
Agenda
  1 Mrt 29e Gildehaus Dinkelloop
21 Mrt Potgrondactie 
24 Mrt Zijactief: de spataderkliniek
25 Mrt Kaarten S.V. De Lutte 
27 Mrt KBO Etentje
27 Mrt Toneel Ons Genoegen
28 Mrt Kledingactie
28 Mrt Oud ijzeractie
28 Mrt Toneel Ons Genoegen

@Bosduvelke
Stemming is perfect! #De-
Lutte kan trots zijn op de vele 
lopers en de schitterende 
praalwagens! #car-
navalov #Losser

Twitter

"Sponsortoernooi 
Lutheria 2015"

"Open huis St. Plechelmus-
school"

"Nieuwe voorzitter loopgroep 
De Lutte"

"Kroniek De Lutte 
De oude lindeboom"

"Huldigingen jubilarissen EHBO"

Uitgave 3 - van  18 Februari t/m 10 Maart 2015

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

"Streetdance, fitness en stijl-
dansen in het dorpshoes"

"Midvastenloop 2015"
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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 (Huisartsenpost Oldenzaal) 088-5551122

Prikpost SHO De Lutte dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Maartje: Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur thuiszorg- en kraamzorginformatie en uitleen van hulpmidde-
len. Woensdagochtend spreekuur wijkverpleegkundige.

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte      (rechtstreeks) 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 4 loopt van 11 Maart t/m 31 Maart 2015 kopij
inleveren voor woensdag 4 Maart voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Huldigingjubilarissen EHBO De Lutte

Tijdens de druk bezochte jaarvergadering 
van EHBO De Lutte werden enkele leden van 
de vereniging in het zonnetje gezet voor hun 
inzet voor en lidmaatschap  van de vereni-
ging. Op de foto ziet u Rian Boers (15 jr), 
Johan Grundel (35 jr), Femke Nijhuis (10 jr), 
Jan Kortman (40 jr) en Inez Siemerink
(35 jr). Gerard Siemerink,  ook 35 jaar lid, 
ontbreekt op de foto. De uit bijna 60 leden 
bestaande vereniging is tijdens diverse 
activiteiten in De Lutte inzetbaar als hulp 
bij ongelukjes ed. Ook beschikt de EHBO over een mobiele AED. Om alle activiteiten van 
de vereniging te ondersteunen wordt er in de week van 26 april t/m 2 mei 2015 een 
DONATEURSACTIE gehouden, waarbij iedere bijdrage welkom is. Heeft U belangstelling 
om zelf een cursus eerste hulp bij ongelukken te volgen of wilt U er meer van weten kijk 
op www.ehbodelutte.nl of neem contact op met het secretariaat.
EHBO St. Martinus De Lutte

Open huis St. Plechelmusschool 30 maart
Op 11 maart starten we op school met het thema 'Reis door de wereld'. De nadruk ligt 
hierbij op cultuur en geloof. We gaan aan de slag met normen en waarden, muziek, taal, 
kleding, topografie, kunst en voeding. Iedere groep werkt een werelddeel uit.
Niet in ieder land is onderwijs vanzelfsprekend. Op initiatief van het Liliane Fonds is er 
een landelijke actie waarbij leerlingen letterlijk aan de bel mogen trekken. Wij vragen 
hier donderdag 12 maart aandacht voor door ons om 8.30 uur te laten horen op het 
schoolplein! U bent hierbij van harte welkom.

We sluiten het thema 'Reis door de wereld' 
af met een open huis op maandag 30 
maart. Van 16.30 uur tot 18.30 uur kunt u 
een kijkje nemen in de school en alle zelf-
gemaakte werkstukken bewonderen.
We hopen u allen te begroeten op 30 
maart!

Heeft u aanschouwelijk materiaal in de 
vorm van gebruiksvoorwerpen of kunst uit 
een van de werelddelen, wat tentoonge-
steld mag worden, dan horen we dat graag.

