
Agenda
  1 Mrt  KBO kaartmiddag
  9 Mrt Kaarten s.v. De Lutte
11 Mrt Toneel Ons Genoegen
12 Mrt Toneel Ons Genoegen
12 Mrt Potgrond Harmonie
13 Mrt Toneel Ons Genoegen
18 Mrt  KBO etentje
19 Mrt 30e Gildeh.-Dinkelloop

@TwenteGlas
Zie: http://bit.ly/21np5Hq 
Eind 2017 #glasvezel in bui-
tengebied #Enschede, #Haaks-
bergen, #Hengelo 
en #Losser.
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Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355 
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 kraamzorginfor-
matie en uitleen van hulpmiddelen. 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 5 loopt van 22 maart t/m 11 april 2016 kopij
inleveren voor woensdag 16 maart 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 2016
  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 Oud ijzer actie Jong Nederland
19 Mrt 30e Gildehaus Dinkelloop
20 Mrt Palmpasen viering en optocht 
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
13 Apr KBO Fietstocht 
19 Apr ZijActief: magnetische en energetische sieraden
22 Apr KBO Jaarvergadering
  1 Mei 10e Heurnetocht (wandeltocht)
11 Mei KBO bezoek aan pastoraal centrum Saron
22 Mei Eerste Heilige Communie

Jubileumeditie Gildehaus Dinkelloop
De Loopgroep De Lutte viert dit jaar de 30e editie van de Gildehaus Dinkelloop op za-
terdag 19 maart 2016. Al 30 jaar is dit de perfecte voorbereiding voor een halve of hele 
voorjaarsmarathon. Elk jaar opnieuw treffen langeafstandlopers uit de regio en daar-
buiten zich voor een lange duurloop door de mooie omgeving van De Lutte en de Duitse 
grensstreek. Het doel is kilometers in de benen te krijgen voor de ultieme uitdaging die 
staat te wachten voor een halve of hele marathon zoals bijv. de Marathon van Enschede 
of Rotterdam.
De Loopgroep De Lutte organiseert al 30 jaar deze perfecte duurloop en wordt alom 
geprezen. Er zijn 2 afstanden t.w.: 19 km als voorbereiding op de halve marathon en 36 
km als voorbereiding op de hele marathon. De lopers blijven als groep bij elkaar, waarbij 
het tempo wordt bepaald door voorlopers. Er worden meerdere groepen gevormd naar 
snelheid en er zijn verzorgingsposten onderweg.
De inschrijving is ter plekke in Zalencentrum De Vereeniging, alwaar ook de start om 
9.00 uur zal plaatsvinden. Voor uitgebreide informatie zie : www.loopgroep.nl

Zij Actief
Op dinsdag 22 maart gaan we bloemschikken in De Vereeniging. Samen met Maurien 
Wigger gaan we een paasstukje maken. De kosten zijn ca. € 10 a € 12,50 euro
Opgave graag voor 15 maart bij Marga uit het Broek.
Dinsdag 29 maart komt burgemeester Sijbom ons vertellen over zijn werk als burge-
meester in onze gemeente. Dit wordt vast een interessante avond. We zien jullie met 
plezier tegemoet.
       Het bestuur Zij Actief
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Café  De Poppe
Al enkele keren heb ik verteld dat de Bentheimerstraat in de vorige eeuw een belang-
rijke internationale verbindingsweg was geworden waarvan steeds meer passanten ge-
bruik maakten en dat daarom langs deze weg diverse cafés en horecabedrijven ontston-
den. Over de geschiedenis van de Grote Zwaan, Berg en Dal, café Scheper, Keet'n Zwart 
en recentelijk café Reuvers' Teun heb ik iets geschreven, maar in dat rijtje mag dan café 
De Poppe zeker niet ontbreken. 
De Poppe is al een zeer oude grensovergang. Aanvankelijk lag hier de grens tussen de 
bisdommen Utrecht en Munster en na 1648 (einde 80 jarige oorlog) was het de grens 
tussen Nederland ofwel de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden  en de Graafschap 
Bentheim die later zou opgaan in Duitsland.
Sinds 1865 wordt gesproken van de grensovergang  De Poppe – Springbiel, want in dat 
jaar werd de Duitse douane verplaatst van Gildehaus naar het dichter bij de grens gele-
gen buurtschap Springbiel.
De Nederlandse douane was rond 1900 nog gehuisvest vlak vóór de spoorwegovergang 
in het pand waarin nu T. Velthof woont.  Zie oude topografische kaart uit 1902 waaruit 
blijkt dat het rond de landsgrens nog woeste grond was. Ook café De Poppe bestond 
toen nog niet!
Wanneer deze gebouwen er wel kwamen heb ik (nog) niet kunnen achterhalen, maar 
wel dat Johan Huisken hier in 1925 begon met een bakkerij annex kruidenierszaak en 
café. Zó vlak bij de grensovergang een mooie pleisterplaats en... daarom kreeg het café 
ook de naam “De Poppe”.  
Het werd niet alleen een rustplek voor de grenspassanten, maar het was ook in trek bij 
de bewoners van deze buurt De Poppe.
Joh. Huisken  was geboren in 1897 op de plaats waar nu café Keet'n Zwart staat evenals 
zijn broers Marinus en Gerard. Johan leerde het bakkersvak bij een bakkerij in Almelo en 
hij zag er wel brood in om dat te gaan doen in De Poppe samen met zijn vrouw Geziena 
Reimer, waarmee hij in 1925 in het huwelijk trad. Zó ontstond daar café De Poppe!
Jan Huisken, de vader van Johan, Marinus en Gerard overleed op 24 januari 1901 en zijn 
vrouw Jacoba (Koos) Huisken-Janssen (her)trouwde op 29 april 1902  met Hendrikus 
Olde Riekerink, afkomstig uit Beuningen. Dit was (werd) de opa van Henk Olde Rieke-
rink en de naamgever van café Keet'n Zwart... ! Hierover schreef ik al eens in nr 9 van 't 
Luutke vorig jaar.
Dat café De Poppe al snel in trek was bij velen blijkt wel uit een oude ansichtkaart van 
rond 1930, maar ook na de oorlog bleef het een trekpleister voor velen en zorgde Johan 
Huisken ook voor enkele hotelkamers. Daarnaast was hij ook nog actief in het vereni-
gingsleven van De Lutte ( VVDL, Middenstandsver, bejaardenbond, bestuur Bernardus-
gebouw, VVV en parochieraad).

KRONIEK  DE LUTTE

Uit het huwelijk werden 12  kinderen geboren, waarvan zoon Gerrit in 1967 het bedrijf 
overnam, maar daarna kwam een terugval. In 1970 overleed  Gerrit na een tragisch on-
geval aan de Bentheimerstraat  en bleef zijn vrouw Siny achter om de zaak verder voort 
te zetten.

