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10 Feb Kaarten s.v. De Lutte
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25 Feb KBO themamiddag 
1   Mrt KBO kaartmiddag 
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12 Mrt Toneel Ons Genoegen
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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
Let op: het oude spoed nummer 626434 is komen te vervallen

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 (rechtstr)           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 1 maart t/m 21 maart 2016 kopij
inleveren voor woensdag 24 februari voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90

Jaarkalender
10 Feb Kaarten s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
21 Feb Teckelwandeling
25 Feb KBO themamiddag “Gezond ouder worden”
1 Mrt KBO kaartmiddag in Beuningen
9 Mrt Kaarten s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
11 Mrt Toneelvoorstelling Ons Genoegen
12 Mrt Toneelvoorstelling Ons Genoegen
12 Mrt Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie
13 Mrt Toneelvoorstelling Ons Genoegen
18 Mrt KBO 16.00 uur: etentje in De Vereeniging
19 Mrt 30e Gildehaus Dinkelloop
22 Mrt ZijActief: Paasstukje maken
23 Mrt Kaarten s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
28 Mrt VVV paaswandeling
29 Mrt ZijActief: Burgemeester Sijbom
2   Apr Kledingactie mensen in nood.
3   Apr Presentatieviering eerste Heilige Communie
8   Apr ZijActief: regio ledenmiddag
1 Mei 10e Heurnetocht (wandeltocht)
22 Mei Eerste Heilige Communie
19 Jun Terugkomviering eerste Heilige Communie
8   Jul Hellehondsdagen
9   Jul 33e Dorpsloop

Herkansing voor incasso

Alles hebben we in het werk gesteld om de eerste incasso-ronde voor ’t Luutke eind 
vorig jaar tot een goed einde te brengen. Net voor de feestdagen leek het er ook op dat 
alles in kannen en kruiken zou komen. Maar incasseren is veel lastiger dan het lijkt. Het 
termijnbedrag moet wel kloppen. Het gebruik van hoofdletters is essentieel voor het 
welslagen van een incassoronde. 

En dan hebben we het nog niet eens over allerlei kleine praktische hobbels die moeten 
worden genomen. Niet getreurd. Deze maand wordt een tweede poging ondernomen 
om de bijdrage 2015 te incasseren van alle vrienden die zich vorig jaar al hebben aange-
meld. Eind dit jaar, als we de bijdrage voor 2016 incasseren, voegen we daar alle vrien-
den aan toe die zich in de loop van dit jaar hebben aangemeld. 

U ziet het, we blijven er bovenop zitten. Mocht u zich, ondanks alle goede voornemens, 
nog altijd niet hebben aangemeld, dan hebben we goed nieuws. Aanmelding is namelijk 
nog steeds mogelijk door onderstaande machtigingskaart geheel en goed leesbaar in te 
vullen. De kaart kan het hele jaar door worden ingeleverd bij de balie van het dorpshoes.  
Bedankt voor uw steun!

Machtigingskaart “Vrienden van ’t Luutke”
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Carnaval in De Lutte
Wanneer jullie dit lezen is het afgelopen: Carnaval! Maar ...….  hoe is het begonnen??
Daarover nu iets meer in deze geschiedeniskroniek van ons dorp. Wat vroeger begon als 
“Vastenavond” ; nog een gezellig avondje eten en drinken vóór dat de 40 dagen durende 
vastentijd begon, groeide in de loop van de jaren uit van enkele dolle dagen tot een jaar-
lijks terugkerend evenement dat al begint op de 11e van de 11e: ook al zo'n bijzondere 
dag! In de Islam kennen de mohammedanen ook een vastentijd: de jaarlijkse ramadan 
die overal nog steeds wordt nageleefd en waarbij men in principe niets mag eten van 
zonsopgang tot zonsondergang.  Die ramadan (vastentijd) wordt afgesloten met een 
groots “Suikerfeest”.  Dan wordt er lekker gegeten en gedronken ( ... géén alcohol!) en 
wij ….?  Wij katholieken en “anders denkende” doen het andersom!  Eerst flink feesten 
en dan (nog) vasten ?? In het katholieke Twente 
begon het grote carnavalsgebeuren begin vijftiger 
jaren, o.a. in Oldenzaal waar de Kadolstermenne-
kes in 1954 werden opgericht en in 1957 werden 
de Doare Trappers en de Martini Kerlkes de eer-
ste carnavalsverenigingen in de gemeente Losser, 
maar hoe begon het in ons dorp De Lutte?
In 1966 vond kapelaan J. Alberts van de Plechel-
musparochie dat er in De Lutte wel voldoende 
vormen van vermaak waren voor de jeugd, maar 
niet voor de ouderen/de gehuwde echtparen. Hij 
nam het initiatief om eens een gezellig avondje te organiseren voor deze mensen en op 
de eerste avond kwamen er meteen al 60 echtparen, m.a.w. meer dan 120 personen! 
Het werd een gezellig avondje met live muziek en dansen en een goede sfeer en ieder-
een was van mening dat er vaker zo'n feestavondje voor gehuwden georganiseerd moest 