Team St. Plechelmusschool De Lutte

Jaarkalender 2015

24 Feb Zijactief: Wijkagent Bennie Peters
25 Feb Kaarten S.V. De Lutte aanvang 20.00 uur.
26 Feb KBO themamiddag over de "alarmknop".
  3 Mrt KBO Kaartmiddag met Beuningen (14.00 uur in De Vereeniging.)
  7 Mrt Zijactief: internationale vrouwendag in Losser  
  8 Mrt Presentatieviering Eerste Heilige Communie.
11 Mrt Kaarten S.V. De Lutte aanvang 20.00 uur.
17 Mrt KBO middag Klassieke muziek.
21 Mrt 29e Gildehaus Dinkelloop De Lutte.
21 Mrt Potgrondactie St. Plechelmus Harmonie
24 Mrt Zijactief: mw. Korsten van de spataderkliniek
25 Mrt Kaarten S.V. De Lutte aanvang 20.00 uur.
27 Mrt KBO Etentje in de Vereeniging.
27 Mrt Opvoering "Lieve-vrouwenbedstro" toneelvereniging Ons Genoegen.
28 Mrt Kledingactie mensen in nood
28 Mrt Oud ijzer actie Jong Nederland.
28 Mrt Opvoering "Lieve-vrouwenbedstro" toneelvereniging Ons Genoegen.
29 Mrt Opvoering "Lieve-vrouwenbedstro" toneelvereniging Ons Genoegen.
31 Mrt Zijactief: paasbakje maken in de Vereeniging
17 Apr KBO Jaarvergadering; begin 9.30 uur in de Vereeniging.
19 Apr Eerste Heilige Communie.
29 Apr KBO fietstocht, start 14.00 uur op het kerkplein.
19 Mei KBO naar Singraven, vertrek 13.00 uur.
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De oude lindeboom
In deze rubriek heb ik het meestal over een bekend gebouw en de voorgeschiedenis 
daarvan, maar er zijn ook stukjes natuur met een zeer lange voorgeschiedenis, 
zoals … de oude linde aan het fietspad tussen De Lutte en Oldenzaal. Aan der zuidzijde 
van dit fietspad staat ongeveer tegenover de oprijlaan naar de villa Egheria een zéér 
oude lindeboom (zie foto)  die al ongeveer 350 jaar oud is en een omtrek heeft van plm. 
560 cm ! Tussen Fleringen en Tubbergen staat dan wel de bekende Kroezenboom, maar 
wij hebben in De Lutte ook een zeer oude boom die veel zou kunnen vertellen over wat 
er zoal in haar omgeving is gebeurd in de loop der tijden.
Als deze boom inderdaad meer dan 300 jaar oud is dan heeft zij ongetwijfeld veel langs 
zich heen zien komen, zoals delen van Napoleons leger richting Rusland zien trekken, 
maar ook tijdens de 2e wereldoorlog diverse legers in diverse richtingen. De boom zag 
hoe de Bentheimerstraat veranderde van een zandweg in een internationale verbin-
dingsweg waarover de vakantiegangers kwamen, maar ook  het internationale (vracht)
verkeer.
Vlakbij deze boom stond hotel-
pension-cafe “Halfweg” (eigendom 
van de de fam. Schutte) dat rond 
1923 is afgebrand en nooit weer 
herbouwd (zie oude ansichtskaart) 
en aan de overkant van de straat 
werd in 1902 café “de Tankenberg” 
opgericht door de fam. Pleijhuis, 
maar de oude lindeboom zag ook 
dit horecabedrijf in 2012 in vlam-
men opgaan. En villa “Egheria” dat 
in 1908 was gebouwd door de fami-
lie ten Cate werd begin 1945 gebombardeerd, omdat men dacht dat generaal Blaskowitz 
hier zou verblijven. 
Ook is de vroeger naast de lindeboom staande boerderij “erve Wevelkate” verdwenen, 
dat reeds werd genoemd in een oude akte van 1752, toen dit erf werd aangekocht door 
burgemeester Palthe van Oldenzaal. Thans zijn Jan en Agnes Oldenkamp de nieuwe 
buren van deze oude lindeboom en Jan zorgt er voor dat de boom tijdig een onder-
houdsbeurt krijgt.   Naast de oude linde ziet men een put die destijds zorgde voor de 
watervoorziening van de villa Egheria.
Wie verre reizen maakt kan veel verhalen is een bekend gezegde maar een “stilstaande” 
boom zou ook veel kunnen vertellen !
Voor degenen die langs deze oude boom wandelen of  fietsen nog enkele opmerkingen.

Het is een zgn. kleinbladige linde (Latijnse naam: Tilia Cordata) en bij de oude Germanen 
was de linde een heilige boom die gewijd was aan Freya (de latere “vrouw Holle”) die de 
godin was van het huiselijk geluk en de liefde.  
Omdat de linde een typisch vrouwelijk karakter kreeg van huiselijkheid en gezellig-
heid gaf Karel de Grote destijds het bevel om in iedere stad of dorp een lindeboom te 
planten. De boom zou ook bescherming bieden tegen blikseminslag en wanneer men 
een stuk van de barst op de borst droeg hadden heksen en duivels geen invloed op de 
drager. Wie gelooft dat nog ?
Omdat de linde heerst over de liefde werden in sommige streken de huwelijken onder 
een lindeboom gesloten. Wanneer je binnenkort nog eens fietst of wandelt van De Lutte 
naar Oldenzaal of terug kijk dan maar eens met een andere blik naar deze oudste boom 
van De Lutte !

-Tonnie Bekke-

KBO De Lutte

Een middag genieten van mooie klassieke muziek? En luisteren naar het verhaal dat erbij 
hoort? Dat kan! Marieke de Geus en Aaltje Thole verzorgen maandelijks een muzikale 
morgen voor de ouderenbonden in Delden. Ze trekken hierbij elke keer weer een en-
thousiast publiek. Eén keer willen ze dat ook in De Lutte doen. Als u dit ook leuk vindt 
bent u van harte welkom  op dinsdag 17 maart om 14.00 uur in de Vereeniging.
Van een WMO-beleidsmedewerker van de gemeente Losser kregen wij een mailtje met 
deze inhoud:
“De zorgt verandert. Wat betekent dat voor u? Hebben de veranderingen in de zorg 
invloed op uw situatie?
U kunt dat nu zelf bijhouden met de landelijke kwaliteitsmeter, 
www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Als u zich aanmeldt krijgt u twee keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst 
in te vullen. Hierna krijgt u een rapportage. Dit is een persoonlijk overzicht van hoe het 
met u gaat, wat voor u belangrijk is en wat u daar voor nodig heeft. Belangrijke informa-
tie voor als u in gesprek gaat met uw naasten, uw gemeenten of uw zorgverlener.” 
Hebt u hiervoor belangstelling, kijk dan eens rond op de genoemde website. 
Natuurlijk hebt u hiervoor wel internet nodig. En natuurlijk weten niet alle senioren hoe 
je hier precies mee om moet gaan. Misschien is het tablet café in ons Dorpshoes iets 
voor u; hierover kunt u regelmatig  lezen in ’t Luutke. De Unie KBO blijft er overigens 
voor pleiten dat de contacten met de overheid niet alleen digitaal maar ook op papier 
blijven verlopen.
Tenslotte vinden we het fijn als we u gauw terugzien, b.v. op onze themamiddag over de 
alarmknop op donderdag 26 februari of op de kaartmiddag met de afdeling Beuningen 
op dinsdag 3 maart; beide middagen beginnen om 14.00 uur in de Vereeniging. Inleg 
voor de kaartmiddag is €2,50.