Johan Huisken bleef nog wel een tijdje doorgaan met de bakkerij en verdere assistentie 
en in 1976 hertrouwde Siny Huisken-Reimer met Arie van Prooyen, die hier al geruime 
tijd als chauffeur en stenenhandelaar  actief was geweest.
Na de aanleg van de A-1 was het afgelopen met het vele passantenverkeer al bleven een 
aantal truckers  dit chauffeurscafé nog wel een tijdje trouw bezoeken, rond 2001 zag van 
Prooyen zich toch genoodzaakt om het bedrijf te verkopen. Henk Snippert werd toen 
de nieuwe eigenaar met Remco Seiger en Raymond Breukers als de nieuwe beheerders/
exploitanten en bij die gelegenheid werd ook de naam van het café-restaurant gewijzigd 
in “de Lutteweide” . 
De gloriejaren van café De Poppe bleken echter voorbij te zijn, want na nog weer enkele 
eigendomswisselingen (Tanke en J. Nijhuis) is het pand nu eigendom van Lenferink en 
wat de toekomst zal brengen... ?  We zullen moeten afwachten !

Tonnie Bekke      

KBO De Lutte.
Zoals u al in het vorige Luutke hebt kunnen lezen hebben we op vrijdag 18 maart ons 
etentje bij De Vereeniging. Zaal open: 16.00 uur; en het eten wordt opgediend om 17.00 
uur. Eigen bijdrage hiervoor is €15. Opgave vóór 12 maart  bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of 
bij Marian Voerman: tel. 551805.
Vaak vragen wij u om u voor een bepaalde activiteit aan te melden en wel vóór een 
bepaalde datum. Onze gastheer/vrouw kan dan bepalen met hoeveel personen rekening 
gehouden moet worden bij bijvoorbeeld het aantal maaltijden of grootte van de bus. 
Het is dan ook soms knap lastig voor die persoon en voor ons als er veel meer mensen 
komen dan waarop wij gerekend hadden. Wij willen u dan ook graag vriendelijk vragen u 
te houden aan de opgave datum die vermeld staat in ons bericht.
Overigens vinden wij het heel plezierig als zich véél mensen opgeven.
Het bestuur ziet u graag terug!

'De Poppe' in 1960 en 'De Lutteweide'
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meegeven. Vanaf 08.00 uur wordt in het buitengebied huis aan huis oud ijzer opgehaald. 
’s Middags vindt de inzameling in de bebouwde kom plaats. In verband met concurre-
rende oud ijzer handelaren, gelieve dit ijzer pas na 12.00 uur buiten te leggen. Vanwege 
de strenge milieu eisen wordt er geen witgoed opgehaald. Accu’s zijn wel welkom. Grote 
en zware delen kunnen vooraf worden aangemeld op vrijdag 18 maart tussen 19.00 & 
20.00 uur op het volgende telefoonnummer: 06-25438782. In de woonwijk De Lut-
termolen wordt niet ingezameld. Deze bewoners kunnen hun ijzer brengen bij de oude 
meelfabriek aan de Dorpstraat.

Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie

Op zaterdag 12 maart wordt de jaarlijkse potgrondactie gehouden van de Sint Ple-
chelmus Harmonie in de dorpskern, het buitengebied van De Lutte en de Luttermolen. 
Op deze dag gaan de leden van de harmonie uw potgrondbestelling vanaf 10:00 uur 
persoonlijk bij u thuis afleveren. U kunt vanaf heden uw bestelling doorgeven via de 
website, www.plechelmusharmonie.nl. 
Mocht u niet over internet beschikken dan 
kunt u de bestelling doorgeven middels het 
bestelformulier dat in de dorpskern en de 
Luttermolen wordt bezorgd. Mocht u om 
wat voor reden dan ook vergeten zijn om 
uw bestelling vooraf door te geven dan be-
staat er op 12 maart 2016 altijd nog de mo-
gelijkheid om potgrond te kopen. Op deze 
dag wordt er ook huis aan huis verkocht 
door de leden van de harmonie.
De kwalitatief zeer goede potgrond wordt 
bij u afgeleverd in zakken van 45 liter, voor de prijs van € 3,50 per zak. Voor drie zakken 
betaalt u € 10,-. De betaling van de potgrond wordt contant voldaan bij aflevering. Wij 
hopen als leden van de harmonie in ieder geval op uw steun zodat we achteraf kunnen 
zeggen dat er sprake was van een vruchtbare actie.

Zonnebloem uitnodiging

Voor de deelnemers van De Zonnebloem is er een Palmpaasviering op zaterdag 19 maart 
2016 in het dorpshoes. Aanvang 16 uur met na die tijd een broodmaaltijd.
Graag opgeven voor 10 maart bij u gastdame of Irma Spitshuis (551662)
Op 6 april komt Karin Hertsenberg voor De Zonnebloem naar de Hofkerk in Oldenzaal.
Dat is ‘s middags van 14 tot 16 uur. De kaartjes voor deze middag kosten €3,50 inclusief 
koffie of thee in de pauze. Is hier belangstelling voor dan voor 18 maart opgeven bij Irma 
Spitshuis.

Glasvezel in buitengebied stap dichterbij

Vandaag, 17 februari, hebben de vier Twentse gemeenten Hengelo, Enschede, Losser 
en Haaksbergen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Het Rabobank Communication Infrastructure 
Fund (CIF) wil in de buitengebieden van Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, 
Hengelo, Enschede, Losser en Haaksbergen glasvezel aanleggen. Niet alleen voor de 
consument, ook in verschillende sectoren wordt het beschikbaar hebben van snel inter-
net steeds belangrijker. In onder meer de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en de 
agrarische sector hebben steeds meer toepassingen goed werkend breedbandinternet 
nodig. Het Rabobank Communication Infrastructure Fund (CIF) is een toonaangevend 
beleggingsfonds dat onder meer actief is in de beleggingen voor pensioenfondsen en de 
telecommunicatie-infrastructuur ziet als een duurzaam vastgoed.

In samenwerking met inwoners en ondernemers
Al geruime tijd streven de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser er 
gezamenlijk naar om glasvezel internet mogelijk te maken in het buitengebied. Omdat de 
commerciële aanbieders het tot nu toe lieten afweten, hebben deze gemeenten de afge-
lopen jaren nauw samengewerkt met bewoners en ondernemers in het buitengebied én 
de provincie Overijssel om een glasvezelnetwerk te realiseren. Per gemeentelijk grond-
gebied is een werkgroep van bewoners en ondernemers actief, die de vraagbundeling 
(de inschrijving) van toekomstige afnemers in het gebied gaat organiseren. Deelnemers 
uit de vier werkgroepen hebben gezamenlijk de Stichting Twente Glas opgericht.

Minimaal de helft
Met het initiatief van CIF wordt een helder perspectief gegeven op de daadwerkelijke
aanleg. De aanleg start als minstens de helft van de inwoners in het buitengebied ervoor
tekent om diensten af te nemen via glasvezel. Het aanbod bestaat uit een abonnement
voor televisie, internet en telefonie in combinatie met een maandelijkse toeslag voor
buitengebied van € 9,95 per maand. Omdat het gebied te groot is om in één keer aan te 
leggen, wordt een en ander per deelgebied opgepakt.