worden . Zó ontstond in november 1967 uit dit “ge-
huwdenbal” de eerste Lutter Carnavalsvereniging. 
Zaterdag 25 november 1967 kwamen  de majorettes 
en de boerenkapel van de Plechelmusharmonie het 
Bernardusgebouw binnen en wel met een “groot ei” 
en daaruit kwam om elf minuten over negen Hennie 
Swennenhuis te voorschijn als de eerste graaf van de 
net opgerichte carnavalsvereniging “De Bosdûvel-
kes”.  Tonnie Bonnes werd zijn (eerste) adjudant en 
in het voorjaar van 1968 reden zij ook mee in de car-
navalsoptocht van Losser. Ook De Lutte ging daarna 
mee doen aan het groeiende carnavalsgebeuren in 

KRONIEK  DE LUTTE

Twente. 
Het jaar daarop volgde Gerard 
Sweerts graaf  Henny I op als dé 
carnavalshoogheid van De Lutte, 
die de titel 'graaf' mocht dragen 
van burgemeester J.P.A.M. Van 
de Sandt, want hij vond dat er in 
de gemeente Losser slechts één 
persoon de titel 'prins' mocht 
dragen. In 1971 werd de eerste 
gala-avond georganiseerd met 
medewerking van vele Lut-
ter verenigingen en lange tijd 
fungeerde Hennie Swennenhuis 
als de organisator en spreekstal-
meester van deze gezellige avondjes. 
Het gehuwdenbal op de maandagavond bleef echter nog lange tijd een hoogtepunt van 
het jaarlijkse carnaval. 

In 1972 werden de Tuffelkeerlkes opgericht, die 'Patat'n Hennie' (nu café Jossie) als hun 
stamcafé kozen en Tonnie Greftenhuis als hun eerste baron en Gerry Schasfoort als de 
eerste Miss Carnaval! Ook deze 'jongere' carnavalsclub, die inmiddels al 44 jaar bestaat 
zorgde voor een groeiend aantal carnavalsvierders en ….. actieve wagenbouwers en 
deelnemers aan de diverse Twentse carnavalsoptochten.
In de programmagidsen die ieder jaar door deze twee verenigingen huis aan huis worden 
verspreid staat genoeg te lezen over hun activiteiten, zodat ik hier alleen nog wil vermel-
den dat in 1997 de eerste carnavalsmis werd georganiseerd met medewerking van Pas-
tor P. Tervoort.   Zó kreeg de kerk opnieuw weer een plaats in het carnavalsgebeuren. Zó 
begon het destijds met het gehuwdenbal van kapelaan J. Alberts en nu  …. ? Nu eindigt 
dan weer de jaarlijkse carnavalstijd  en begint ….. de vastentijd! Een tijd van bezinning en 
goede voornemens ! Dus..... meedoen!   
-Tonnie Bekke-

Thuiswedstrijden van handbal SV De Lutte

13 februari 2016
20:15     Het Lutterzand/de Lutte DS1 - DSVD DS2
19:15     De Lutte E1 - DSVD E2
14 februari 2016
12:00     De Lutte F1 - Avanti Wilskracht F2
11:00     De Lutte DB1 - EHC '95 DB2
10:00     De Lutte DC1 - EHC '95 DC1

deelname aan optocht in Losser

Graaf Henny met adjudant

eerste bestuur rond Graaf Gerard I
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in de hardloopsport zullen de loper 
met raad en daad terzijde staan. Er 
zijn twee theorielessen. Daarin zal 
worden ingegaan op zaken als: wat 
gebeurt er met een lichaam als je 
gaat sporten, blessure preventie, 
kleding, schoeisel, voeding, en andere 
zaken welke van belang zijn bij het 
hardlopen. Ook advies bij eventuele 
klachten. De start van de clinic is op 
donderdag 24 maart. De clinic wordt 
aangeboden voor 30 euro. Hierin 
zitten de kosten voor de 15 praktijk-
lessen, twee theorielessen met koffie 
en de testlopen. Tevens zijn de kosten 
voor deelname aan de Dorpsloop die 
dit jaar gehouden wordt op zaterdag 
9 juli inbegrepen. De trainingen duren 
ongeveer 1 tot 1,5 uur en worden 
gegeven op 24 en 31 maart 7,14, 21 
en 28 april 12, 19 en 26 mei en 2, 9, 
16, 23 en 30 juni en 7 juli 2016.
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via de website 
www.loopgroep.nl. Om de kwaliteit te waarborgen kunnen maximaal 40 mensen met de 
clinic meedoen. Afgelopen jaar hebben we helaas een aantal geïnteresseerden moeten 
afzeggen, dus tijdig aanmelden is wenselijk. Hebt u ondanks alles nog vragen, neem dan 
contact op met Yke Scholten, telefoon 06-22 99 15 16 of per e-mail: clinic@loopgroep.nl