KRONIEK  DE LUTTE
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Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter
Volwassenen:
Vanaf maart: Streetdance, fitness en stijldansen.

Erve Boerrigter start in samenwerking met Dance Masters 
Kolmschot met verschillende danscursussen in De Lutte. We 
starten o.a. met streetdance/hiphop 12+, Groepsfitness ( o.a. 
Zumba en Bokwa) en stijldansen voor Volwassenen. Dansen is 
meer dan alleen dansen op muziek. Proeflessen bijwonen?
Op woensdag 4 en 11 maart as. zijn er gratis proeflessen te 
volgen.
De tijden zijn als volgt:
18.30 – 19.30 uur Streetdance /Hip Hop 12 +

19.30 – 20.15 uur Groepsfitness
20.30 – 21.30 uur Stijldansen volwassenen
Wil je een proefles bijwonen geef je dan op door een email te sturen naar:
info@kolmschot.nl. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Jan@dorpshoes.nl of 
te bellen naar 0541-552009. We zetten je dan op de lijst. Na afloop van de lessen kun je 
natuurlijk wat drinken in het dorpshoes.

Cursus:  Zelf kleding maken in De Lutte
Nog enkele plaatsen vrij!
Unieke kleding voor weinig geld. Wie wil dat niet! Dan kun je prima terecht bij de cursus 
zelf kleding maken. Onder begeleiding van de ervaren naaidocente Giny Nuis maak je 
een rok voor 5,00 euro of een winterjas voor een klein bedrag. De groep bestaat uit max. 
8 personen, beginnend of gevorderd, er is altijd persoonlijke aandacht. Iedereen werkt 
aan een zelf uitgekozen kledingstuk. Gezelligheid en ontmoeting staat mede hoog in het 
vaandel. 
De cursus wordt aangeboden i.s.m. Stichting Cluster en een lock-machine is voorhanden.
De cursus vindt plaats op maandagavond in het dorpshoes Erve Boerrigter. Tijdstip van 
19.00 – 21.00 uur. De cursus omvat 10 lessen, net 1 les geweest. Kosten: € 60,00 voor 10 
lessen. Cursusprijs wordt verrekend n.a.v. het te volgen aantal lessen. Interesse?! Neem 
contact op met Mieke Bouwhuis email: mieke@dorpshoes.nl of bel naar 053-5369400 
en vraag naar Haico Muller.

Tablet café elke 2de donderdag van de maand
In samenwerking met de bibliotheek in De Lutte, start vanaf oktober het Tablet café in 
het dorpshoes in De Lutte. Wilt u iets weten over uw tablet (I-pad of android) dan kunt 
op elke 2de donderdag van de maand terecht in het dorpshoes. Van 14.00 tot ong. 16.00 
uur is er een vrijwilliger aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het volgende Tablet 
café is 12 maart 2015 a.s.

Sociaal Team De Lutte
Per 1 februari jl. is het sociaal team van De Lutte actief bezig in De Lutte.
Het team bestaat uit 4 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen vanuit de inwoners uit De Lutte willen/kunnen beant-
woorden. U kunt bij het sociaal team in De Lutte terecht voor vragen op de gebieden 
van: Wonen & woonomgeving, Mantelzorg & vrijwilligerswerk, Opvoeding & Samenle-
ving, Administratie & Financiën, Gezondheid & Bewegen, Werk & scholing
Het Sociaal Team is op maandag- en woensdagochtend van 9.00 - 10.00 uur aanwezig in 
het dorpshoes Erve Boerrigter. Het Sociaal Team De Lutte/Beuningen stelt zichzelf voor 
in de volgende editie van het Luutke.

Een interactief ‘praatcafé’ in het Dorpshoes
Beter of goed in je vel zitten is 
méér dan goed slapen, voldoende 
bewegen, gezond eten, tijd voor 

jezelf nemen, genieten van de (kleine) dingen om je heen…….Gezond eten, voldoende 
bewegen en goed slapen is duidelijk: je weet wat je daarvoor moet doen. Tijd nemen 
voor jezelf en genieten van dingen om je heen, gaan hand in hand met: zelfvertrouwen, 
grenzen aangeven, nee-zeggen, begrip en onbegrip, normen en waarden, gedrag,……
Zelfvertrouwen is de basis van het gedrag! Of je het nu hebt over kleuters, peuters, 
tieners, pubers of volwassenen: Het is wetenschappelijk bewezen dat meer zelfvertrou-
wen leidt tot meer geluk in het leven; je staat positiever in het leven, je voelt je beter 
en je kunt makkelijker met tegenslagen en frustraties omgaan. Op donderdag 5 maart 
om 19.00 uur zetten we de deuren open en is iedereen van harte welkom om onder het 
genot van een kopje koffie of thee (mee) te praten over zelfvertrouwen is de basis van 
het gedrag. U kunt zich aanmelden bij tanja@trotsinpraktijk.nl of bij monique@kinden-
pubercoaching.nl 

De kosten bedragen € 5,00 p.p., incl. koffie en thee.
Tot dan!! Monique Wienk en Tanja Janssen

Kinderactiviteiten  in dorpshoes Erve Boerrigter:

Kinderkook/bakcafé, vervolg.
In april 2015 starten we met een lekker, gezond en leerzame kookactiviteiten voor kin-
deren van 7 t/m 12 jaar.
Het kinderkook/bakcafé van februari en maart zit al vol.