‘Cruciaal voor het buitengebied’
Volgens Wethouder Annette Nijhuis van Haaksbergen vinden alle vier betrokken
wethouders de aanleg van glasvezel cruciaal. ‘Dit is goed nieuws voor het Twentse
buitengebied. Essentieel voor inwoners en zeker ook voor agrariërs, scholen en
bijvoorbeeld bed and breakfasts. Door dit samen op te pakken, zijn we in staat om het
sneller, goedkoper en eenvoudiger te doen. Meer informatie op www.twenteglas.nl.

Oud ijzer actie Jong Nederland 2016

Jong Nederland houdt zaterdag 19 maart weer de jaarlijkse oud ijzer actie. Nieuw dit jaar 
is dat Jong Nederland mobiele telefoons inzamelt. Deze kunt u gelijk met het oud ijzer 
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Wist u dat:
• U zich voor info en elke activiteit kunt aanmelden bij 
mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009.
• U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor verga-
deringen/bijeenkomsten etc.
• Er elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 spreekuur is van de wijkagent. 
• U op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St. Dorps-
belangen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte.
• Erve Boerrigter een mooie website heeft: www. dorpshoes.nl en een facebook pagina.                                                              

Yoga voor 70+ bij “Ontmoetingspunt” in Erve Boerrigter
Dinsdagmiddag 15 maart wordt er een yoga-activiteit gehouden in dorpshoes Erve Boer-
rigter. Deze yogamiddag wordt begeleidt door yogadocente Ine Peters.  Van 13.45 uur 
tot 15.45 uur kunnen 70-plussers kennismaken met yoga op de stoel. Naast yoga is er 
ook een kop koffie of thee met iets lekkers. 
We sluiten de middag af met een drankje. De activiteit wordt georganiseerd samen met 
andere gebruikers van het dorpshoes. Kosten voor deze middag zijn 4 euro p.p. iedereen 
is welkom, we maken er een leuke en actieve middag van. Opgave via het dorpshoes 
0541-552009 of 06-10073282

Financieel-Formulieren spreekuur
Donderdag 18 februari is het financieel-formulieren ( FF) spreekuur gestart in Erve 
Boerrigter. Het Sociaal Team De Lutte/Beuningen heeft in samenwerking met Humanitas 
thuisadministratie dit spreekuur opgezet. Opgeleide vrijwilligers staan voor u klaar om u 
te helpen met het invullen van lastige, moeilijk leesbare formulieren etc. Mocht u vragen 
hebben met betrekking tot financiën dan bent u ook hiervoor van harte welkom.
Het spreekuur is elke donderdag van 15.00 – 17.00 uur in Erve Boerrigter.

Kristallen kankschalen: donderdag 17 maart
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 klank-
schalen op intuïtieve wijze. Hierdoor ontstaat een harmonisch en energetisch klankspel. 
Het bespelen van de schalen is een soort trillingstherapie. De trillingen geven het li-
chaam een subtiele interne, cellulaire massage. Bovendien geven de kristallen klankscha-
len 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 Erve Boerrigter 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 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 
dirigent: Dorothea van Linschooten e-mail: dorotheaewa@online.nl

Kuierochtend wandelen met begeleiding
Sociaal team De Lutte/ Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand 
(30 maart) 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 vertrek-
ken we voor een wandeling van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door een vrijwilliger 
begeleidt. Deelname is gratis.

Ruggengymnastiek: Nieuw 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. Tijdstip: vrijdagochtend van 9.00 
– 10.00 uur. Locatie: Erve Boerrigter De Lutte Kosten: €85 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
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 flexibili-
teit in ons lichaam werken. We eindigen met omkeer-houdingen en ontspanning. De les 
duurt 1,5 uur en is voor iedereen toegankelijk. 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 voor 12 lessen (10 betalen, 2 inhaallessen mogelijk)
Docente: Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding, info zie boven. 

In ontwikkeling is een cursus fotografie in Erve Boerrigter                                                     
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Sociaal team De Lutte/Beuningen: aanpassing spreekuur tijd op woensdag
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 10.00 – 12.00 
uur. U kunt ons bereiken via email: s.t.deluttebeuningen@cjglosser.nl

Kinderactiviteiten
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 voor 12 lessen.
Na deze les kan bij voldoende aanmeldingen een Yoga les voor jongeren in de leef-
tijd van 12 – 18 jaar gegeven worden. Aandachtpunten zijn: houding van het lichaam, 
concentratie en spiertraining. Tijdstip: 15.30 – 16.30 uur. De kosten bedragen ook € 40,-  
voor 12 lessen. Voor info en opgave zie hierboven.
 
Paasworkshop cupcakes/koekjes bakken en versieren
Op maandag 21 maart geven we onder leiding van Angelique Werger een workshop cup-
cakes- en koekjes bakken. Thema is Pasen. Na afloop neem jij je baksels mee naar huis in 
een echte versierde taartdoos. Er kunnen min. 6 en max. 8 kinderen meedoen
De workshop wordt gegeven op maandagmiddag van 15.45 – 17.15 uur in Erve Boerrig-
ter. Kosten: €3,50  incl. ingrediënten. 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. Onder 
begeleiding van Angelique Werger maak je de leukste creatieve werkstukken. Kom en ga 
lekker aan de slag! Kosten €1,50 per keer/kind. incl. een glas ranja.

Cursus Mindful Opvoeden
“We zijn net een bedrijf thuis; het loopt volgens planning maar toch voel ik me gejaagd.”
“De slechte cijfers op het rapport van mijn zoon zijn een dagelijks onderwerp van ge-
sprek.”
 Het opvoeden van kinderen is prachtig, maar kan ook behoorlijk stressvol zijn. Soms 
wil je gewoon wat meer rust in je gezin en heb je de wens dat drukke momenten soepel 
verlopen. Een Mindful Parenting training leert je hoe je met de stress in de opvoeding 
kunt omgaan.
Tijdens de cursus leer je gewoontes in het opvoeden herkennen, begrijpen en vermin-

deren. Er worden geen opvoedingsadviezen 
gegeven maar je krijgt oefeningen om op 
een andere manier met (opvoed)stress om 
te gaan. Veel deelnemers zeggen aan het 
eind van de training dat ze meer plezier in 
opvoeden hebben, meer energie hebben en 
een betere  relatie met hun kind(eren) en 
partner ervaren.
De inhoud van de cursus bestaat uit theorie 
en uitleg over o.a. stress en reactiepatronen 
tussen ouders en kinderen. Huiswerkoe-
feningen om Mindfulness in je dagelijks (gezins)leven toe te passen zijn een belangrijk 
onderdeel van de training.
Deze Mindful Parenting training is bedoeld voor ouders  van kinderen van 0-19 jaar die 
soms stress ervaren in de opvoeding. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, de bijeen-
komsten zijn gratis en wordt op dinsdagavond gegeven in dorpshoes Erve Boerrigter. 
Data 8, 15, 22 en 29 maart en 5, 12, 19 en 26 april van 19:30 tot 21:30 uur.
Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen , deelname is gratis. Je kunt je opgeven bij 
Loes Losser / St. Cluster door: te bellen naar 053 – 5369416 of door te mailen naar chris-
tina@clusterlosser.nl geef dan ook even je contactgegevens door.

