bij het hotel kwam ook een fraaie tuin en speel-
tuin en aan de overkant van de Bentheimerstraat liet hij een boerderij bouwen en een 
koetsenstalling.  Zodoende kon hij beschikken over verse groente en melk en in de stal-
ling stond het rijtuig waarmee hij zijn gasten kon ophalen van het station in Oldenzaal.  
Ook dat was in die jaren een luxe want taxi's bestonden er nog niet!  De Lutte had dus al 
zeer vroeg een “driesterrenhotel” waar vele mensen van adel, ministers en andere pro-
minenten zich graag lieten verwennen.  Toen hij eind 1912 trouwde met Anna Ankersmit 
uit Deventer gingen ze wonen in een iets verderop gebouwde villa en beide gebouwen 
zijn er nog.  Ook liet hij hier aan de overzijde van de Bentheimerstraat een paviljoen 
bouwen met een kelder waarin de biervaten e.d. werden opgeslagen.  Deze kelder is in 
het bosgebied nog steeds aanwezig.  In 
1919 verkocht hij het hotel aan P.J.A. Bus-
schenhenke en ook deze familie zorgde er 
voor dat hotel “het Zwaantje” zijn grote 
naamsbekendheid en uiterlijk bleef be-
houden. Tijdens de Tweede wereldoorlog 
veranderde dit echter. In de jaren 1941/42 
werden hier vele gezinnen uit Schevenin-
gen opgevangen omdat de kuststrook tot 
Sperrgebiet was verklaard en in 1944 werd 
in 1944 werd het hotel gevorderd door de

KRONIEK  DE LUTTE
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Duitse Wehrmacht.  Direct na de oorlog namen Britse militairen er hun intrek maar ge-
lukkig kwam er daarna een periode van herstel.  Het hotel was inmiddels door Bussche-
nenke overgedragen aan zijn schoonzoon Jan Hoogeveen (bekend op culinair gebied) en 
het bedrijf floreerde daarna verder maar … het onderhoud van zo'n markant gebouw 
werd duur !  Men besloot het hotel te verkopen aan de Dr. Borst-stichting in Hengelo die 
het van 1950 tot 1971 gebruikte om er zieken en bejaarde repatrianten uit Ned.Indië in 
te huisvesten.  Na 1971 bleef het markante gebouw enkele jaren leeg staan en in 1974 
werd het aangekocht door  Gerrit Reimer, die op dat moment exploitant was van “het 
kleine Zwaantje “.  G. Reimer liet het oude markante gebouw afbreken en op dezelfde 
plek verscheen daarna het huidige moderne hotel dat toen ook de naam kreeg: ”het 
Grote Zwaantje“!  In de volksmond had het 
al deze naam. Het “Kleine Zwaantje” (aan de 
andere kant van de Paasbergweg) was ook al 
rond 1900 aanwezig als een logement maar 
is altijd “klein” gebleven.  Diverse families 
hebben dit café-restaurant gerund, zoals 
Hermelink, Eduard Groothuis, Gerrit Reimer 
en Gerrit Brama.  In 2009 werd het overge-
nomen door de familie Boukema en nu staat 
het bekend als Pannenkoekhoes “De Stro-
per”.  Ook weer zo'n gastvrij verblijf aan de 
Bentheimerstraat met een lange voorgeschiedenis!
- Tonnie Bekke -

Carnaval verbroederd ook buiten seizoen
In het buitengebied tussen Losser en Overdinkel troffen zich vorige week zaterdag twee 
klootscheetteams van oud-hoogheden van de carnavalsverenigingen De Bosdûvelkes uit 
De Lutte en De Martini Kerlkes uit Losser. Elk jaar dagen zij elkaar uit om de krachten te 
meten op het sportieve vlak. Dit jaar voor de 32ste keer. Na de regenbuien brak de zon 
door en kon worden gestreden om de Gerard Veldscholtebokaal. Aanvankelijk leek het 
een ferme strijd te worden, deels omdat Losser op ‘eigen terrein’ speelde en De Lutte 
het sterkste team had afgevaardigd.  Op het keerpunt bleek echter al dat de Bosdûvelkes 
veel te sterk waren voor sportieve Lossenaren. Uiteindelijke wonnen de oud-Graven van 