Vrije Inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 15.00 – 16.00 uur kun je lekker komen knutselen in de het 
dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. Onder begeleiding van Angelique Werger maak je 
de leukste creatieve werkstukken.
Kom en ga lekker aan de slag! Kosten 1,50 euro per keer/kind. Incl. een glas ranja
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Aanpassing Yoga cursus in januari 2015
Losmaakoefeningen, yogahoudingen, adem- en ontspanningsoefeningen staan in deze 
nieuwe Yoga cursus centraal.
De lessen worden verzorgd door: Michele ten Seldam, Gedipl. Yoga – docente, Lid Ver. 
Yogadocenten Ned.
Start:    Woensdag 21 januari 2015 tot 22 april 2015
Duur:    12 lessen van 75 min.
Tijd:      woensdagavond van 19.30 – 20.45
              (in overleg te vervroegen)
Plaats:  Dorpshoes Erve Boerrigter
             Plechelmusstraat 14
 7587 AM De Lutte
Kosten: € 105,00 p.p.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u mailen naar:
Email: mhtenseldam@gmail.com
www.yogadinkelland.nl

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers
Van 2 t/m 7 februari  jl. vond in De Lutte voor 
de eerste keer de 
Hersenstichting collecte plaats. Er zijn 11 
collectanten op pad gegaan om voor men-
sen met een hersenaandoening geld in te 
zamelen. Deze inzet heeft € 1029,96 opge-
leverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan 
voorlichting om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met 
een hersenaandoening.                                                                                                                      
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.                                                                  
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer: NL 18 INGB 
0000 000 860 Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:

Vrijdag 27 februari
19:00 Lutheria DS 3 - Tante Sien Esch Stars DS 3
Zaterdag 28 februari
12:30 Lutheria MC 1 - Springendal-Set-Up’65 MC 3
12:30 Lutheria MB 1 -  Twente ’05 MB 1
14:00 Lutheria MC 2 - SVH VC MC 2
14:00 Lutheria MA 1 - Saasveldia MA 1
16:00 Lutheria MA 2 - Ecare Apollo MA 1
18:00 Lutheria DS 1 - Tante Sien Esch Stars DS 1

Zaterdag 7 maart
09:00 Lutheria N3 2 - Pollux N3 2 
09:00 Lutheria N3 1 - Pollux N3 1
09:30 Lutheria N3 2 - Rosstars N3 1
09:30 Lutheria N3 1 - DeVoKo N3 1

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

Zijactief
Dinsdag 24 februari om 19.30 uur ledenavond.
Deze avond komt Bennie Peters, de wijkagent, een lezing houden over wat de politie nog 
betekent in ons dorp De Lutte. Het bestuur hoopt op een gezellige en leerzame avond.

Donderdag 26 februari om half 2 bloemschikken bij Maurien Wigger.

Wil je Internationale vrouwendag 2015 samen met ons vieren? Op zaterdag 7 maart 
vieren we dit voor de laatste keer samen met ‘de vrouwen’ uit Emsbüren. Daarom heb-
ben we gekozen voor het thema ‘Zelfstandigheid’. Het cabaretduo The Neighboursisters 
zorgt voor een vrolijke noot. Het samenzijn vindt plaats bij café Heideman in Losser. De 
middag is van 14.00 uur tot 17.00 uur. De bijdrage in de onkosten is 10 euro, aan de zaal 
te voldoen. Voor 1 maart kun jij je opgeven bij de voorzitter Irma Onland telefoonnum-
mer 551399 of via mail irma.onland@hetnet.nl. Je wordt van harte uitgenodigd door de 
Werkgroep vrouwen gemeente Losser/gemeente Emsbüren.

Loopgroep De Lutte met nieuwe voorzitter
Donderdag 5 februari j.l. heeft de Loopgroep De Lutte haar algemene ledenvergadering 
gehouden in zalencentrum De Vereeniging in De Lutte
Op de agenda stonden ook nieuwe bestuursverkiezingen, waarbij tevens een nieuwe 
voorzitter zou worden voorgedragen.
Al sinds de vorige ledenvergadering van 2014, bij het aftreden van de vorige voorzitter 
Jeroen Bosch, was men naarstig opzoek naar een nieuwe voorzitter. Wel nu, de 53 jarige 
Bennie Oude Egbrink, al vele jaren sportief actief bin-
nen de club en eveneens organisatorisch in een aantal 
commissies, is onder goedkeuring van alle aanwezigen 
gekozen tot de nieuwe preses van de Loopgroep De Lutte.
Tijdens deze avond werd afscheid genomen van Henriette 
Kwekkeboom, die 3 jaar lang in het bestuur verantwoor-
delijk was voor de afdeling sportief wandelen en nordic 
walking.
Haar opvolgster Joyce van Haastrecht, is eveneens door 
alle aanwezigen met algehele instemming benoemd.
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Als u vroeg wilt vissen
zijn wij op tijd uit de veren 

Meer over onze zorg op
www.carintreggelandthuiszorg.nl  
of bel 088 367 70 00
(lokaal tarief en 24 uur bereikbaar) 

Thuiszorg wanneer u dat wilt. 
Bij Carintreggeland kan het.