Toon en Toon op dialectavond Dree Marken
Toon en Toon zijn dit keer te gast op de jaarlijkse dialectavond van historische vereni-
ging De Dree Marken. Toon Lansink en Toon Reysoo brengen muziek en liedjes in de 
Twentse streektaal. Dat doet het duo met contrabas en accordeon op zijn eigen wijze. 
Naast voortreffelijke muziek is het optreden doorspekt met veel humor. De jaarlijkse 
dialectavond beleeft dit keer een bijzondere editie en staat voor een belangrijk deel in 
het teken van het veertigjarige bestaan, dat de historische vereniging dit jaar viert. Zo 
vertelt Harrie Booijink uit Beuningen in een voordracht belangrijke gebeurtenissen en 
anekdotes uit de geschiedenis van de vereniging, vanzelfsprekend in eigen dialect. Harrie 
Booijink maakte in het verleden in de regio met veel succes naam als buutreedner op 
diverse gala’s en bij andere gelegenheden. Verder is het jubileum aangegrepen om uit de 
voormalige marken Beuningen, De Lutte en Berghuizen opval-
lende personen te belichten, die in buurt of dorp een bijzondere 
verschijning waren door hun wijze van leven of bezigheden. 
Daarvan zijn vele voorbeelden beschikbaar en worden nogmaals 
bij de bezoekers in herinnering gebracht. Ook de jeugd van de 
basisschool levert een bijdrage aan de streektaalavond en laat 
horen dat ze nog uitstekend uit de voeten kan met de taal van 
Twente. De dialectavond van De Dree Marken is op woensdag 
16 maart a.s. in dorpshoes Erve Boerrigter aan de Plechelmus-
straat in De Lutte en begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom en de toegang is gratis.
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v.v. Lutheria gastheer halve finales NOJK meisjes A
In sporthal de Luttermolen was v.v. Lutheria zaterdag 13 februari jl. voor de 2e keer gast-
heer voor het NOJK. De eerste keer, op 2 januari, werden de voorrondes gespeeld van 
het NOJK en dit keer de halve finales. 
De Nationale Open Jeugd Kampioenschap-
pen (NOJK) is het belangrijkste jeugdtoer-
nooi dat de NeVoBo organiseert. Clubs 
nemen deel met gelegenheidsteams, die zo 
sterk mogelijk worden samengesteld. Vaak 
doen jeugdspelers mee, die al uitkomen 
in seniorencompetities en de landelijke 
divisies.
De meisjes A jeugdteams van een drietal 
Eredivisie clubs ( Sliedrecht Sport, Set-Up 
'65 en Lycurgus) gingen in De Lutte de strijd aan om een plek in de finaleronde. Lutheria 
was verantwoordelijk voor de organisatie van deze dag. Ook de teams Emmen ’95, Flash 
Nieuwleusen, Irene, Medusa, Tjoba, Reflex Kampen en Rivo Rijssen streden in De Lutte 
om een plek in de finale.
De uiteindelijke winnaars van deze dag waren Springendal/Set-Up'65 en Emmen'95. 
Deze teams plaatsten zich voor de finale die gehouden wordt op 12 maart a.s.

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen 

Vrijdag 4 maart
20:45 Lutheria DS 2 - Krekkers DS 4

Zaterdag 5 maart
12:30 Lutheria MC 2 - DeVoKo MC 4
14:15 Lutheria MC 1 - Devoc MC 1 
14:15 Lutheria MA 1 - Springendal-Set-Up’65 MA 1 
16:00 Lutheria DS 4 - ATC DS 2 
18:00 Lutheria DS 1 - Twente ’05 DS 1

Vrijdag 11 maart
19:00 Lutheria DS 3 - Wevo 70 DS 5
20:45 Lutheria DS 2 - Aastad DS 1

Zaterdag 12 maart
09:00 Lutheria N5 2 - Wevo 79 N5 2
09:30 Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 1  
10:00 Lutheria N2 1 - Rosstars N2 1  
10:00 Lutheria N5 2 - Wevo 70 N5 1  
12:30 Lutheria MA 2 - Krekkers MA 2

12:30 Lutheria MC 2 - Pollux MC 2 
14:15 Lutheria MC 1 -  Springendal-Set-Up’65 MC 2 
18:00 Lutheria DS 1 - Tante Sien Esch Stars DS 1
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

Wedstrijden handbal SV De Lutte
5 maart 2016
18:00 De Lutte B1 - Kedingen B1

12 maart 2016
17:25 De Lutte F1 - Bornerbroek F1
18:10 De Lutte E1 - Bornerbroek E1
19:00 De Lutte C1 - Bornerbroek C1

15 maart 2016
20:00 De Lutte R1 - Langeveen R2

19 maart 2016
17:00 De Lutte B1 - TVO B1

Palmpasenconcert Plechelmus Harmonie
Op palmzondag 20 maart organiseren de werkgroep kindervieringen van de Plechel-
muskerk, de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter en de Plechelmus Harmonie weer de 
palmpasen viering en optocht. Om 10:30 is er een korte gezinsviering in de kerk, waarbij 
alle kinderen hun palmpasenstok mee mogen brengen welke ook wordt gewijd. Aanslui-
tend vertrekt om 11:00 de stoet onder leiding van de Plechelmus Harmonie voor een 
feestelijke rondgang door het dorp. Anders dan afgelopen jaren is het eindpunt van de 
optocht. Dit jaar zullen de prijzen van de kleurwedstrijd niet uitgereikt worden bij de Ap-
pelhof, maar in het dorpshoes. Alle kinderen van het kindcentrum en de groepen 1 t/m 4 
krijgen een kleurplaat uitgedeeld, die ingeleverd kan worden bij aanvang van de viering, 
bij de ingang van de kerk en dat is niet de enige verandering aan palmzondag in De Lutte, 
want het harmonieorkest verzorgt samen met het jeugdorkest en de slagwerkgroep 
direct na afloop van de tocht een palmpasenconcert. Speciaal voor de jonge luisteraar is 
een programma samengesteld, waarin onder andere Frozen, K3 en Nick & Simon voorbij 
komen. Uiteraard zijn de oudere kinderen, hun ouders, opa’s en oma’s ook van harte 
welkom. De nummers zijn bekend voor iedereen zodat jong en oud mee kan dansen en 
zingen!
Het concert begint direct na de palmpasenoptocht in het dorpshoes en de toegang is 
gratis.
Bij slecht weer zal de optocht worden ingekort. We hopen op een grote deelname en 
heten u allen van harte welkom!
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Kiek Es!
Net als in de vorige uitgave van ’t Luutke kun-
nen we ook dit keer de naam van een nieuwe 
winnaar melden. Bennie Visschedijk wist ons 
als eerste te melden dat Tessa het elektrici-
teitshuisje op de hoek van de Dorpstraat en 
Beatrixstraat had gefotografeerd. Verontschul-
digend voegde hij daar nog aan toe dat niet ie-
dereen op Facebook zit. Proficiat Bennie, heel 
veel plezier met onze digitale wisselbeker! 
Voor deze aflevering van ‘Kiek Es’ trok onze ‘hoofdredacteur’ Jos Senger het buitenge-
bied in. Hij maakte deze fraaie foto waarbij wij graag van onze lezers willen weten waar-
ie dat precies heeft gedaan. Denkt u dit keer het juiste antwoord te weten? 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