De Bosdûvelkes uit De Lutte met 4,5 schot voor.  Na 
de prijsuitreiking door notaris Swendûvel deden de 
sportlui zich te goed aan een lopend warm buffet in 
de carnavalsloods van De Martini Kerlkes.Volgend 
jaar treffen de ploegen zich in de prachtige omgeving 
van De Lutte. Dan wordt voor de 33ste keer gescho-
ten om de trofee.  Hier wordt gezamenlijk wat meer 
cachet aangegeven omdat 33 een veelvoud van 11 is 
en dit getal altijd jubileummomenten rechtvaardigt 
binnen het carnaval.
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Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal

Nieuw Miniteam bij Handbal S.V. De Lutte
Het heeft even geduurd maar het is toch weer 
gelukt. Handbal S.V. De Lutte heeft de beschik-
king over een miniteam. Deze meisjes hebben 
al 1 keer meegedaan met de mini-toernooien 
in Hengevelde. En daar hebben ze veel plezier 
gehad. Het is een klein team, wat betekent dat 
we nog wel aanvulling zoeken voor dit team. De 
meisjes (uit groep 1 t/m 4) trainen op de dins-

dagmiddag van 16.00 – 17.00 uur op het kunstgrasveld bij Sportcomplex De Stockakker. 
Trainsters Melanie olde Riekerink en Lotte ter Horst worden geholpen door 2 maat-
schappelijk stagiairs Jorn Reinink en Merijn Bouwhuis.  Tot aan de zomervakantie wordt 
er doorgetraind en kunnen nieuwe leden gratis meetrainen. Ook voor onze andere 
teams (groepen 5 t/m 8) zoeken we aanvulling. Nieuwe  kinderen kunnen ook hier tot 
aan de zomervakantie gratis meetrainen. Zij trainen ook op de dinsdag en wel van 17.00 
– 18.00 uur op De Stockakker. Tenslotte zoeken we voor ons A-team (17-18 jaar) een 
keepster. De keepster van het huidige team zal gaan keepen in het 2e. Dit vanwege het 
stoppen van Melanie olde Riekerink als keepster van het 2e. Wie helpt ons A-team uit de 
nood! Voor aanmelding en/of vragen kun je contact opnemen met Melanie olde Rieke-
rink of door een mail te versturen via onze site: www.svdelutte.nl.

Jonge vrienden creëren in De Lutte eigen BMX-crossbaan
Marnik Siemerink, Jorn Reinink, Luuk Loohuis 
en Ferjo Kamphuis hebben na een lange zoek-
tocht, met assistentie van ouders en met spor-
tieve instemming van de gemeente een plek 
gevonden aan de Ambachtstraat in De Lutte.  
Overal waar de ‘sportmannen’ kwamen met 
hun crossfietsje werden ze weggestuurd. Nu is 
er een heuse baan aangelegd door henzelf.

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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Ze hebben het zelf berekend, gegraven, uitgehold en groen aangelegd. Van de gemeente 
ontvingen ze een vergunning, heel veel zand en technisch advies.  Vrijdag voor Pinkste-
ren kwam de burgemeester helemaal uit Losser om de baan officieel te openen. Vele 
jonge sporters, ouders, oma’s en opa’s waren getuige hoe burgemeester Sijbom de eer-
ste officiële ronde reed. Al gauw werd hij ingehaald door de jongeren. Het organisatie-
talent van Jorn, Luuk, Ferjo en Marnik kan veel betekenen voor de (sportieve) toekomst 
van De Lutte.

Nieuws vanuit Stichting Dorpsbelangen
Een van de speerpunten van de Stichting Dorpsbelangen is ervoor zorgen dat de 
Luttermolen meer en meer gezien wordt als een nieuwe wijk van ons dorp. Zo zijn er 
gesprekken geweest met het bestuur van de Buurtbus. Tot nu toe rijdt de buurtbus niet 
door deze wijk. Dorpsbelangen heeft het verzoek bij het bestuur van de buurtbus inge-
diend om te kijken naar de mogelijkheden om ook  deze wijk in de route op te nemen. 
Ook zijn er gesprekken geweest met een aantal vertegenwoordigers van SV De Lutte die 
verantwoordelijk zijn voor het maandelijks ophalen van het oud papier. Tot nu toe sloe-
gen ook zij de Luttermolen over. We zijn erg blij dat deze vrijwilligers nu besloten hebben 
om in de Luttermolen een container te plaatsen waar de wijkbewoners het oud papier 
naar toe kunnen brengen. Deze container wordt geplaatst bij de sporthal. Er wordt een 
trap bij geplaatst waardoor het eenvoudig is om het papier in de container te gooien. 
 