KBO De Lutte
Onze volgende themamiddag 'Gezond ouder worden' vindt plaats 
op donderdag 25 februari om 14.00 uur in De Vereeniging. Op deze 
middag zal Sharon Harryvan, medewerkster van Maartje, samen 
met Nathalie Bosch , wijkverpleegkundige in De Lutte, u iets vertel-
len over de thuiszorg. Sinds 2015 is er veel veranderd in de zorg waardoor ouderen zo 
lang mogelijk thuis moeten en kunnen blijven wonen. Daarbij willen ze graag helpen. Dat 
gaat niet alleen over persoonlijke zorg, maar men kan ook langer thuis blijven wonen 
door o.a. hulpmiddelen aan te schaffen. Een aantal van deze hulpmiddelen nemen zij 
ook mee. Natuurlijk is er de mogelijkheid om vragen te stellen maar ook, voor wie dat 
wil, wat controles uit te voeren, b.v. bloeddruk opnemen. 
Voor liefhebbers van kaarten is er op dinsdag 1 maart onze kaartmiddag in Beuningen. 
Plaats van samenkomst: restaurant ’t Sterrebos, Beuningerstraat 71. Het begint om 
14.00 uur en de eigen bijdrage is €3,00.

Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE.
Vanaf 1 december 2015 laat de gemeente Losser, 
meldingen in de openbare ruimte, centraal regis-
treren. Door nu de meldingen vooral digitaal vast 
te leggen is er sneller actie en betere registratie mogelijk. Belangrijke voorwaarde is wel 
dat de meldingen ook vooral digitaal, via de website gemeente Losser of via de MijnGe-
meente App binnen komen.
Wethouder Wildschut: “Een losse stoeptegel, een lantaarnpaal die het niet doet, over-
last, onkruid, een boom over de weg. Overal buiten ons huis, in de openbare ruimte, 
kunnen er zaken zijn die niet in orde zijn. Dat wordt dan ook keurig op allerlei manieren 
aan ons gemeld. Prima voor ons als gemeente, want dan kunnen we er wat aan doen. 
Aan de andere kant is het lastig omdat we ook al die informatiestromen in de gaten 
moeten houden. Vandaar dat we nu het Meldpunt Openbare Ruimte openen met twee 
belangrijke informatiekanalen: de website www.losser.nl meldpunt openbare ruimte en 
de MijnGemeente App die te downloaden is via de appstore of de playstore.”

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in 
het dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl

Hardloopclinic loopgroep De Lutte
Loopgroep De Lutte organiseert evenals voorgaande jaren een hardloop clinic en geeft 
de mogelijkheid om met een uitgebalanceerd schema en kundige begeleiding verant-
woord aan de start te staan van de 5 km van de Dorpsloop in De Lutte op zaterdag 9 juli.
“De trainingen zijn prima geschikt wanneer je wilt beginnen met hardlopen of wan-
neer je na een rustperiode het hardlopen weer op wilt pakken”, aldus Yke Scholten, die 
namens Loopgroep De Lutte deze trainingen coördineert. De clinic bestaat uit 15 trai-
ningen en hebben als voornaamste doel om de deelnemers prettig en effectief te leren 
hardlopen.  De clinic bestaat uit één 
trainingsavond (donderdagavond) 
per week met de groep. De training 
omvat een licht programma welke 
bestaat uit een goede warming up, 
wandelen welke afgewisseld wordt 
met stukjes looppas waarna wordt 
afgesloten met een goede cooling 
down. Bovendien krijgen de deelne-
mers een loopschema voor andere 
trainingsdagen. Het programma kan 
worden aangepast aan de individuele 
wensen van de loper. Enthousiaste 
trainers die al jaren bedreven zijn 

- Advertentie -
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Tenslotte willen we u alvast wijzen op ons heerlijk etentje met gezellige achtergrondmu-
ziek in De Vereeniging. Dat is op vrijdag 18 maart; de zaal is open om 16.00 uur en om 
17.00 uur wordt het eten opgediend. Uw eigen bijdrage hiervoor is €15,00. Als u mee 
wilt doen, geeft u zich dan vóór 12 maart op  bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian 
Voerman: tel. 551805. 

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen
Vrijdag 12 februari
19:00 Lutheria MA 1 - Ecare Apollo 8 MA 1
20:45 Lutheria DS 2 - Krekkers DS 4

Zaterdag 20 februari
09:00 Lutheria N4 1 - DeVoKo N4 3
09:00 Lutheria N5 1 - DeVoKo N5 3
09:30 Lutheria N4 1 - Pollux N4 1
09:30 Lutheria N4 2 - Rosstars N4 2
09:30 Lutheria N5 1 - Rosstars N5 1
10:00 Lutheria N4 2 - DeVoKo N4 5
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

Kiek Es!
De lijst met winnaars van onze unieke digitale wisselbeker wordt steeds langer. Dit keer 
was het niemand minder dan Huub Grote Beverborg die zich als eerste met het juiste 
antwoord  bij ons meldde. Gezien de locatie die door Tessa was gefotografeerd (het 
hek bij de brandweerkazerne) en het feit dat Huub 
vanuit zijn woning bijna uit kan kijken op dit hek, 
was dit voor hem natuurlijk een makkie. Huub, van 
harte gefeliciteerd en welkom bij de Kiek Es Club.   
Denkt u dit keer wel het juiste antwoord te we-
ten? Kom dan gauw naar de Facebook-pagina van 
Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintluutke. In de 
reacties onder het betreffende bericht kunt u de 
locatie doorgeven. Bent u de eerste die het juiste 
antwoord geeft, dan bent u de komende weken de 
trotse eigenaar van onze digitale wisselbeker!  Veel 
succes.
De redactie

Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter

Volwassenen:

Kristallen Klankschalen
Donderdag 18 februari.