Ik-zeg-het-oe!
Vrolijk fluitend trapte ik deze maandagmiddag met mijn e-bike op stand drie en de tas-
sen gevuld met groente en fruit tegen de Tankenberg op, terug naar huis. Plotseling zag 
ik iets schitteren in de berm van de weg ,stapte af en bond mijn van aluminium ver-
vaardigde stalen ros aan een boom. Toen ik het nader bekeek, bleek het een  plastic zak 
gevuld met heerlijke boterhammen ,afgesloten met een mooie gele ritssluiting. 
Enkele meters verderop zaten meneer Kraai en mevrouw Merel droevig voor zich uit te 
staren. Beide hadden snavelpijn van het langdurig inhakken op het weerbarstige poly-
meer, maar kregen geen toegang tot de voor hun zichtbare maar onbereikbare maaltijd. 
Voorzichtig opende ik de plastic zak en gelijk ontsnapte er een scheut goede zorgen en 
een wolk moederliefde waarna de heerlijke boterhammen op de grond vielen. Meteen 
zag ik op het gezicht van heer Kraai en vrouw Merel een brede glimlach van vleugel tot 
vleugel.
Waarschijnlijk waren die boterhammen hier gedumpt omdat ze na de pak koekjes van de 
Lidl of de broodjes van bakker Bart, aan de beurt zouden komen, maar toen overbodig 
bleken. Door de foute voeding was de conditie van deze aspirant consument dermate 
slecht geworden, dat hij zich genoodzaakt voelde om op de flanken van de Tankenberg 
enige ballast af te werpen om de top te kunnen halen.
Eenmaal weer op mijn leren plastic zadel gezeten bedacht ik mij dat boterhammen ook 
voor vogels een soort fastfood zijn en dus eigenlijk verkeerd. Maar ik kon het niet over 
mijn hart verkrijgen ze deze verse versnapering weer te ontnemen. Wel heb ik de mooie 
plastic zak verwijderd via onze milieustraat.
Ps In verband met de privacy  van de vogels, heb ik van gefingeerde namen gebruik 
gemaakt.  Theo

Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte
Concept woonvisie losser 2016 
De gemeente Losser heeft het concept woonvi-
sie op hun website geplaatst. Voor de geïnteres-
seerden deze is te vinden op de website van de 
gemeente: http://www.losser.nl/ en zoek op "concept woonvisie 2016".

30km/uur zones, hoe zit dat ook alweer?
Binnenkort worden er op verschillende plekken in De Lutte snelheidsmetingen verricht 
door de gemeente Losser in samenwerking met de politie. Om te voorkomen dat er 
mensen verrast zijn bij een snelheidsovertreding, wat informatie over hoe het ook al 
weer was met deze regels.
Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken in het verkeer, zijn 
grote gebieden van de bebouwde kommen in de gemeente Losser aangewezen als ver-
blijfsgebieden. Van automobilisten wordt verwacht dat zij hun gedrag in een verblijfsge-
bied aanpassen. Er mag maximaal 30 km per uur worden gereden!
Hoe herkent u een verblijfsgebied?
Binnen de bebouwde kom wordt een verblijfsgebied:

 

De voordelen van een 30 km/h zone zijn:
• Minder ongevallen: Het risico op een ongeval is dubbel zo groot bij 50 km/u dan bij 

30 km/u. Hoe sneller een voertuig rijdt, hoe groter de remafstand. Bij 30 km/u is de 
stopafstand 13 meter, terwijl dit bij 50 km/u wel 27 meter is;

• Minder (dodelijke) letsels: 10% van de voetgangers sterft bij een aanrijding aan 
30km/u. Bij 50 km/u is de kans op overlijden 80%;

• Minder lawaai: Auto's die 30km/u rijden, maken minder lawaai dan auto's die sneller 
rijden. Dat is belangrijk voor de rust in woonwijken;

• Minder uitlaatgassen: Een 30 km/h zone zorgt voor minder schadelijke uitlaatgassen 
en is dus beter voor de gezondheid. Bovendien stoot een auto die snel optrekt nog 
meer CO2 uit;

• Betere woonkwaliteit: Alle voordelen samen zorgen ervoor dat het leven in een 
30 km/h zone aangenaam is. Kinderen en ouderen komen met een gerust hart op 
straat, wandelen en fietsen is er leuker. Kortom, de wijk komt tot leven en dat is 
prettig wonen.

bij binnenkomst voorzien van 
“30 km/uur-zoneborden”

bij verlaten voorzien van 
“einde 30 km/uur-zoneborden”
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“30 maakt de buurt weer prettig”

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 

Chaos in een boerenschuur aan de rand van De Lutte
Twee broers, Harm een uitvinder van niks en Leo de hardwerkende bouwvakker, leven 
meer in hun boerenschuur dan hun woning. Het leven in de schuur is bepaald niet over-
wogen uit luxe maar uit zuinigheid. Bij de broers komt ook van alles over de vloer. Van de 
getrouwde zuster met haar alles behalve sympathieke man en hun hooghartige dochter 
tot de bemoeizuchtige buurvrouw. Ook een wandelend stel en de huisvriend zijn niet uit 
de schuur weg te slaan. Als blijkt dat er wat te halen valt heeft toch iedereen geen goede 
bedoelingen. En tot slot bemoeit de politie zich mee.
Een minieme inleiding van een toneelstuk voor een fantastisch avondje toneel in De 
Lutte. Het stuk Baakman en Baakman is uit 1909 en geschreven door Evelien Evers. Het 
vaste theater van de toneelclub Ons Genoegen is café/zalencentrum De Vereeniging, 
wat voor drie dagen omgebouwd wordt tot een boerenschuur.
Toneelvereniging Ons Genoegen uit De Lutte brengt het blijspel, in drie bedrijven, op 
vrijdag 11 maart, zaterdag 12 maart en zondagmiddag 13 maart 2016 op de planken. Op 
de avonden vangt het toneelstuk aan om 20.00 uur (zaal open om 19.00 uur) en op zon-
dagmiddag om 14.00 uur en de zaal open om 13.00 uur. Kaarten, à 7,50 euro, inclusief 
een kop koffie, zijn te verkrijgen bij café/zalencentrum De Vereeniging aan de Dorpstraat 
in De Lutte. Bestellen kan ook via email, info@devereeniging.com of telefonisch 0541-
551230

Vlag van De Lutte
De vlag van De Lutte is officieel ten doop gehouden tijdens de millenniumwisseling op 
1 januari 2000. Een speciale werkgroep onder de auspiciën van de Stichting Hellehond 
heeft de beeltenis op de vlag bedacht en uitgewerkt. Het vele lichte groen beeld de 
fantastische natuur uit rondom ons dorp De Lutte. In het midden stroomt de blauwe 
meanderende Dinkel in het schitterende natuurgebied met het vele gele zand:  ’t Lut-
terzand. Natuurlijk is centraal hét beeldmerk van De Lutte geplaatst: De Hellehond. De 
vlaggen zijn verkrijgbaar in twee ver-
schillende vormen en drie afmetingen. 
Allereerst de gevelvlag, deze is te koop 
voor €15. De rechthoekige (nieuwe) vlag-
gen worden uitgebracht in de afmetingen 
100x150 en 150x225 voor vlaggenmasten. 
De 100x150 kost 20 euro en de grotere 
150x225 is voor 35 euro te koop. Alle 
vlaggen zijn te koop bij de fa. Morsink Dier 
& Hobby aan de Dorpstraat in De Lutte. 