Dorpstraat: Eind van dit jaar zal waarschijnlijk het riool in de Dorpstraat worden vervan-
gen. Dat betekent dus dat deze straat flink op de schop gaat. Vertegenwoordigers van 
Dorpsbelangen, bewoners en ondernemers van deze straat zijn met elkaar in gesprek om 
te kijken of er ook wensen zijn t.a.v. de inrichting van de Dorpstraat. Ook zijn er gesprek-
ken geweest met de gemeente.  Zijn er Luttenaren die ideeën hebben ter verfraaiing van 
de Dorpstraat ?  Wij horen het graag. Stuur een email met uw idee naar 
mail@dorpsbelangendelutte.nl of neem contact op met Ria Heijdens tel. 552203.

Dorpsbelangen wil de volgende uitnodiging bij alle jongeren van De Lutte onder de aan-
dacht brengen: Kies je Kans jongeren van Losser!
De gemeente Losser is bezig met het maken van een visie voor de toekomst van Losser. 
Daarvoor wil ze weten wat bewoners van Losser belangrijk vinden. Dus ook wat jonge-
ren belangrijk vinden. De gemeente wil daarom met jongeren in gesprek. Het doel is om 
samen met jongeren een plan te maken dat we aan de gemeente aanbieden. Na de zo-
mer kan dan gewerkt worden aan de uitvoering van het plan, met elkaar, want jongeren 
krijgen ook in de uitvoering een belangrijke stem. Thema’s die aan de orde komen zijn:         
openbaar vervoer, betaalbare woningen voor jongeren en uitgaansmogelijkheden in 
de dorpen. Op dinsdag 11 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur kun je samen met andere 
jongeren meewerken om deze thema’s verder uit te werken tot concrete plannen. De 
bijeenkomst vindt plaats in De Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS te Losser. Als je komt stuur 
dan even een mailtje naar Karola.schroder@planet.nl van Kies je Kans Losser.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zondag	  2	  juni	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   :	  Bart	  Leferink	  en	  Stan	  Loohuis	  
	  
Dinsdag	  4	  juni	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  5	  juni	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  7	  juni	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Zondag	  9	  juni	   	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  N.	  Nijhuis	  	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   :	  Sem	  Kole	  en	  Roman	  olde	  Nordkamp	  
10.30	  uur	  	   :	  Doop	  viering	  
	  
Woensdag	  12	  juni	   :	  19.00	  uur	  Viering	  
Vrijdag	  14	  juni	   :	  08.30	  uur	  Viering	  
	  
Zaterdag	  15	  juni	   	  
18.00	  uur	   	   :	  Kinderviering	  met	  als	  thema	  “Vaderdag”	  
Voorganger	  	  	   :	  mevr.	  I.	  Onland	  
	  
Zondag	  16	  juni	   	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  L.	  Ros	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  E.	  Pross	  
Misdienaars	   :	  Elleke	  en	  Maartje	  Visschedijk	  
	   	  
Woensdag	  19	  juni	   :	  19.00	  uur	  Viering	  
Vrijdag	  21	  juni	   :	  08.30	  uur	  Viering	  
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Misintenties	  
Zondag	  2	  juni:	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Jan	  Volker,	  Dinie	  Morsink,	  Ouders	  
Dierselhuis-‐Bosch,	  Tonnie	  Lentfert-‐Broekhuizen,	  Bernard	  Sanderink	  ,	  Cato	  
Alberink-‐Bartelink	  (	  Past.	  Geerdinkstraat),	  Tot	  zekere	  intentie.	  	  
	  
Jaargedachtenis:	  Gerard	  Oudehand,	  Ouders	  Nijhuis-‐Frielinck,	  Bernard	  Hampsink,	  
Geertruida	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Gerhard	  Morsink.	  
	  