Iedere 3de donderdag van de maand neemt Elly Groot van Crystalyoga je mee op een 
bijzondere reis door je eigen lichaam. We beginnen met een steeds wisselende medita-
tie. Na deze meditatie kun je heerlijk bijkomen op een matje en je laten meevoeren op 
de trillingen en klanken van de kristallen klankschalen. De klanken nemen je mee op je 
eigen innerlijke reis, als een thuiskomen bij jezelf.
Elly bespeelt haar 10 kristallen klankschalen op intuïtieve wijze. Hierdoor onstaat een 
harmonisch en energetisch klankspel. Het bespelen van de schalen is een soort trillings-
therapie. De trillingen geven het lichaam een subtiele interne, celluaire massage. Boven-
dien geven de Kristallen klankschalen een rustgevende, zuiverende en helende werking 
op zowel geestelijk, emotioneel, lichamelijk en spiritueel niveau.
De kosten zijn: 15,00 p.p per avond. Tijdstip: 19.30 – 21.30
Meer info kunt u vinden op www.crystalyoga.nl of bellen naar 06-45633867

Zangkoor Erve Boerrigter, wie zingt er mee!
Enkele maanden geleden is het zangkoor in het dorpshoes gestart. Elke dinsdag van 
13.30 – 14.30 komt het zangkoor bij elkaar. Onder begeleiding van Dorothea van Lin-
schooten worden zelf uitgekozen muziekstukken gezongen. Het koor wordt begeleidt op 
piano. Altijd al bij een zangkoor gewild? Dan is dit een fijn koor om bij aan te sluiten.
De kosten bedragen 3.50 euro p.p. welke per keer betaald kan worden. Na afloop wordt 
er een kop koffie of thee gedronken.
Voor meer informatie en/of een keer meezingen kunt u contact opnemen met Conny 
Blockhuis e-mail: conny.blockhuis@home.nl of de dirigente: Dorothea van Linschooten 
e-mail: dorotheaewa@online.nl

Kuierochtend
Wandelen met begeleiding
Woensdag 24 februari
Sociaal team De Lutte/ Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand 
een kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig 
tempo staan voorop. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee 
(voor eigen rekening) bij Erve Boerrigter in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor 
een wandeling van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door een vrijwilliger begeleidt.

KIEK ES
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Ruggengymnastiek: Nieuw
Extra mogelijkheid tot deelname op maandag van 17.45 – 18.45
Deze speciale gymnastiek is bedoeld voor mensen die hun rug gezond willen houden, 
rugklachten hebben of meer willen weten over hun eigen houding.
De les begint gemakkelijk met het los maken van de spieren en gewrichten, daarna 
volgen de krachtoefeningen, waarbij veel aandacht is voor het correct uitvoeren van 
de oefeningen. Goed corrigeren levert het beste resultaat op. De oefeningen worden 
ondersteunt door muziek. Einde van de les bestaat uit stretch oefeningen met daarna de 
ontspanning.
De les wordt verzorgd door Petra Slickers die een opleiding tot heilpraktiker voltooid 
heeft. Drukpuntmassage behoort eventueel tot de mogelijkheden.
Tijdstip: vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur   
Locatie: Erve Boerrigter De Lutte
Kosten: 85,00 euro voor 10 lessen ( 10 lessen en 2 inhaalmogelijkheden)
Voor informatie en opgave kunt u mailen naar: petra.slickers@t-online.de of bel naar: 
mobielnummer 06-38210955

Ashtanga-Yoga Nieuw
Deze zeer dynamische Yoga-richting is onderdeel van de hatha Yoga, waarbij de ene 
oefening de andere zonder pauze opvolgt. Bij deze vorm wordt veel op de ademhaling 
gelet, die je als meditatie in de les begeleidt.
De les begint met zonnegroeten om dan (altijd in dezelfde volgorde) over te gaan in 
staande posities. Deze asana’s zorgen voor kracht in de benen en bereiden ons voor op 
de zittende oefeningen, die aan de flexibiliteit in ons lichaam werken. We eindigen met 
omkeer-houdingen en ontspanning. De les duurt 1,5 uur en is voor iedereen toeganke-
lijk. In de lessen besteed ik veel aandacht aan de uitvoering van de houdingen.
Tijdstippen: Maandag 19.00 – 20.30 uur
 Nieuw:       Dinsdag van 17.30 – 18.30 uur en vrijdag van 10.15 -11.15 uur
Kosten: 100,00 euro voor 12 lessen ( 10 betalen , 2 inhaallessen mogelijk)
Locatie: Erve Boerrigter                                                                         
Docente: Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. Voor opgave en 
informatie kunt u contact opnemen met bovenstaand email-adres of telefoonnummer. 