Ook dit jaar Poas Bloas Festival 
De Lutte - Het befaamde Poas Bloas Festival vindt ook dit jaar plaats. Vorig jaar zag het 
er even naar uit dat het blaasfestijn, dat al sinds 1985 jaarlijks op 2e paasdag wordt 
gehouden zou ophouden te bestaan. Door een andere organisatiestructuur en opzet en 
de verplaatsing van het evenement in een grote feesttent bij dorpshoes Erve Boerrigter 
naar sporthal de Luttermolen bleef het populaire festival, dat in het verleden duizenden 
liefhebbers en internationaal vermaarde kapellen naar De Lutte bracht behouden.

 De organiserende stichting Culturele Evenementen is er dit jaar zelfs in geslaagd een 
programma te bieden met een internationale bezetting aan blaaskapellen. Naast de 
eigen Lutter Muzikanten staan de Original Baumberger Musikanten uit Havixbeck nabij 
het Duitse Münster en Tufaranka uit Tsjechië op de planken. De laatste geldt als een 
absolute topper en was in 2006 in De Lutte voor het laatst te gast. “Met dit toporkest uit 
Tsjechië zijn we ontzettend blij. We doen hier veel liefhebbers van de blaasmuziek een 
plezier mee en kregen regelmatig de vraag wanneer Tufaranka weer eens het Poas Bloas 
Festival aandeed. Dat komt er nu van op 28 maart”. aldus Theo Punt van de stichting 
Culturele Evenementen. Kaarten à € 20,- ,zijn nu al te koop via www.poasbloasfestival.nl 
of de VVV kantoren van De Lutte, Losser en Beuningen. Kaarten op de dag aan de kassa 
kosten € 23,- p.p.

Blaasorkest Tufaranka uit Sakvice, Tsjechië
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Zondag	6	maart:	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	
	 	 	 		dames-	en	herenkoor	 	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Lars	Grote	Beverborg	en	
	 	 	 		Mirthe	Rolink	
Vastenactie		 :	Bus	staat	achter	in	de	kerk	
	
Dinsdag	8	maart	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	9	maart		 :	19.00	uur	Eucharistieviering	 	
	
Zondag	13	maart:	Boeteviering	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars		 :	Coen	en	Joep	Volker	
Vastenactie		 :	Bus	staat	achter	in	de	kerk	
	
Woensdag	16	maart	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	 	
	 	 	
Zondag	20	maart:	 Palmzondag			
09.00	uur	 						:	Communieviering	m.m.v.	het	themakoor.	
Voorganger	 						:	pastor	J.	Kerkhof	Jonkman	
Lectrices	 	 :	mevr.	T.	Volker	en	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars						 :	Bart	en	Joyce	Rolink	
Vastenactie		 :	Bus	staat	achter	in	de	kerk	
10.30	uur	 	 :	Kinderviering	m.m.v.	themakoor	
	 	 	 		Palmpasenbijeenkomst	met	aansluitend	Palmpasenoptocht	
	
Donderdag	24	maart:	Witte	Donderdag	
13.30	uur	 		 :	Viering	met	de	basisschool	
Voorganger	 						:	mevr.	I.	Onland	
19.00	uur	 	 :	Witte	Donderdagviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	H.	Jacobs		
Lectrice		 						:	mevr.	A.	Scholte	Lubbering		
Collecte	 						:	Eurocollecte	
	
Vrijdag	25	maart:	Goede	Vrijdag	
15.00	uur	 						:	Kruisweg	
Lectrices																		:	mevr.	A.	van	Langen	en	mevr.	T.	Hesselink	
20.30	uur	 					:	Goede	Vrijdag	voorstelling	
	 	 					:	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Collecte	 					:	Vrije	gift	 	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Tijdens	de	Paasdagen	zijn	de	vieringen	als	volgt:	
Zaterdag	26	maart:	Paaszaterdag	20.00	uur	Paaswake		
Zondag	27	maart:			1e	Paasdag								9.00	uur	Communieviering		
																																			20.00	uur	Kinderviering	met	aansluitend	ontsteken	paasvuur	
	
Overleden	:			
Antoon	Linderman,	Wielewaalstraat	15.	Op	de	leeftijd	van	73	jaar.	
Appie	Koop,	Torenmolen	47.	Op	de	leeftijd	van	75	jaar.	
	
Misintenties:	
Zondag	6	maart:	Truus	Egberink-Grashof,	Hendrik	Jozef	Grunder,	Hennie	oude	
Egberink,	Ouders	Kristen-Beld,	Herman	Koertshuis,	Ouders	ter	Brake-groote	Be-
verborg,	Antoon	Linderman,	Jan	Peters,	Appie	Koop.	
	
Jaargedachtenis:	Johan	Olde	Hanter,	Toon	Teggeler,	Hennie	Zwijnenberg,	Harrie	
Bentert,	Ouders	Schopbarteld-Kosters.	
	
Zondag	13	maart:	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	Frans	Jeunink,	Hennie	oude	
Egberink,	Jan	Heijdens,	Ouders	Schiphorst-Grashof,	Antoon	Linderman,		
Appie	Koop.	
	
Jaargedachtenis:	Hubert	Sweerts,	Hennie	Notkamp,	Zuster	Mirja	Oude	Egberink,	
Hennie	Vaneker,	Hendrik		Schrader	en	kleinzoon	Maik,	Annemarie	Rosink,	Ou-
ders	Nijhuis-Tijhuis,	Robert	Tijhuis,	Johan	Koertshuis	(Bentheimerstraat),	Ouders	
Oudehand-Oude	Egbrink.	
	
Woensdag	16	maart:	Martin	Volker.	
	
Zondag	20	maart:	Truus	Egberink-Grashof,	ouders	Notkamp-Nijhuis,	Hennie	
oude	Egberink,	Johan	Grashof,	Herman	Koertshuis,	Echtpaar	Lenfert-Seiger,	
Antoon	Linderman,	Annie	Westerik-Welhuis,	Martin	Volker,	Appie	Koop.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Pots-Beernink,	Ouders	Volker-Westerik,		Trees	oude	
Egbrink-Pots,	Gerhard	Welhuis	(Bavelsweg).		
					
