
Agenda
13 Apr KBO Fietstocht
19 Apr ZijActief uitje
22 Apr KBO Jaarvergadering
23 Apr Bloemenactie 
1 Mei 10e Heurnetocht 
7 Mei Ophaaldag rommelmarkt
11 Mei KBO bezoek aan Saron
16 Mei Rommelmarkt Lutheria

Plechelmus Harmonie
@SPH_Delutte
Zaterdag 18 juni geven wij ons 
jaarlijkse zomerconcert! Dit 
jaar bij hotel res-
taurant Bloemen-
beek. Top locatie! 
#bloemenbeek 
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Dr. Brandenburg 
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei 2016.
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts
bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer 0541-551355. Luister de gehele tekst af. 

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huis-
artsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 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 (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 7 loopt van 3 mei t/m 23 mei 2016 kopij
inleveren voor woensdag 27 april 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
13 Apr KBO Fietstocht
19 Apr ZijActief: magnetische en energetische sieraden
22 Apr KBO Jaarvergadering
23 Apr Bloemenactie S.V. De Lutte
1 Mei 10e Heurnetocht (wandeltocht)
7 Mei Ophaaldag rommelmarkt Lutheria
11 Mei KBO bezoek aan pastoraal centrum Saron
16 Mei Rommelmarkt Lutheria
19 Mei ZijActief uitje zandsculpturen in Garderen
22 Mei Eerste Heilige Communie
27 Mei KBO Midgetgolf bij Florilympha
1 Jun Ziekenzalving 15.00 uur
5 Jun Luttervoorjaarstocht
19 Jun Terugkomviering eerste Heilige Communie
21 Jun ZijActief fietstocht
22 Jun KBO busreis
6 Jul KBO Gezellige middag erve Dalhoes
8 Jul Hellehondsdagen
9   Jul 33e Dorpsloop
15 Jul KBO – Bezoek aan Twence vuilverwerking Boeldershoek
24 Aug Vrijwilligersavond locatie St. Plechelmus

JUBILEUM EDITIE 'DE HEURNETOCHT'
Volgens de kranten van vorig jaar: “een van de mooiste wandelingen van 
Twente ...

Zondag 1 mei 2016 is het weer zover…. De wandelafdeling van de Loopgroep De Lutte 
organiseert alweer voor de 10e keer de Heurnetocht in De Lutte.
De organisatie heeft wederom prachtige routes uitgezet door de mooiste stukjes natuur 
met de Tankenberg en Paasberg als hoogtepunten voor de korte routes en Molthover Es, 
Landgoed Strikker, Landgoed Theusink en Landgoed Elderink als hoogtepunten voor de 
langere routes. Het biedt zeker toegevoegde waarde om hier een keer te mogen wande-
len. Let wel dat enkele van bovengenoemde landgoederen niet altijd toegankelijk zijn.
De routes voeren de wandelaars langs onbekende paadjes, unieke pauzeplekken en 
lopen over weilanden, bospaden en boerenerven. De routes zijn tevens geschikt voor 
Nordic Walkers en worden geheel met pijlen aangegeven. Tevens wordt er op locatie een 
bijzondere expositie gehouden met unieke kunstwerken. 

Honden zijn toegestaan op de 5 en 10 km. mits aangelijnd.
Omdat we op de langere routes over privé landgoederen wandelen, wordt hondeneige-
naren vriendelijk verzocht deze landgoederen te wijken en een alternatief stukje weg te 
bewandelen. Geef dit aan bij uw aanmelding.

De afstanden met starttijden zijn:
o 40 km 07.30 tot  09.30 uur
o 30 km 07.30 tot 09.30 uur
o 20 km 08.00 tot  09.30 uur
o 10 km 09.30 tot 11.00 uur
o 5 km  09.30 tot 11.00 uur

Wandelen met jonge kinderen:
Wat is er mooier dan op zondag-
morgen met het gehele gezin erop 
uit te trekken. De 5 km route is een 
aantrekkelijke route voor jonge 
gezinnen. Hier staan de kinderen 
centraal en zijn er extra pauzeplek-
ken met vertier ingelast. Daarnaast 
kunnen zij een heus Boswachters-
diploma behalen.