In ontwikkeling is een cursus fotografie in Erve Boerrigter
                                                     
Wist u dat:
• Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen 
naar: 0541-552009
•U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•Elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 er spreekuur is van de wijkagent in Erve Boerrig-
ter.
•Op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St. Dorpsbe-
langen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte.

•Erve Boerrigter een mooie website heeft: www.dorpshoes.nl en een facebook pagina.                                                              

Sociaal Team De Lutte/Beuningen:
Tijdstippen spreekuren
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen vanuit de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen 
beantwoorden. U kunt bij het sociaal team De Lutte terecht voor vragen op de gebieden 
van: Wonen & Woonomgeving, Mantelzorg & Vrijwilligerswerk, Opvoeding & Samenle-
ving, Administratie & Financiën, Gezondheid & Bewegen, Werk & Scholing
Spreekuur in De Lutte: Maandag van 9.00 – 11.00 uur en woensdag van 12.00 – 14.00 
uur. Locatie dorpshoes Erve Boerrigter.
U kunt ons bereiken via email:   s.t.deluttebeuningen@cjglosser.nl

Financieel-formulieren spreekuur
Vanaf donderdag 18 februari a.s. start het financieel-formulieren spreekuur in Erve 
Boerrigter. Dit spreekuur is een samenwerking tussen de sociale teams in de gemeente 
Losser en Humanitas thuisadministratie.
Vrijwilligers, geschoold door Humanitas zitten voor u klaar om uw vragen rondom het 
invullen van moeilijke, lastige formulieren te beantwoorden. Daarnaast kunt u terecht 
met vragen rondom uw administratie of natuurlijke andere vragen over financiën. 

Dit alles in een vertrouwelijke omgeving en de daarbij behorende privacy.
Het financieel-formulieren spreekuur start op donderdag 18 februari. Het inloop 
spreekuur is van 15.00 - 17.00 uur.

Het spreekuur is wekelijks.

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter:

Kinderyoga en Yogales voor jongeren op dinsdagmiddag.
Vanaf februari 2016 gaat de cursus kinderyoga van start onder begeleiding van Petra 
Slickers. Zij is gediplomeerd kinderyoga docente.
Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Tijdens de lessen 
wordt er speciale aandacht geschonken aan concentratie, meer bewustzijn van eigen 
lichaam, spieropbouw en ontspanning. De lessen worden gegeven op dinsdag van 14.30 
– 15.15 in Erve Boerrigter. De kosten bedragen 40,00 euro voor 12 lessen.
Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: petra.slickers@t-online.de
Bellen kan ook: 06-38210955.
Na deze les kan bij voldoende aanmeldingen een yoga les voor jongeren in de leeftijd 
van 12 – 18 jaar gegeven worden. Aandachtspunten zijn: houding van het lichaam, 
concentratie en spiertraining. Tijdstip: 15.30 – 16.30 uur bij Erve Boerrigter. De kosten 
bedragen 40 euro voor 12 lessen. Voor info en opgave zie hierboven.
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Kinderkook/bakcafé vanaf 2016 op maandagmiddag
Bij voldoende aanmeldingen starten we met lekkere, gezonde en leerzame kookactivitei-
ten voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Tijdens de zes bijeenkomsten gaan we zowel koken 
als bakken. Het zijn steeds blokjes van 2 lessen rondom een thema. Er kunnen min. 6 en 
max. 8 kinderen meedoen. De ene keer eten we gezamenlijk de andere keer neem je je 
eigen baksel mee naar huis. Kook/bak jij met ons mee?
De lessen worden gegeven op maandagmiddag van 16.00 – 18.00 uur in Erve Boerrigter. 
Kosten: 35,00 voor 6 lessen incl. ingrediënten. We kunnen iets eerder starten ivm de 
voetbal/sporttraining
Ben je vegetarisch of heb je een dieet. Geef het door dan houden we daar rekening mee. 
Geef je gauw op en vergeet je schort niet.

Vrije inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen in  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.