Vastentijd	;		in	alles	“minderen”	?		
We	herkennen	de	woorden	die	horen	bij	de	huidige	vastenperiode;		minder	
eten,	minder	drank,	minder	toegeven	aan	verleidingen	die	ons	eigenlijk	afhou-
den	van	gezond	en	heilzaam	leven.																																																																																																																																																																																		
Maar	er	zijn	ook	verleidingen	waaraan	we	juist	wat	meer	zouden	mogen	toege-
ven,	uitgerekend	in	deze	vastentijd.	Dat	is	de	verleiding	om	je	liefde	uit	te	spre-
ken	voor	de	mensen	waarvan	je	houdt.		Ook	is	de	verleiding	om	echt	eens	een	
goed	gesprek	te	voeren	waarin	je	een	stapje	verder	gaat	dan	ooit	eerder.	
En	de	verleiding	om	iemand	eens	flink	de	waarheid	te	zeggen,	maar	dan	wel	
graag	op	een	wijze	die	je	allebei	goed	doet.	Zo	zijn	er	verleidingen	waaraan	we	
juist	wat	meer	zouden	moeten	toegeven,	ook	al	zijn	ze	spannend	om	uit	te	voe-
ren.		Als	het	ons	lukt	om	angst	voor	afwijzing	hierbij	te	overwinnen	dan	is	vasten-
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tijd	niet	alleen	een	kwestie	van	je-	wat-	ontzeggen,	maar	draagt	ze	bij	aan	heil-
zaam	leven,	helend	leven,	voor	jou	en	die	ander.		Was	het	in	die	zin	maar	altijd,	
vastentijd!			 	 	 	

Pastor	L.M.	Ros	
	
Vieringen	met	Pasen	in	de	Plechelmuskerk	De	Lutte	
20	maart	:	Palmzondag	heeft	de	werkgroep	kindervieringen	om	10.30	uur	een	
bijeenkomst	georganiseerd	in	de	kerk	waarvoor	alle	kinderen,	graag	met	een	
Palmpasen,	worden	uitgenodigd.	Tijdens	die	bijeenkomst	worden	de	palmpasens	
gezegend	door	pastor	Kerkhof	Jonkman.	Aansluitend	is	de	Palmpasen	optocht.	
24	maart:	Witte	Donderdag	is	er	om	13.30	uur	i.s.m.	de	school	een	schoolviering	
i.v.m.	deze	bijzondere	dag.	
s’	Avonds	om	19.00	uur	is	er	een	eucharistieviering	mmv	het	dames	en	heren-
koor	waar	pastor	Jacobs	in	voorgaat.	Aansluitend	wordt	het	Allerheiligst	uitge-
steld.	
25	maart:	Goede	Vrijdag	is	er	om	15.00	uur	de	Kruisweg,	de	weg	die	Jezus	ging	
voor	Hij	stierf	aan	het	kruis.	
’s	Avonds	is	er	de	uitvoering	van	het	Enschedees	Vrije	Toneel	genaamd	‘Oogge-
tuigen’.	Voor	deze	uitvoering	wordt	de	kerk	gepast	en	sfeervol	verlicht.	De	spe-
lers	vertellen	ons		wat	het	sterven	van	Jezus	voor	Maria,	Pilatus,	een	soldaat,	
Simon	van	Cyrene	en	Maria	Magdalena	heeft	betekend.	Het	is	een	prachtige	
indrukwekkende	uitvoering	die	afgewisseld	wordt	met	zang	van	ons	dames	en	
herenkoor.	Zeer	aan	te	bevelen.		Om	20.00	uur	bent	u	van	harte	uitgenodigd	
voor	een	kopje	koffie	voorafgaand	aan	de	uitvoering	die	om	20.30	begint.	De	
entree	is	vrij	maar	u	wordt	van	harte	uitgenodigd	een	vrije	gift	te	doen	voor	de	
gemaakte	onkosten.		
26	maart:	Paaszaterdag	om	20.00	uur	is	de	Paaswake	waarin	pastor	Jacobs	en	
pw	Leo	Ros	voorgaan	en	het	dames	en	herenkoor	zingt.	Buiten	voor	de	kerk	
brand	het	vuur	waar	bij	aanvang	van	de	viering	de	Paaskaars	aan	wordt	ontsto-
ken	door	de	voorgangers.		
27	maart:	1ste	Paasdag	is	de	viering	om	9.00	uur	waar	het	themakoor	zorgt	voor	
de	vocale	ondersteuning.	
Om	20.00	uur	is	er	een	samenkomst	in	de	kerk.	De	kinderen	mogen	allemaal	hun	
lampions	meenemen.	Van	het	vuur	van	de	Paaskaars	wordt	een	lampion	aange-
stoken	en	daarna	gaan	we,	via	het	Kerkenbos,	in	processie	naar	het	paasvuur.	
Eerst	wordt	het	gewijd	en	daarna	aangestoken	door	pastor	Jacobs.	
U	ziet	er	is	van	alles	te	doen	in	en	rond	de	Plechelmuskerk	in	De	Lutte	voor	Pa-
sen,	het	Hoogfeest	van	de	wederopstanding	van	Jezus.	Zowel	voor	volwassenen	
als	voor	kinderen.	U	bent	hiervoor	dan	ook	van	harte	uitgenodigd.	

Werkgroep	liturgie	
	

Verzoek	plaatsen	telefoonzender	
Vodafone	wil	 de	 telefonie	 en	mobiele	 internet	 in	 het	 dorp	 beter	 verzorgen	 en	
heeft	daarom	de	parochie	benadert	of	dit	kan	met	het	plaatsen	van	een	zender	
in	de	kerktoren.	Indien	dit	mogelijk	blijkt,	is	de	locatieraad	voornemens	hier	me-
dewerking	 aan	 te	 verlenen,	 aangezien	 dit	 een	 significante	 langdurige	 jaarlijkse	

vergoeding	oplevert.	Hiermee	kunnen	we,	ook	in	de	toekomst,	de	exploitatie	en	
het	onderhoud	van	kerk	en	kerktoren	beter	uitvoeren.	
	 	 	 Namens	Locatieraad	J.	Welhuis	(penningmeester	a.i.)		
	
Betreft:	Het	aanbrengen	van	urnenmuur	op	ons	kerkhof.	
Tijdens	de	locatieavond	van	27	oktober	jl.	heeft	het	locatiebestuur	De	Lutte	de	
plannen	besproken	om	te	komen	tot	de	aanleg	van	een	urnenmuur	op	het	plaat-
selijk	kerkhof.	De	tekeningen	zijn	inmiddels	gereed.	Voor	het	locatiebestuur,	na	
overleg	met	het	parochiebestuur	Lumen	Christi,	reden	om	personen	en/of	fir-
ma’s	binnen	onze	locatie,	welke	belangstelling	hebben	om	in	te	schrijven	voor	de	
uitvoering	van	het	project,	dit	voor	woensdag	16	maart	a.s.	kenbaar	te		maken	
bij	het	bestuur	van	de	locatie,	t.n.v.	G.	Pross,	tel.:	551535,	email:	ge-
rardpross@hetnet.nl	
Wilt	u	bij	een	reactie	uw	telefoonnummer	en	email	vermelden.	Zodra	officieel	
toestemming	voor	de	bouw	is	verkregen,	zal	er	voor	de	belanghebbenden	een	
voorlichtingsavond	worden	georganiseerd	om	u	aan	de	hand	van	tekeningen	etc.	
over	de	verdere	gang	van	zaken	te	informeren.			

Locatieraad	St.	Plechelmus	De	Lutte.		
	