-Advertentie- -Advertentie-

Sponsortoernooi Lutheria 2015
Wegens het succes van de voorgaande jaren hebben wij, de PR/FZ-commissie van V.V. 
Lutheria, besloten om ook dit jaar weer een bedrijventoernooi voor bedrijven en vereni-
gingen in en rondom De Lutte te organiseren.
Het Bedrijventoernooi zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart a.s. vanaf ongeveer 19.30 
uur (deze tijd kan nog afwijken).
U kunt zich opgeven met één of meerdere bedrijfsteams maar ook indien u met slechts 
enkele personen deel wilt nemen, is dat mogelijk. We kunnen dan teams samenvoegen 
of aanvullen met (kader)leden van Lutheria.
Na afloop zal u in de kantine een hapje en een drankje aangeboden worden.
U kunt zich opgeven via het opgaveformulier maar ook telefonisch of per mail.
Opgave graag vóór 14 februari a.s. Wilt u s.v.p. wel de speelsterkte van de deelnemers 
vermelden. We hopen op een goede respons en een gezellige, sportieve avond.

Namens VV Lutheria, 
Commissie PR/FZ

Ruby Mombarg  0613910255  ruby-tiger@hotmail.com
Marije Vloothuis  683979754  liefss_marije@hotmail.com 
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MIDVASTENLOOP 14 MAART 2015
Dit jaar staat op de button die elke wandelaar krijgt: Pijn in de benen goed voor de 
armen.
Het is de wandeling waar je probeert zoveel mogelijk kilometers te lopen, (max 40 km).
Per km laat je je sponsoren door familie, vrienden of anderen.
De hele 40 km uitlopen hoeft beslist niet. Meedoen is belangrijker. Gaat het onderweg 
niet meer dan stop je bij één van de 18 stempelposten en word je terug gebracht naar 
de start, de blokhut in Rossum. Het is dit jaar voor de 36e keer dat deze 40 000 meter 
mars wordt gehouden. Ook dit jaar wandelen we weer voor het kinderopvangcentrum 
‘Nadirkonyen’ (dit betekent scherp oog) in Kenia. Nadirkonyen is een kleinschalig project 
in 1991 door frater Wennekes opgezet. Sinds 1991 zijn een groot aantal kinderen door 
Nadirkonyen opgevangen. Kinderen die geen uitzicht hadden, geen onderwijs konden 
volgen, op straat hun heil zochten, kortom geen hoop op een beetje toekomst hadden. 
Nadirkonyen heeft hen geholpen om weer een plaatsje in de maatschappij te vinden 
door hen kansen te geven door middel van onderwijs. Ze hebben het een en ander 
bereikt. Enkelen zijn accountant of boekhouder, één is er politie instructeur, anderen zijn  
onderwijzer, sociaal werker of laborant geworden. Weer anderen zakenman- of vrouw, 
schoenmaker, timmerman, loodgieter, lasser, metselaar, of kleermaker. 
U ziet ontwikkelingshulp werkt.
Ook dit jaar steunen we een ander vastenactieproject te weten, een project in Sri Lanka 
genaamd SETIK. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy.
SETIK  is opgericht in 1964 door frater Antoninous. Hij zag de problemen van de jeugd 
op de theeplantages en wilde helpen. Daarom startte hij een technische school, speciaal 
voor jongeren uit de plantagesector, zodat ze een vak konden leren.
Tegenwoordig richt SETIK zich op de volledige ontwikkeling van de mensen en dat is 
nodig. Veel mensen op Sri Lanka leven onder de armoede grens. Theepluksters verdie-
nen hooguit twee euro per dag. Hun woningen zijn niet meer dan armoedige kamers 
of hutten en er is vaak geen schoon water voorhanden. Hierdoor vertrekken duizenden 
vrouwen naar het Midden- Oosten om geld te verdienen. Ze laten hun kinderen ach-
ter en veel gezinnen raken hierdoor ontwricht. Werkloze mannen raken aan de drank, 
kinderen zwerven langs de straat en maken hun schoolopleiding niet af. Er is in deze 
groepen ook veel geweld tegen vrouwen en kinderen. Er wordt door SETIK hulp gebo-
den aan kinderen en de achterblijvende 
vaders. SETIK is weliswaar een katho-
lieke organisatie maar beperkt zich niet 
alleen tot de eigen achterban. Kunt U 
om een of andere reden niet wandelen 
of een wandelaar sponsoren, U mag ons 
altijd helpen. Bankrekening: NL11RABO 
0140139249 tnv. Midvastenloop onder 
vermelding van Lodwar en SETIK.