Lezing op 18 februari op bezoek in de Marke (Noord) Berghuizen.
Waar? Sportcafé De Kolk, Brem 1, Oldenzaal.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.30.
De historische vereniging de Dree Marken houdt op donderdag 18 februari 2016 een 
informatieavond voor bewoners van met name de Oldenzaalse wijken de Thij, de Essen 
en de Gravenes. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De lezing  
wordt gehouden door Hans Lenderink over de historie van Noord Berghuizen en een 
lezing van Wilbert Kallenberg over markestenen en grensstenen

Markestenen Berghuizen,
zichtbaar en bereikbaar maken van cultureel erfgoed

Je gaat er anders naar kijken als je weet dat zo'n steen er al eeuwen ligt, als je weet 
dat die steen er niet zomaar ligt, als je weet dat die steen deel uitmaakt van een groter 
geheel: een markegrens. Een grens die eeuwen geleden bepaald werd, in de middeleeu-
wen. En die steen ligt er nu nog steeds: heel bijzonder, zomaar te zien, als je het weet . 
. . een onbekend stukje cultureel erfgoed. Maar 
waar liggen die markestenen dan? We maken een 
rondje Berghuizen, marke 
Berghuizen wel te verstaan. Dus ook Noord Berg-
huizen hoort daarbij met tegenwoordig o.a. de 
wijk de Essen, waar de lezing plaats vindt. 
Misschien het gebied waar u woont. Maar niet al-
leen de Essen, heel gemeente Oldenzaal (afgezien 
van de binnenstad) en ook nog een stukje meer 
dan dat, was vroeger de marke Berghuizen. We 
maken dus eigenlijk een rondje Oldenzaal.

Door een zeer enthousiaste groep mensen zijn vanuit historische vereniging De Dree 
Marken de locaties van de markestenen van de marke Berghuizen in kaart gebracht. We 
volgen hun spoor en brengen in woord en beeld de markestenen aan het licht. Met soms 
een verhaal van vroeger erbij. Die steen waar je zomaar langs liep: je gaat er met andere 
ogen naar kijken. Morgen al.

Teckelwandeling
De Nederlandse Teckelclub, afdeling Twente organiseert op 21 februari 2016 een teckel-
wandeling. Deelname is gratis.
Verzamelen: 13.30 uur bij Florilympha, Lutterzandweg 16-1, 7587 LH De Lutte.
Start           : 14.00 uur.
Duur van de wandeling ongeveer 2 uur, incl. 2 korte pauzes, lengte 5,5 km.
Na afloop gezellig nakletsen bij Florilympha.

Column: Ik zeg het oe!
Vorig jaar had ik mezelf als opdracht opgelegd dat ik een maand lang geen plastic tasjes 
meer zou aannemen. Dat bleek achteraf zo doodsimpel dat ik de einddatum maar 
opschortte voor onbepaalde tijd. Eigenlijk heb ik het hele jaar geen plastic tasjes meer 
aangenomen in winkels. Okeejj, het ging misschien een paar keer mis omdat ik er even 
niet aan dacht. Maar hey... ik ben wel een beginner hè!

Maar jongens, wat voelde dat goed! Alsof ik met het weigeren van al die tasjes toch 
maar mooi de wereld aan het redden was. Steeds weer voelde ik de bemoedigende 
schouderklopjes van Greenpeace. Ik zag de trotse glimlach van de grote blauwe vinvis. 
Ik hoorde het tevreden applaus van grote groepen zeevogels. Ík, als oplossing voor de 
plastic soep in onze oceanen!

Maar nu is het 2016. En nu heeft Den Haag besloten dat het móet. Winkeliers mogen 
geen gratis tasjes meer weg geven. Ja hoor… Net nu we met ons allen steeds een beetje 
milieubewuster werden. We vulden steeds vaker duurzame drinkflesjes met kraanwater. 
We gooiden geen lege blikjes meer uit het raam. We aten steeds biologischer en deden 
de lampen vaker uit. Kortom, we waren best goed bezig. Maar daar kwamen de heren 
politici de boel weer verprutsen. Ze verzonnen wéér een nieuwe regel!

En ik weet niet waarom, maar ongevraagde bemoeienis wekt bij mij weerstand op. Het-
zelfde principe als wanneer ik besloten heb om te gaan lijnen en bij de eerste de beste 
bitterbal iemand in m’n oor tettert: 'Je deed toch aan de lijn?!' Verschrikkelijk vind ik dat! 
Vervolgens vreet ik de hele schaal leeg, puur op karakter.
Dat wil ik met die plastic tasjes eigenlijk niet doen, maar toch, de lol is er af... Ik voel de 
recalcitrantie aan alle kanten opborrelen. 
Nog niet zo lang geleden was ik bij Jossie, daar kost een tasje 5 cent. Maar 5 cent!! Meer 
niet?!? Nou, doe mij d’r dan maar twee!

-Tessa-
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Zondag 14 februari:  1e zondag van de 40-dagentijd 
09.00 uur  : Eucharisitieviering m.m.v. het 

dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastoor Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars  : Coen en Joep Volker 
Vastenactie  : Bus staat achter in de kerk 
 
Woensdag 17 februari:  19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 21 februari: 2e zondag van de 40-dagentijd 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor Jacobs 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Bart en Mirthe Rolink 
Vastenactie  : Bus staat achter in de kerk 
 
Woensdag 24 februari:  19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 28 februari: 3e zondag van de 40-dagentijd 
     Thema: Voedselbank 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Themakoor 
Voorganger  : Pastoor Munsterhuis     
Lectrice   : mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Joyce Rolink en Twan Bekke 
Vastenactie  : Bus staat achter in de kerk 
 
Woensdag 2 maart :  19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties:  
Zondag 14 februari: Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Echtpaar Grote Punt-
Lansink, Hennie oude Egberink, Jan Heijdens, Jan Volker, Herman Meijer, Ouders 
Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Hendrik Schrader en 
kleinzoon Maik, Ouders Lentfert-Siegerink, Gerrit Snuiverink, Riky Brager, 
Bernard Zwijnenberg. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Jaargedachtenis: Ellie Koertshuis-Heetkamp, Ouders Grote Beverborg-Frielink, 
Lies Spitshuis-Schoppink, Liesbeth Gotlieb-Scheper, Ouders Uit het Broek-
Bolhaar, Martijn olde Riekerink. 
 