Start- en eindpunt: Pannenkoekhoes De Stroper, Bentheimerstraat 25, De Lutte.
Voor meer informatie zie: http://www.loopgroep.nl/heurnetocht
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Florilympha
Vorige keer schreef ik in deze rubriek een verhaaltje over de geschiedenis van het Pavil-
joen, dat in 1951 werd opgericht als een plaats waar het groeiende aantal dagjesmensen 
en bezoekers aan het Lutterzand konden verpozen om wat te eten en te drinken. Het 
werd echter niet de enige plaats hiervoor in het Lutterzand, want na de Kribbenbrug 
over de Dinkel ontstond  plm. 500 meter verderop nog een 2e recreatieve trekpleister, 
t.w. : Florilympha. Deze naam komt van de Latijnse woorden 'flora' d.w.z.  bloemrijk en 
'lympha' dat betekent stromend helder water.
A.J. Tielhuis, bijgenaamd  “Giesel Jens” had hier enkele hectares grond waaruit zand 
werd gegraven voor eigen gebruik door boeren en andere belanghebbenden, want het 
zand was goed geschikt voor het onderhoud van wegen e.d.. Jan Olde Monnikhof uit 
Oldenzaal (mede-oprichter van het Paviljoen – zie vorige editie) zag wel iets in de exploi-
tatie van de waterpartij die ontstond door deze zandafgraving en kocht deze gronden in 
1952 van Giesel Jens. Bij deze vijver plaatste hij ook een aantal tenten waarin men kon 
overnachten:  het begin van een kleine camping!   
Tegen de recreatieve ontwikkeling van dit gebiedje werd door de gemeente eerst nogal 
sceptisch aangekeken en ook door de eigenaar van de aangrenzende gronden Frits 
Scholten,  maar men kwam toch tot een akkoord. Het gemeentebestuur verleende 
medewerking aan de bouw van een sanitair gebouwtje  t.b.v. de kampeerders en met de 
eigenaar van het achterliggende gebied Frits Scholten kwamen de Gebr. Olde Monnik-
hof tot een akkoord en de verdeling van aandelen in de B.V. Satrian, die het gebied zou 
exploiteren. Het gebied van Florilympha werd uitgebreid met enkele hectares grond van 
Scholten waarna het duidelijk(er) werd begrensd om het daarachter gelegen natuur-
gebied met heide en jeneverbessen beter te kunnen beschermen en als rustgebied te 
behouden.
Met toestemming van de gemeente 
kwam er daarna een soort kantine 
t.b.v. de camping en de bezoekers 
van de waterpartij maar geleidelijk 
aan groeide deze 'kantine' uit tot 
een restaurant waar iedereen een 
feestje kon houden of vergaderin-
gen/bijeenkomsten kon beleggen. 
Er kwam ook een midgetgolfbaan,  
maar de plannen van Jan Olde Mon-
nikhof voor een kunststofskihelling 
gingen uiteindelijk toch niet door. 
Gerhard Olde Monnikhof en Marietje Reijmer begonnen in 1962 (op 2e Kerstdag) als het 