Namens de organisatie, Paul Loves

Bloemen voor diplomatieke rasvrijwilliger
Groot was vorige week de verrassing bij Raimond Oude Egbrink toen hij plotsklaps een 
delegatie van het CDA op de stoep had staan. Uit handen van fractievoorzitter Jos in ‘t
 Veld kreeg hij een fraaie bos bloemen overhandigd. Raimond is een van de vrijwilligers 
die door de partij in het zonnetje worden gezet vanwege hun belangenloze inzet voor de 
gemeenschap. Dat  de keuze dit jaar onder meer op Raimond is gevallen, is begrijpelijk 
en terecht. Want Raimond is op vele fronten actief voor De Lutte. Als secretaris van de 

Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter 
leverde hij bijvoorbeeld een aanzienlijke 
bijdrage aan de realisatie van dit prach-
tige gebouw. Daarnaast is hij al vele 
jaren de financiële man van de stichting 
Hellehond en is hij bestuurlijk actief 
voor CV De Bosdûvelkes. In de schaarse 
vrije tijd die dan nog overblijft, zet hij 
zich ook nog in voor de Kemissie veur't 
Midwinterhoornbloazers in Twente 
en de stichting Anubis Sedens die het 
beeldmerk van de Hellehond behartigt. 

Raimond Oude Egbrink is een vrijwilliger die, met veel gevoel voor diplomatie,  voor en 
achter de schermen bergen werk verzet. Het CDA was dat niet ontgaan. Juist de inzet 
van vrijwilligers bepaalt in hoge mate de leefbaarheid van ons dorp. Namens de Lutter 
gemeenschap is een oprecht woord van dank hier dus zeker op zijn plaats.

Van Oerlandschap naar Cultuurlandschap (Punthuizen en Lutterzand)
Lezing door Harm Smeenge
Op donderdagavond 29 januari 2015 heeft Harm Smeenge een lezing gegeven over de 
ontwikkeling van het landschap in Noordoost Twente. Henk Westerik kon namens de 
werkgroep Activiteiten van de Historische vereniging De Dree Marken ruim 150 bezoe-
kers begroeten in  zalencentrum ’t Sterrebos te Beuningen. Harm is landschapsecoloog 
en werkt aan een promotieonderzoek  vanuit de Rijksuniversiteit Groningen met als 
titel: “Van Oerlandschap naar Cultuurlandschap”. De wisselwerking tussen mens en het 
landschap in Noordoost Twente over de afgelopen 10.000 jaar. Bij zijn onderzoek is hij 
o.a. gefaciliteerd door Historische vereniging “De Dree Marken”. Vele documenten en 
kaartmateriaal zijn hem aangeleverd. Met name Henk Koop heeft naast een grote rol bij 
het organiseren van deze lezing,  hem ook van vele waardevolle adviezen voorzien. De 
regie van deze geanimeerde avond was in handen van De Dree Marken. Paul Smellink 
had namens de DDM enkele oude kaarten  en foto’s van Beuningen uit het archief van 
De Dree Marken meegenomen,welke tijdens de pauze door de vele bezoekers goed wer-
den bekeken en bestudeerd. Na de pauze kwamen de nieuwe en moderne tijd, histori-
sche bronnen, veldonderzoek en interviews aan bod met daaropvolgend een afsluitende 
vragenronde.
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Zondag 22 februari  Binnendragen van het kruis 
09.00 uur  :  Communieviering m.m.v. het 

dames- en herenkoor 
Voorganger  :  Pastor L. Ros 
Lectrice  :  mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  :  Mirthe en Joyce Rolink 
10.30 uur  :  Doopviering 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
Woensdag 25 februari  : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Zondag 1 maart 
09.00 uur  :  Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  :  Pastoor T. Munsterhuis  
Lectrice  :  mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       :  Sven Meijer en Pien Brookhuis 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
Dinsdag 3 maart         : 19.00 uur Rozenkrans   
Woensdag 4 maart   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 8 maart  Presentatieviering 1e Heilige Communie 
09.00 uur  :  Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor   
Voorganger   :  Pastoor Munsterhuis  
Lectrice       :  mevr. G. Maseland 
Misdienaars       :  Bram en Coen Volker 
Collecte       : 2e collecte voor het jongerenpastoraat 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
Woensdag 11 maart  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
 
Overleden: 
Marie Hesselink-Nijhuis, verpleeghuis Scholtenhof Oldenzaal.   
Op de leeftijd van 96 jaar. 
Ellie Koertshuis-Heetkamp, Zwaluwstraat 5. Op de leeftijd van 62 jaar.  

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Intenties: 
Zondag 22 februari: Bernard Punt, Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Toos 
Nijhuis-Sweerts, Henk grote Beverborg, Ouders Schiphorst-Grashof, Gezina 
Kuipers-Nijhuis, Ouders Lentfert-Siegerink, Marie Hesselink-Nijhuis, 
Ellie Koertshuis-Heetkamp. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Volker-Westerik, Johan Kortman, Jan Zwijnenberg, 
Hendrik Christenhusz, Herman Koertshuis, Meine Maartens, Gerhard Olde 
Riekerink, Ouders Schasfoort-Smellink, Ouders Visschedijk-Frielinck, Henk 
Bekkedam, Ouders Scholten-oude Voshaar. 
 
Zondag 1 maart: Truus Egberink-Grashof, Gerhard Beernink (Merelstraat), Toos 
Nijhuis-Sweerts, Henk grote Beverborg, Frans Maseland, Marie Hesselink-Nijhuis, 
Ellie Koertshuis-Heetkamp. 
 
Jaargedachtenis:  Ouders Rolink-Reijmer, Ine Olde Hendrikman-Luyerink, Antoon 
Seijger, Jan Nijkamp, Hennie Beernink (Nachtegaalstraat). 
 
Woensdag 4 maart: Hennie Poorthuis. 
 