Woensdag 17 februari: Frans Giesselink. 
 
Zondag 21 februari: Truus Egberink-Grashof, Bernard Punt, Hennie oude 
Egberink, Ouders Schiphorst-Grashof, Johan Grashof, Gezina Kuipers-Nijhuis, Elly 
Pross-Mensink, Ilse Weegerink-Olde Riekerink, Herman Koertshuis, Overleden 
familie Punt, Marie Kortman-Spekhorst, Gerrit Snuiverink, Riky Brager,  
Bernard Zwijnenberg. 
 
Jaargedachtenis: Herman Weusthof, Meine Maartens, Ouders Schasfoort-
Smellink, Ouders Visschedijk-Frielinck, Henk Bekkedam, Ouders Scholten-Oude 
Voshaar, Ouders Volker-Westerik, Johan Kortman, Gerhard olde Riekerink, 
Hennie Beernink (Nachtegaalstraat). 
 
Zondag 28 februari: Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude 
Egberink, Gerrit Snuiverink, Riky Brager, Bernard Zwijnenberg. 
 
Jaargedachtenis: Jan Zwijnenberg, Tonny Greftenhuis (Dorpsstraat), 
Jan Nijkamp, Ine olde Hendrikman-Luyerink, Antoon Seijger. 
 
Gedoopt: 
Siem zoon van Rens Egberink en Katrien Geldof 
Finn     zoon van Hugo Maseland en Linda olde Riekerink 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
     
Overleden: 
Gerrit Snuiverink, Past. Brenninkstraat 38  Weerselo. Op de leeftijd van 82 jaar 
Riky Brager, Look 35 Oldenzaal. Op de leeftijd van 74 jaar 
Bernard Zwijnenberg, Gerardus Majella Denekamp. Op de leeftijd van 81 jaar 
 
Pastorpraat 
Onderschat je zelf niet. 
Hoe vaak heb je al tegen je zelf gezegd ‘dat is niks voor mij’,  ‘daar heb ik geen 
verstand van, vraag dat maar aan een ander, die is veel handiger, veel knapper 
‘En zelf verschuil je je . Maar ben je echt zo dom, zo onhandig, zo digibeet. 
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Wie is trouwens de baas over jou?  anderen om je heen, collega’s, familieleden?  
Of ben je baas over je zelf? Ken je jezelf, weet je wat je waard bent. Ben je wel 
eens echt uitgedaagd, weet je waar je grenzen liggen? 
Mag ik een naar voorbeeld noemen?  
Ik ben in mijn leven een paar keer in Auswitsch / Birkenau   geweest, het grote 
mensen vernietigings kamp in Polen tijdens  de tweede wereldoorlog. En telkens 
als ik daar doorheen loop, zit ik met de vraag naar mij zelf toe : hoe zou het mij – 
zelf  vergaan zijn, als ik tussen die miljoenen mensen had gezeten; had ik  mij er 
snel bij neergelegd of juist niet. Ik weet van mij zelf niet hoe sterk ik zou zijn in 
zo’n rot situatie. Misschien wel heel sterk of juist niet . 
Weet wat je waard bent !! 
We komen in de 40-dagentijd. Dat is zo’n periode om je die vraag te stellen, 
Wie ben ik, wat kan ik, waar liggen mijn grenzen en wie bepaalt mijn leven. 
Een 40 dagen periode om je zelf te leren kennen, waar gaat het in je leven om, 
wat weegt het zwaarste, waar liggen je prioriteiten. Wat heb je zelf te bieden en 
wat heb je anderen te bieden. 
Veel vragen, ze vragen om een antwoord, een antwoord van jou zelf. 
Wacht niet te lang, 40 dagen zijn zo voorbij. 

Hartelijke groeten, Henk Jacobs, em past. 
 
Vespervieringen in de 40-dagentijd. 
Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de Zusters 
Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen.  
Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de 
verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op het feest van Pasen en op de 
betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij weer gebruik van 
lichtbeelden. Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren 
nodigen we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.  
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur. 
Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30. 7591 PE  Denekamp. 
 