Zondag	  9	  juni:	  Ouders	  Rolink-‐Reijmer,	  Gerrit	  Nijhuis,	  Herman	  Koertshuis,	  Martin	  
Volker,	  Dinie	  Morsink,	  Gerard	  en	  Truus	  Egberink-‐Lenfert,	  Ouders	  Tellman-‐Oude	  
Alink,	  Frans	  en	  Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  Ouders	  en	  zoon	  Maseland,	  Hendrik	  	  
Schrader,	  Rikie	  Alink-‐Beernink.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Ouders	  Gilbers-‐Raatgerink,	  Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Bernardus	  F.	  Koertshuis.	  
	  
Vrijdag	  14	  juni:	  Gerhard	  Haarman.	  
	  
Zondag	  16	  juni:	  Ouders	  Poort-‐Smit,	  Ouders	  Schopman-‐Nijkamp,	  Ouders	  
Scholten-‐oude	  Voshaar,	  Tonny	  Tijhuis,	  ouders	  Hampsink-‐Bosch,	  Truus	  Egberink-‐
Grashof,	  Hendrik	  Benneker,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Ouders	  
Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Jan	  Heijdens,	  Jan	  en	  Marie	  Dwars-‐Te	  Mölde,	  Ouders	  
Schiphorst-‐Grashof,	  Ouders	  Kristen-‐Beld,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Jan	  Volker,	  
Wim	  Velthuis,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Hubert	  Velthuis,	  Dinie	  Morsink,	  
Gerard	  Schopman,	  Antonius	  Grote	  Punt,	  Herman	  Blockhuis	  en	  Els,	  Johan	  Bossink,	  
Herman	  Pünt,	  Frans	  Maseland,	  Johannes	  Westerik,	  Diny	  en	  Theo	  Heebing,	  
Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Jan	  Wonniger,	  Herman	  en	  Leny	  Nijhuis	  –Kleijhuis,	  
Gerard	  Grote	  Beverborg,	  Hubert	  Sweerts,	  Gerard	  Bosch	  (Beuningerstraat),	  uit	  
dankbaarheid.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Pünt-‐Kempers,	  Henk	  Berendsen,	  Theo	  van	  de	  Vechte,	  
Gerhard	  Haarman,	  Annie	  uit	  het	  broek,	  ouders	  Kempers-‐Brunink,	  Martin	  Evers,	  
Hendrik	  Grunder.	  
	  
Woensdag	  19	  juni:	  Hendrik	  	  Schrader.	  
	  