Zondag 8 maart: Lena Olde Riekerink-Oude Ophuis, Hendrik Jozef Grunder, 
Ouders Gieslink-Grashof, Toos Nijhuis- Sweerts, Henk grote Beverborg, Jan 
Volker, Ouders Schiphorst-Grashof, Ouders Kristen-Beld, Ouders Koehorst-
Oelering, Herman Koertshuis, Marie Hesselink-Nijhuis,  
Ellie Koertshuis-Heetkamp. 
 
Jaargedachtenis: Johan Olde Hanter, Hendrik Schrader, Toon Teggeler, Frans 
Nijhuis, Hennie Vaneker, Hennie Zwijnenberg, Harrie Bentert, Robert Tijhuis, Jan 
Peters, Ouders Schopbarteld-Kosters. 
 
Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd 
Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar het Kruis rond gaan via alle 
geloofsgemeenschappen uit onze parochies in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen. 
Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons christelijk geloof, en 
met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen gedragen. Op een 
avond door de week zal elke geloofsgemeenschap rond het Kruis een meditatieviering 
houden, waarbij men stil zal staan bij het lijden van mensen in onze wereld. Met dit Kruis 
willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus Christus, maar ook zijn solidariteit 
benadrukken met alle mensen die onschuldig lijden in onze dagen.   
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De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze onderlinge solidariteit uit met 
de lijdende in de wereld. Wij hopen dat velen van u in deze Veertigdagentijd even ruimte 
maken om stil te staan bij de kwetsbare en lijdende mens. De rondgang van het Kruis 
start op zondag 22 februari in De Lutte en eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum. 

Het pastoraal team Lumen Christi 
 
Wat is de toekomst van onze (dorps)kerk? 
De toekomst van onze gemeenschap en daarbij van onze kerk(en) ligt in onze eigen 
handen. Hoe gebruiken we deze (gemeenschaps-)gebouwen nu? Een gebouw dat niet 
goed gebruikt wordt moet later gesloten, misschien zelfs afgebroken worden. Zelfs als 
het ons dierbaar is als erfgoed dat we van vorige generaties hebben ontvangen. We 
kunnen samen aan de toekomst van de (geloofs-)gemeenschap, kerk en dorp werken. 
Welke toekomst zien we, waar willen wij samen aan werken? Met wie kunnen we daarin 
samen werken? Op 12 maart is een thematische werkbijeenkomst voor al degenen die 
deze vragen herkent. Deze bijeenkomst is in De Schalm (telefoon: 0572-353249), 
Nijverdalseweg nr. 30 te Marienheem om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot 
22.00 uur. Deelname is gratis. Tijdens deze werkbijeenkomst richten we ons op vier 
thema’s: 1. de visie op het dorp, 2. de mogelijkheden en grenzen van de R.K. kerk, 3. de 
samenwerking van R.K. kerk en PKN en 4. de mogelijkheden van de dorpsgemeenschap 
als geheel. Het is belangrijk dat u zich aanmeld met naam, plaats en interesse voor 
werkwinkel. U kunt ook uw vragen doorgeven. Aanmelding kan via www.KCWO.nl en 
www.OVKK.nl  onder vermelding van naam, plaats en voorkeur voor werkwinkel. 
 
De komende Vastenactie in onze parochie 
We sluiten ons aan bij de Vastenaktie 2015  die zich richt zich op het jongerenwerk van 
SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy en het is  een 
sociaal economisch trainingsinstituut. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het 
eiland: het beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door de 
Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite 
als slaven. Deze ‘thee-Tamils’ leven nog steeds op de theeplantages in kleine, gesloten 
gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks 
voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, 
sanitair, openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per 
dag als theeplukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn werkeloos en 
hebben een alcoholprobleem. De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten 
vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat.  
Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages 
zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen 
worden ze gestimuleerd om  hun schoolopleiding af te maken. SETIK is  een rooms-
katholieke organisatie, maar het werk beperkt zich zeker niet tot de eigen achterban. De 
leidende priester daar, Camillus zegt: “De Kerk is er voor de hele wereld, niemand 
uitgezonderd. We werken daarom voor alle mensen, ongeacht hun religie of hun 

bevolkingsgroep”. Het overgrote deel van de bevolking in Sri Lanka is boeddhist: 
ongeveer 70%. SETIK werkt zoveel mogelijk samen met de monniken van de lokale en 
regionale tempels. Maar, zegt Camillus,”Soms moet eerst een vertrouwensband groeien 
want de monniken zijn bang dat we mensen willen bekeren tot het Christendom, maar 
we hebben dat niet als verborgen agenda. 
Er zijn relatief weinig christenen in Sri Lanka: ze vormen ongeveer 7% van de bevolking. 
Een deel van deze Tamils en Singalezen is katholiek.   We laten de rest van de 
samenleving zien dat we kunnen samenwerken en daardoor prachtige dingen tot stand 
brengen. De burgeroorlog heeft de diepe kloof tussen beide bevolkingsgroepen namelijk 
nog verder aangescherpt.  Maar onze katholieke kerk in Sri Lanka is klein, relatief jong en 
nog weinig geworteld in de samenleving. Daarom kunnen we niet zonder hulp van 
buitenaf. Ik ben dan ook heel blij met de hulp die we van de Nederlandse parochies 
ontvangen”, zegt Camillus. Namens het Diaconaal Beraad,  L.M. Ros , pastoraal werker,  

  Ria Bekke, Lid Diaconaal beraad. 
U kunt uw bijdrage inleveren in het bijgevoegde zakje van de Vastenactie  en inleveren 
achter in de kerk tijdens de vieringen/ of inleveren bij het parochiecentrum. 
 