Jaar van Barmhartigheid 
Paus Franciscus heeft het jaar 2016 wereldwijd uitgeroepen tot het Heilig jaar 
van de Barmhartigheid. Daarin zullen de zeven werken van barmhartigheid  op 
allerlei wijze worden belicht en benadrukt :  Hongerigen spijzen, dorstigen laven, 
de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de 
gevangenen bezoeken en de doden begraven.                                                                            
Ook in onze parochie Lumen Christi willen wij deze unieke oproepen van onze 
katholieke kerk in dit jaar bijzondere aandacht geven. (het Jaar loopt van 8 

december 2015 tot 20 november 2016 )  Het pastoraal team wil hierin al onze 
zeven geloofsgemeenschappen betrekken.  De genoemde “werken” zullen 
daartoe in een jaarprogramma gestalte krijgen.  Daarover zullen alle locaties 
momenteel geinformeerd worden. Uiteraard zullen we u ook via dit blad op de 
hoogte houden van e.e.a. Voor verdere informatie, zie ook 
www.heiligjaarvanbarmhartigheid.nl . 

Pastoraal Team, januari 2016  
 
Bisdom bedevaart: Bedevaart van de Barmhartigheid 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 10 t/m 18 september 2016 een 
‘Bedevaart van de Barmhartigheid’ naar Polen, het land van de heilige paus 
Johannes Paulus II. Deze bijzondere bedevaart (per bus) staat in het teken van 
het door paus Franciscus afgekondigde ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. 
Onderdeel van dat jaar zijn de heilige ‘Deuren van Barmhartigheid’ in kerken 
overal ter wereld. Deze deuren verwijzen naar Zijn Goddelijke Barmhartigheid, 
die ook centraal staat in de openbaringen van Jezus aan de heilige Poolse zuster 
Faustina Kowalska. Jezus vroeg haar onder meer om de devotie van de 
barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart te verspreiden. Deelnemers aan deze  
bedevaart bezoeken uiteraard het Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid 
nabij Krakau, waar zuster Faustina woonde en waar haar schrijn vereerd wordt. 
Tijdens deze bedevaart wordt elke dag de Eucharistie gevierd; ook bezinnen 
de pelgrims zich op de werken van barmhartigheid. 
De pelgrims doen op de heenreis Fulda (graf H. Bonifatius) aan. In Polen 
bezoeken de deelnemers het Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid en 
het nieuwe Johannes Paulus II Heiligdom te Krakau. Verder staat het centrum 
van de stad Krakau (met onder meer de schitterende Maria-Hemelvaartkerk) op 
het programma alsook het Heiligdom Kalwaria Zebrzydowska (een eeuwenoud 
landschapspark geïnspireerd op het Heilig Land), het vernietigingskamp 
Auschwitz-Birkenau, het stadje Wadowice (geboorteplaats van Johannes Paulus 
II) en het bedevaartsoord Czestochowa. Daar bevindt zich de bekende icoon van 
de Zwarte Madonna, de ‘Koningin van Polen’.  
De bedevaart wordt afgesloten in Kevelaer.  
Het geheel is een intensief programma: deelnemers aan deze bisdombedevaart 
moeten daarom goed ter been zijn. 
Reisdata en reisnummer PO1603 10 t/m 18 september 2016 
Tarieven p.p. Pelgrim € 849,00 Eenpersoonskamertoeslag € 240,00 
Meer informatie Dhr. Ben Lokate (030) 236 15 70 Mail: lokate@aartsbisdom.nl 
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Midvastenloop 5 maart 
Je begrijpt ook hier is jouw hulp weer nodig, 5 maart kun je weer het nuttige met 
het aangename verenigen. Inschrijfformulieren zijn weer te koop op de bekende 
adressen. Wilt u/jij meer weten over de projecten of zoekt u/jij een 
verkoopadres. Kijk dan op www.midvastenloop.eu 
Namens de stichting midvastenloop alvast bedankt en graag tot 5 maart. 
 
Icoonschilder Cursus De Lutte 
De Icoon geeft de Bijbel weer in beeld. Het is een venster en een band met de 
Hemel. Het geeft ons rust, sterkte en vertrouwen. Het is een getuigenis van ons 
geloof en wijst ons op onze verantwoordelijkheid . 
Voor het schilderen van een Icoon is geen teken of schilder ervaring nodig. De 
cursusduur is tien avonden of middagen, mocht er meer tijd nodig zijn om de 
icoon af te maken dan gebeurd dat in overleg. We willen schilderen in een wat 
kleinere groep tot zes – zeven mensen dan is er voldoende aandacht voor 
eenieder. De tijden voor de middagen zijn 13.30 – 16.15 uur,  
en ‘s avonds 19.00 – 21.45 met 15 min koffiepauze. 
De prijs voor deze cursus € 165,00 In de parochie zaal De Lutte. Voor zover het 
nu mogelijk is op woensdag middag en bij voldoende deelname en of avond.  
Opgave Cursus kan per mail naar st.josef.iconen.atelier@gmail.com o.v.v. van 
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en voorkeur voor middag of avond. 
Cursus start afhankelijk van de opgave en in overleg met de cursisten. 
Begin februari indien mogelijk.Voor informatie kunt u bellen met cursusleider Jos  
Bentert telefoon nummer 06 22908707. 

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
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