	  
Overleden:	  
Ben	  Bossink,	  Pastoor	  Geerdinkstraat	  6-‐1.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  75	  jaar.	  
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Pastor	  Praat:	  Grote	  schoonmaak	  
In	  Dedemsvaart	  waar	  we	  zijn	  opgegroeid,	  woonden	  we	  pal	  naast	  de	  school;	  in	  de	  
pauze	  zette	  ons	  moeder	  in	  een	  open	  raam	  op	  de	  vensterbank	  chocolade	  melk	  
klaar	  als	  een	  lekker	  tussendoortje.	  Van	  overblijven	  was	  dus	  helemaal	  geen	  
sprake.	  Behalve	  één	  dag	  per	  jaar,	  dan	  was	  het	  grote	  schoonmaak,	  dan	  moesten	  
we	  overblijven.	  Mijn	  moeder	  had	  dan	  een	  paar	  buurvrouwen	  en	  tantes	  
gecontracteerd	  en	  in	  één	  dag	  ging	  het	  hele	  huis	  op	  de	  schop,	  kasten	  van	  de	  
muur,	  alle	  bedden	  naar	  buiten,	  het	  hele	  meubilair	  kwam	  in	  de	  was	  te	  staan,	  alle	  
kleden	  werden	  geklopt	  op	  een	  speciaal	  daarvoor	  extra	  verstevigde	  ‘waslijn’.	  Op	  
zo’n	  dag	  kon	  je	  maar	  beter	  uit	  de	  buurt	  blijven	  want	  je	  liep	  iedereen	  voor	  de	  
voeten	  en	  nu-‐	  jaren	  later	  –	  ruik	  ik	  nog	  hoe	  fris	  het	  was	  in	  het	  huis	  als	  je	  ’s	  avonds	  
weer	  in	  je	  eigen	  bed	  kroop.	  Alles	  had	  weer	  een	  beurt	  gehad,	  alle	  rommel	  de	  deur	  
uit,	  alles	  lag	  weer	  overzichtelijk	  in	  de	  kast	  en	  iedereen	  kon	  alles	  weer	  vinden,	  
alles	  op	  z’n	  plaats.	  Misschien	  kunt	  u	  het	  woord	  niet	  meer	  horen,	  we	  zitten	  in	  een	  
crisis.	  Niet	  alleen	  de	  kerk	  is	  in	  een	  crisis,	  maar	  de	  hele	  samenleving,	  o.a.	  
ziekenhuizen,	  banken,	  onderwijs,	  politiek	  soms.	  En	  de	  crisis	  is	  niet	  alleen	  iets	  bij	  
ons,	  maar	  geldt	  voor	  heel	  Europa.	  Deze	  crisis	  is	  niet	  de	  eerste	  ,	  maar	  ik	  voorspel	  
U	  ook	  niet	  de	  laatste.	  En	  telkens	  als	  het	  woord	  weer	  opduikt	  in	  de	  vele	  
gesprekken,	  denk	  ik	  aan	  die	  schoonmaak	  bij	  ons	  thuis.	  Schoonmaken,	  
schilderijen	  afstoffen	  en	  weer	  ophangen	  of	  soms	  verhangen,	  rommel	  opruimen,	  
kasten	  weer	  opnieuw	  inpakken,	  het	  hele	  huis	  en	  alles	  kreeg	  een	  beurt.	  Of	  om	  het	  
met	  wat	  eigentijdse	  woorden	  te	  zeggen:	  alles	  werd	  tegen	  het	  licht	  gehouden.	  
Natuurlijk	  is	  een	  crisis	  heel	  vervelend,	  zeker	  als	  je	  er	  slachtoffer	  van	  bent	  
geworden,	  je	  zult	  maar	  je	  baan	  verliezen,	  je	  zult	  maar	  je	  geld	  kwijt	  raken,	  je	  huis	  
is	  onverkoopbaar	  geworden.	  We	  mogen	  al	  die	  ellende	  niet	  onderschatten.	  Soms	  
kan	  het	  heel	  verstandig	  zijn	  om	  je	  zelf	  de	  vraag	  te	  stellen	  :	  hoe	  is	  het	  toch	  
allemaal	  zo	  gekomen	  en	  ben	  ik	  zelf	  ook	  op	  een	  of	  andere	  manier	  
verantwoordelijk.	  Die	  grote	  schoonmaak	  kan	  soms	  ook	  voor	  je	  zelf	  echt	  van	  
belang	  zijn	  :	  ga	  ik	  zó	  verder	  in	  mijn	  leven,	  in	  mijn	  relaties,	  in	  mijn	  kerk	  zijn,	  mijn	  
omgaan	  met	  vrienden,	  familie,	  moet	  ik	  mijn	  uitgaven	  eens	  niet	  echt	  tegen	  het	  
licht	  houden,	  afpoetsen,	  oppoetsen.	  Ook	  de	  kerk,	  ook	  onze	  parochie,	  onze	  
geloofsgemeenschap	  doet	  er	  goed	  aan	  om	  af	  en	  toe	  schoonmaak	  te	  houden.	  Een	  
crisis	  kan	  ook	  heel	  verhelderend	  zijn,	  er	  komt	  weer	  frisse	  lucht	  naar	  binnen,	  
andere	  geluiden.	  Als	  je	  schilderijen	  gaat	  verhangen,	  kijk	  je	  er	  ook	  weer	  anders	  
tegenaan.	  Het	  seizoen	  loopt	  weer	  op	  zijn	  eind,	  even	  weer	  op	  adem	  komen	  en	  tijd	  
om	  ramen	  open	  te	  zetten,	  niet	  bang	  zijn	  voor	  frisse	  lucht	  en	  andere	  geluiden.	  We	  
hebben	  net	  Pinksteren	  achter	  de	  rug,	  ook	  De	  Geest	  een	  kans	  geven,	  ruimte	  
scheppen,	  grenzen	  verleggen	  en	  vooral	  durven.	  
Met	  hartelijke	  groeten,	  	  	   Henk	  Jacobs,	  em.	  Past.	  
	  