Uitnodiging voor  gebedsvieringen tijdens de 40-dagentijd. 
Op de zondagmiddagen van de 40-dagentijd zijn er in de kapel van de Zusters 
Franciscanessen te Denekamp weer gebedsvieringen met lichtbeelden. Hierbij nodigen 
we graag iedereen uit, die met ons wil bidden, zingen en zich bezinnen als voorbereiding 
op het hoogfeest van Pasen, het feest van de verrijzenis van onze Heer, Jezus Christus. 
We worden in de 40-dagentijd uitgenodigd ons te bezinnen op de levensweg van Jezus 
en op onze eigen geloofs- en levensweg. Mogen deze gezamenlijke vieringen ons daarbij 
helpen. De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.  
Iedereen is van harte welkom.  

Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE  Denekamp.   
 
Opnieuw een voedselinzameling!  
Rond afgelopen Kerst vond er in onze regio een grote inzameling van voedsel plaats via 
Radio/Teevee Oost.  Maar die inzameling voor de Voedselbank is eigenlijk doorlopend 
nodig. Dus vragen we U als parochianen, om in deze vastentijd, opnieuw voedselwaren 
mee te brengen naar uw kerk. U kunt  achter in de kerk houdbaar voedsel neerleggen, 
woensdag 25 februari tot en met zondag  1 maart. Dat kan dagelijks tussen 09.00 en 
17.00 uur. Op verzoek van de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal  vragen we U om 
met name de volgende producten af te geven; blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, 
pasta’s of wasmiddelen. Het gaat namelijk vooral om producten voor de eerste 
levensbehoeften!  Als Diaconaal Beraad van onze parochie hopen we dat U opnieuw aan 
deze inzameling mee doet.  Dat we zo laten zien dat we als kerk daadwerkelijk oog 
hebben voor wie in nood verkeert als het gaat om het dagelijks levensonderhoud.   
Dank alvast! (mocht U een kijkje willen nemen bij de Voedselbank, zie volgende pagina).     

Namens het Diaconaal Beraad,  Ria Vloothuis en pastor Leo Ros  
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Open-dag bij Voedselbank in Oldenzaal  
Sinds twee jaar ondersteunen we, als parochie Lumen Christi, de Voedselbank Oost-
Twente in Oldenzaal door voedsel voor hen in te zamelen.  Een deel  daarvan wordt 
vervolgens ook vanuit Denekamp uitgedeeld. In deze vastentijd, in deze weken voor 
Pasen, vragen we U opnieuw  om  in een bepaald weekend, houdbaar voedsel mee te 
brengen naar uw kerk.  Daarover zullen we u de komende tijd nog informeren. Maar                                                                                                                                                                      
hoe ziet zo’n Voedselbank er uit en hoe gaat het er daar aan toe?  Misschien wilt U er 
zelf eens een kijkje nemen.  Dat kan, op woensdag 11 maart a.s. 15.00 uur. Adres:                                                  
Parallelstraat 34-36, Oldenzaal. (dat is  in de wijk Berghuizen, aan de achterzijde van een  
bedrijfsverzamelgebouw). Een bestuurslid  zal U dan e.e.a. vertellen,  laten zien en 
eventuele vragen beantwoorden. Graag even opgeven als U wilt komen. Dat kan 
dagelijks tot 12.00 uur, bij het  secretariaat van onze parochie Lumen Christi;    
0541 - 353551 (s.v.p. aanmelden vóór  10 maart)                    
Voor verdere info;  www.voedselbankoosttwente.nl     L.M. Ros (pastoraal werker)  
 
Pelgrimeren in Twente?    Good goan!           
De landelijke Vastenaktie organiseert dit jaar drie inspirerende wandeldagen op 19 , 20  
en 21 maart 2015, in Twente. Wandelen in het afwisselende,inspirerende landschap in 
Twente! De tochten zijn vol bezinning,voeren langs religieuze kapellen waar rust en 
gebedsmomenten kunnen worden gehouden. De afstanden variëren van 20 tot 25 km 
per dag. Tijdens deze meerdaagse tocht kunt U overnachten: in het klooster van de 
Zusters Franciscanessen in Denekamp en de Zwanenhof in Zenderen. De kosten voor het 
arrangement voor de verblijfkosten en alle maaltijden bedragen € 260,-. De pelgrimage 
heeft ook een concreet en materieel doel: Inzamelen van geld t.b.v. de jongeren in Sri 
Lanka. Deelnemers worden opgeroepen  iedere kilometer door familie- vrienden-
kennissen te laten sponsoren. Het is ook mogelijk om een deel of delen van de tocht mee 
te maken. Voor info en opgave kunnen pelgrims zich richten tot: 
pelgrimstocht@vastenaktie.nl U kunt zich als dagpelgrim ook zonder aanmelding vooraf, 
aansluiten bij de pelgrimage. Wij vragen dan een bijdrage in de organisatiekosten van  
€ 10.-per dag. De eerste dag starten we om 9.30 u bij het klooster van de Zusters 
Franciscanessen te Denekamp. Wilt U meer informatie over het programma , hoe u zich 
kunt aanmelden, sponsors kunt werven .Kijk dan op www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht 
Diaconaal Beraad  L.C.  
Pastor Praat 
 

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

Openingstijden;  woensdagmorgen van        9.00 – 10.30 uur 
                             woensdagavond van        19.30 – 20.30 uur 

vrijdagmorgen van  9.00 – 10.30 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 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

 

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



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