Vastenactie	2016:		Oeganda	
Voldoende	voedsel	voor	Families	in	Katakwi.	
Dit	jaar	gaat	Vastenactie	naar	Oeganda,	naar	het	district	Teso	in	het	noordoos-
ten.	Het	is	een	arm,	achtergebleven	gebied,	waar	de	mensen	afhankelijk	zijn		van	
de	landbouw.	Door	de	steeds	extremere	klimaatomstandigheden	zijn	de	op-
brengsten	van	het	land	echter	veel	te	laag.	Mensen	lijden	honger	en	iets	ten	
noorden	van	Katakwi	overlijden	mensen	zelfs.	Onze	projectpartner	Socadido	
helpt	de	gemeenschappen	om	te	gaan	met	extreme	droogte	en	extreme	regen-
val,	zodat	de	oogsten	verbeteren	en	de	mensen	voldoende	te	eten	hebben:	irri-
gatietechnieken,	hulp	bij		“opstarten”,		oprichting	kleine		coöperaties!.	Hierdoor	
kunnen	mensen	in	hun	onderhoud	voorzien.	Het	campagneproject	van	Vastenac-
tie	2016	richt	zich	op	een	aantal	gemeenschappen	in	Katakwi,	een	gebied	waar	
de	hulp	nog	op	gang	moet	komen.	Uw	bijdrage	wordt	van	harte	aanbevolen	en	
via	het	bijgevoegde	zakje	kunt	u	uw	bijdrage	deponeren	in	de	bus	achter	in	de	
kerk,	tijdens	de	vieringen.	Ook	is	het	mogelijk		het	zakje	in	te	leveren	bij	het	pa-
rochiesecretariaat	of	in	de	postbus!	Voor	meer	informatie	zie	
www.vastenactie.nl.	En	via	deze	site	kunt	u	ook	doneren.	 	

Werkgroep	Diaconie.				
	
Doe	mee	met	de	kledinginzamelactie	van	Sam’s	Kledingactie	en	steun	Cordaid	
Mensen	in	Nood!	
Op	zaterdag	2	april	vindt	in	De	Lutte	de	kledinginzamelingsactie	van	Sam’s	Kle-
dingactie	voor	Mensen	in	Nood	plaats.	U	kunt	dan	uw	goede,	nog	draagbare	
kleding,	schoeisel	en	huishoudtextiel	in	gesloten	plastic	zakken	van	9.00	uur	tot	
12.00	uur	afgeven	bij	de	Sint	Plechelmuskerk,	Plechelmusstraat	5.	De	opbrengst	
van	de	ingezamelde	kleding	gaat	dit	jaar	naar	een	ontwikkelingsproject	van	Cor-
daid	Mensen	in	Nood	in	Bangladesh:	Situatie:	Bangladesh	heeft	het	grootste	
bewoonde	deltagebied	van	de	wereld:	het	Patuakhali	district.	Het	land	kampt	
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met	het	regen-	en	cycloonseizoen	juli	tot	en	met	oktober.	Dijken	begeven	het	en	
hele	stukken	land	worden	door	het	water	weggespoeld.	Resultaat:	elk	jaar	ver-
drinken	er	meer	dan	8.000	mensen.	En	elke	ramp	weer	verliezen	mensen	hun	
huizen	en	bezittingen.	Wij	Nederlanders	winnen	gelukkig	sinds	1953	het	gevecht	
met	het	water.	Als	geen	ander	hebben	we	hierin	ervaring	en	expertise	opge-
bouwd.	Wij	moeten	hen,	als	waterbouwers,	toch	kunnen	helpen?	Help	mee	met	
uw	oude	textiel:	Dankzij	uw	kleding	donatie	aan	Sam’s	Kledingactie	kan	Cordaid	
Mensen	in	Nood	samen	met	Caritas	Bangladesh	de	kwetsbare	dorpen	bescher-
men.	Er	worden	degelijke	dijken	aangelegd	en	er	wordt	een	preventieproject	
opgezet	dat	de	bevolking	leert	hoe	zij	zich	voor	kunnen	bereiden	op	rampen,	
zodat	ze	die	op	eigen	kracht	kunnen	doorkomen.	Voor	meer	informatie	over	
Sam’s	Kledingactie	en	de	gesteunde	projecten	kunt	u	kijken	op	
www.samskledingactie.nl	of	bellen	naar	073-687	10	60.		
	
Maart	in	het	Huis	van	Spiritualiteit	
Zaterdag	5	maart:	10.00	uur:	Dag	retraite	met	Leo	Fijen	en	Laetitia	van	der	Lans	
onder	het	thema:	De	reis	van	je	hoofd	naar	je	hart.	Kosten	€25,00		
Donderdag	17	maart:	19.30	uur	Rituele	voetwassing	en	Pesachmaaltijd.	
Ter	voorbereiding	op	Pasen	staan	we	stil	bij	twee	rituelen	uit	het	Joodse	geloof:	
de	voetwassing	en	de	Pesachmaaltijd.	Zij	liggen	aan	de	oorsprong	van	onze	Eu-
charistie.	Kom,	ontdek,	vier	mee	en	ervaar	zelf	hoe	deze	rituelen	uit	de	Joodse	
Traditie	ten	grondslag	liggen	aan	het	hoogtepunt	van	onze	liturgie,	de	Maaltijd	
van	de	Heer.	Voorgangers:	Marian	Oude	Elberink	en	pastor	Jan	Kerkhof	Jonk-
man.	Deelname	gratis.		
Waar:	Kloosterkapel	Maria	ad	Fontes,	Oostwal	24,	Ootmarsum.		
Vrijdag	25	maart	18.00	uur	:	The	Passion	Tubbergen	Het	lijdensverhaal	van	Jezus	
staat	in	deze	tijd	volop	in	de	belangstelling.	Naast	de	landelijke	Passion,	organi-
seert	de	parochie	Tubbergen	een	eigen	Passion.	Dit	jaar	sluit	Lumen	Christi	zich	
aan	bij	onze	buurtparochie	de	H.	Pancratius	in	Tubbergen.	Bij	voldoende	deel-
name	gaan	we	samen	met	de	bus.	Kosten	van	de		bus	zijn	voor	eigen	rekening.	
Opgave	voor	alle	activiteiten:	secretariaat@lumenchristi.nl	of	bel:	0541	353551.		
April:	zaterdag	9	april	Spirituele	Wandeling	in	het	Dal	van	de	Mosbeek	,	o.l.v.	
Chris	van	Benthem.		
	
Informatiebijeenkomst	bedevaart	van	de	Barmhartigheid	
(zie	informatie	in	’t	Luutke	3)		
Het	Vicariaat	Deventer	van	het	Aartsbisdom	heeft	al	enkele	informatiebijeen-
komsten	over	deze	bedevaart	gehouden.		
Voor	Twente	wordt	deze	gehouden	op:	
dinsdag	8	maart	a.s.	in	zaal	Hutten,	Grotestraat	4,	Rossum,	aanvang	19.00	uur.	
Bij	deze	bijeenkomst	zal	o.m.	vicaris	Ronald	Cornelissen	aanwezig	zijn	voor	het	
verstrekken	van	informatie.	Hij	was	eerder	in	Polen	op	een	soortgelijke	bede-
vaart	en	zal	ook	de	komende	bisdom	bedevaart	begeleiden.	

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