Kinderviering	  
De	  laatste	  kinderviering	  voor	  de	  vakantie	  wordt	  gehouden	  op	  15	  juni	  om	  	  
18.00	  uur	  in	  de	  kerk.	  Het	  thema	  is	  dan,	  heel	  toepasselijk:	  “	  Vaderdag	  ''	  .	  
Dus:	  vaders,....	  maak	  er	  een	  papadag	  van	  en	  samen	  met	  de	  kinderen	  kunnen	  
jullie	  je	  alvast	  voorbereiden	  op	  een	  belangrijke	  dag	  in	  het	  jaar!	  Voel	  je	  
uitgenodigd	  dit	  met	  elkaar	  op	  zaterdag	  te	  vieren	  in	  de	  kerk	  is	  van	  harte	  welkom.	  
Werkgroep	  kinderviering	  De	  Lutte	  
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Kerkennacht	  Losser,	  De	  Lutte,	  Overdinkel,	  Glane	  en	  Glanerbrug	  
De	  Kerkennacht	  is	  een	  landelijk	  gebeuren.	  Om	  de	  twee	  jaar	  presenteren	  kerken	  
zich	  omstreeks	  de	  langste	  dag	  naar	  buiten.	  Voor	  het	  eerst	  gebeurde	  dat	  in	  2007.	  
Nu	  doen	  er	  al	  bijna	  60	  kerken	  mee.	  Vorig	  jaar	  ontstond	  het	  idee	  om	  als	  kerken	  
uit	  de	  gemeente	  Losser	  samen	  mee	  te	  doen	  aan	  het	  fenomeen	  van	  de	  
Kerkennacht.	  De	  Hervormde	  gemeente	  Glanerbrug	  sloot	  zich	  ook	  aan.	  De	  
deelnemende	  kerken	  willen	  iets	  laten	  zien	  en	  horen	  van	  wie	  ze	  zijn,	  als	  kerken	  
samen	  en	  als	  individuele	  geloofsgemeenschap.	  In	  Losser	  e.o.	  is	  gekozen	  voor	  
zaterdag	  22	  juni.	  Er	  is	  een	  ruime	  keus	  uit	  diverse	  activiteiten	  en	  het	  programma	  
biedt	  een	  leuke	  gelegenheid	  om	  ook	  eens	  bij	  de	  buren	  om	  de	  hoek	  te	  kijken.	  
Maar	  vergeet	  niet	  om	  ook	  in	  of	  om	  de	  eigen	  kerk	  een	  stukje	  mee	  te	  maken	  van	  
het	  programma,	  dat	  niet	  echt	  nachtwerk	  zal	  worden,	  maar	  in	  de	  meeste	  gevallen	  
begint	  aan	  het	  eind	  van	  de	  middag	  of	  het	  begin	  van	  de	  avond	  en	  om	  22.30	  uur	  
gezamenlijk	  eindigt.	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  over	  het	  ‘fenomeen’	  kerkennacht	  
op	  :	  www.kerkennacht.nl.	  	  
In	  De	  Lutte	  is	  de	  volgende	  activiteit	  geprogrammeerd:	  Plechelmuskerk	  De	  Lutte,	  
16.00	  uur:	  rondleiding	  door	  kerk	  en	  Kerkenbos.	  De	  kerk	  heeft	  prachtige	  glas-‐in-‐
loodramen,	  gemaakt	  door	  het	  atelier	  Nicolaas	  uit	  Roermond.	  Het	  Kerkenbos	  
bevat	  een	  Jozefkapel,	  een	  openluchttheater	  en	  een	  stilteplek	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
stenentafel	  met	  12	  boomstamstoelen	  (verwijzing	  naar	  het	  Laatste	  Avondmaal).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chronologisch	  overzicht	  van	  alle	  activiteiten	  
11/16.00	   Prot.	  kerk	  Overdinkel	   Expositie	  doopjurkjes	  
16.00	   St.	  Martinus	  Losser	   Kinderfilm	  
16.00	  	   Plechelmus	  De	  Lutte	   Rondleiding	  
v/a	  17.30	   Prot.	  kerk	  Losser	   Doorlopend	  programma	  
v/a	  17.00	   Herv.	  kerk	  Glanerbrug	   Doorlopend	  programma	  
18.30	   Klooster	  Glane	   Rondleiding	  pater	  Saït	  
20.30	   H.M.G.	  Losser	   Koor-‐	  en	  orgelmuziek	  
22.00	   Prot.	  kerk	  Losser	   Preek	  van	  de	  leek	  

(door	  burgemeester	  Sijbom)	  
22.30	   Prot.	  kerk	  Losser	   Slotmanifestatie	  

	  
Slotmanifestatie	  
Kerkennacht	  2013	  in	  Losser	  e.o.	  wordt	  op	  zaterdagavond	  22	  juni	  om	  22.30	  uur	  
gezamenlijk	  afgesloten	  in	  of	  bij	  de	  Protestantse	  kerk	  aan	  het	  Raadhuisplein	  in	  
Losser.	  Deze	  afsluiting	  wordt	  verzorgd	  door	  de	  gezamenlijke	  pastores.	  
	  
Thomasviering	  
Verveel	  jij	  je	  ook	  altijd	  zo	  in	  de	  kerk…	  Twijfel	  jij	  ook	  wel	  eens	  en	  heb	  je	  zo	  jouw	  
vragen?	  Kom	  dan	  naar	  de	  Thomasviering	  in	  de	  St.	  Martinuskerk	  in	  Losser.	  
Om	  ervaring	  op	  te	  doen	  is	  er	  vanuit	  De	  Luttte	  meegewerkt	  aan	  de	  voorbereiding	  
van	  deze	  viering.	  Het	  thema	  is:	  'Zeeën	  van	  tijd'.	  Maar	  wat	  is	  een	  Thomasviering	  
nu	  eigenlijk?	  Thomasvieringen	  zijn	  er	  voor	  twijfelaars	  met	  verlangen	  en	  voor	  
gelovigen	  met	  vragen.	  Voor	  mensen	  van	  deze	  tijd,	  die	  –	  net	  als	  Thomas,	  de	  
leerling	  van	  Jezus	  -‐	  willen	  zien	  en	  ervaren…	  en	  dan	  pas	  echt	  kunnen	  geloven.	  
In	  het	  spoor	  van	  Thomas	  wordt	  er	  in	  een	  Thomasviering	  een	  thema	  rond	  
geloofservaring	  uitgewerkt.	  
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Omdat	  niet	  iedereen	  hetzelfde	  wil,	  is	  er	  de	  HEILIGE	  CHAOS,	  waarin	  je	  in	  
beweging	  kunt	  komen	  en	  uit	  verschillende	  activiteiten	  kunt	  kiezen.	  Sfeer	  van	  
openheid.	  Thomasvieringen	  bieden	  ruimte	  en	  respect	  voor	  ieders	  eigen	  beleving	  
en	  inbreng.	  In	  een	  sfeer	  van	  openheid	  wordt	  er	  gevierd	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
thema.	  De	  toegang	  is	  gratis.	  
	  Er	  wordt	  wel	  om	  een	  bijdrage	  in	  de	  kosten	  gevraagd.	  De	  Thomasviering	  duurt	  
ongeveer	  een	  uur.	  Na	  afloop	  is	  er	  een	  consumptie	  en	  gelegenheid	  voor	  
ontmoeting.	  De	  Thomasviering	  die	  gehouden	  wordt	  op	  29	  juni	  om	  19.00	  uur	  is	  
verder	  geschikt	  voor	  iedereen	  en	  aan	  te	  bevelen	  voor	  jong	  en	  oud.	  Noteer	  deze	  
datum	  alvast.	  Nieuwsgierig	  geworden?	  	  
Kom	  dan	  gewoon,	  dan	  kun	  je	  er	  over	  meepraten	  en	  ons	  vertellen	  wat	  we	  nog	  
anders	  of	  beter	  kunnen	  doen.	   Thomas	  en	  co.	  
	  
Opgave	  als	  vrijwilliger	  van	  Kerkwerk	  is	  gestart!	  	  
We	  gaan	  binnenkort	  starten	  met	  een	  nieuw	  diaconaal	  hulpproject	  binnen	  het	  
gebied	  van	  de	  parochie	  Lumen	  Christi	  en	  de	  beide	  protestantse	  kerken	  van	  
Denekamp	  en	  Ootmarsum.	  Inmiddels	  gaat	  dit	  initiatief	  verder	  onder	  de	  naam,	  
Kerkwerk.	  De	  eerste	  aanmeldingen	  van	  vrijwilligers	  hiervoor	  komen	  al	  binnen,	  
evenals	  de	  vragen	  om	  meer	  informatie.	  Maar	  we	  zoeken	  dus	  meer	  mensen,	  man	  
of	  vrouw,	  jong	  of	  ouder,	  die	  vanaf	  september	  a.s.	  praktische	  hulp	  willen	  bieden	  
aan	  een	  ander	  die	  daar	  dringend	  om	  verlegen	  zit.	  Denk	  hierbij	  aan	  taken	  en	  
klussen	  in	  en	  rond	  de	  woning	  of	  een	  paar	  helpende	  handen	  voor	  iets	  	  anders,	  
waar	  nu	  geen	  oplossing	  beschikbaar	  is.	  Mocht	  u	  zich	  afvragen	  of	  dit	  iets	  voor	  u	  is,	  
bel	  ons	  gerust	  voor	  een	  toelichting	  (pastor	  Leo	  Ros:	  06–22689867).	  	  
Maar	  ingeval	  u	  zich	  nu	  al	  wilt	  aanmelden,	  kan	  dat	  via	  een	  aanmeldingsfolder	  die	  	  
achter	  in	  uw	  eigen	  kerk	  ligt.	  U	  kunt	  die	  folder	  direct	  ingevuld	  achterlaten	  of	  
afgeven	  bij	  uw	  eigen	  kerk.	  We	  zullen	  vervolgens	  contact	  met	  u	  op	  nemen.	  
Maar	  u	  kunt	  zich	  ook	  via	  de	  	  website	  van	  onze	  parochie	  aanmelden:	  
www.lumenchristi.nl.	  Op	  deze	  site	  klikt	  u	  links	  op	  de	  knop	  “Contact”.	  Daaronder	  
verschijnt	  dan	  “Mail	  ons”.	  Op	  de	  pagina	  die	  daarbij	  verschijnt	  kunt	  u	  ons	  uw	  
naam	  e.d.	  doorgeven.	  Wilt	  u	  in	  het	  bericht	  daaronder	  aangeven,	  voor	  welke	  
praktische	  hulp	  we	  in	  de	  toekomst	  een	  beroep	  op	  u	  kunnen	  doen	  en	  onder	  welk	  
telefoonnummer	  u	  bereikbaar	  bent?	  Maar	  wat	  u	  via	  Kerkwerk	  wilt	  doen,	  kan	  ook	  
aan	  bod	  komen	  in	  een	  kennismakingsgesprek	  dat	  we	  vervolgens	  bieden.	  We	  
hopen	  dat,	  ook	  door	  uw	  inzet,	  dit	  Kerkwerk	  daadwerkelijk	  tot	  stand	  kan	  komen!	  
(Ook	  u	  die	  wel	  soms,	  maar	  niet	  altijd	  tijd	  heeft	  om	  een	  ander	  te	  helpen,	  vragen	  
we	  om	  toch	  te	  reageren.	  Want	  daar	  willen	  we	  zeker	  rekening	  mee	  houden!	  
 
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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TEL. 0541-551350

We bieden mogelijkheden om bu�etten  
eenvoudig samen te stellen, of juist 
heel uitgebreid. 

Van stamppotbu�etten tot amusebu�etten 
met ijskar van onze ambachtelijke ijsboerderij 
en de kaastafel van de lokale kaasboer.
Alle producten worden vers en met 
grote zorg bereid. 

Partijen boven 20 personen krijgen 
standaard 10 % korting op de 
totale rekening.

www.eetcafe-plexat.nl

Diverse arrangementen mogelijk



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