KRONIEK  DE LUTTE

(eerste) beheerderechtpaar van deze nieuwe toeristische attractie in het Lutterzand en 
dat bleven zij tot 1992. Toen in de zeventiger jaren van overheidswege werd besloten om 
de wildgroei aan kampeerplekjes in het Lutterzand aan banden te leggen kregen de cam-
pings Dennenlust (van G.Kleijhuis) en Florilympha de status van een 'officiële' camping en 
kreeg Florilympha toestemming voor maximaal 100 standplaatsen. Dat werden – naast 
enkele zomerhuisjes en een aantal tenthuisjes – al gauw vaste standplaatsen,  waarbij 
deze vaste standplaatshouders er  hun 'eigen' plekje creëerden met terrasjes, afdakjes,  
e.d..  Midden op de camping staat ook nog steeds een oud boerderijtje dat in 1930 al in 
gebruik was als 'kampeerhuis'
(zie oude ansichtkaart) en ook nu nog 
kan dit voor recreatief verblijf worden 
gehuurd. 
Rond 1990 trokken de gebr. Olde Mon-
nikhof zich terug uit het bedrijf dat nu 
geheel eigendom werd van Satrian BV 
en onderdeel van het landgoed 'het 
Meuleman'. In 1992 besloten Gerhard 
en Marietje Olde Monnikhof na 30 jaar 
te stoppen met hun bedrijf en werden 
Jos en Marijke Gehring uit Overdinkel 
de nieuwe bedrijfsleiders.  
In 1997 besloten Gerhard en Marietje 
Gehring hun horeca-activiteiten te verplaatsen naar de zonnige Portugese Algarve en na-
dat Frits Hulshof een korte periode de zaak had beheerd werd in 1998 het gehele gebied 
eigendom van de Gebr. Raymond en Michel Strikker (Bloemenbeek).
Uiteraard werd weer het nodige geïnvesteerd in uitbreiding van het restaurant en ook de 
camping kreeg een ander karakter. Vaste seizoenplaatsen werden niet meer toegestaan 
en in de wintermaanden moest alles verdwenen zijn. De natuur kon dan weer herstellen 
en zó ontstond de huidige fraaie landgoedcamping!  
Madeleine Strikker werd in 2001 eigenaresse van het restaurant 'Florilympha' en inmid-
dels runt zij dit bedrijf al 15 jaar en haar nieuwste aanwinst  de 'glazen boomhut'  is 
alleszins de moeite van een bezoek waard!  Want... waar kun je op hoog niveau gezellig 
zitten?  In ons fraaie Lutterzand! 

Groetjes   Tonnie Bekke

Oud Papier
Iedere maand wordt er door SV De Lutte en Jong Nederland oud papier opgehaald bin-
nen het dorp. Voor de mensen uit het buitengebied geldt dat ze het oud papier naar de 
containers kunnen brengen in het dorp. Deze containers zijn te vinden bij de voetbalvel-
den van SV De Lutte en op het Luttermolen. Graag willen wij u er op attenderen om het 
papier goed te verpakken (gelieve niet in plastic tassen) en het pas in de ochtend buiten 
te zetten i.v.m. het weer. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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tempo staan voorop. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor 
eigen rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wan-
deling van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door een vrijwilliger begeleidt. Deelname 
is gratis.

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 heilprakti-
ker voltooid heeft. Drukpuntmassage behoort eventueel tot de mogelijkheden. Tijdstip: 
vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur Locatie: dorpshoes De Lutte. Kosten: €85,00 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 flexibi-
liteit 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: €100,00 voor 12 
lessen (10 betalen, 2 inhaallessen mogelijk) Locatie: dorpshoes. Docente: Petra Slickers 
is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. Voor opgave en informatie kunt u contact 
opnemen met bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.   

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 in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 er spreekuur is van de wijkagent in het   
 dorpshoes. 
• Op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St.   
 Dorpsbelangen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte. 
• Het dorpshoes een mooie website heeft: www.dorpshoes.nl en een facebook   
 pagina.                                                              

Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter

Workshop  vegetarisch koken
1 juni as. zal Grietje Cazemier in het dorpshoes Erve 
Boerrigter een workshop vegetarisch koken verzorgen. 
Gezonde voeding kan bijdrage tot een gezonder leven. Vaker vegetarisch eten past dan 
ook in een gezond leef- en eetpatroon. 2016 is uitgeroepen tot “het jaar van de boon”. 
In het samengestelde 3 gangenmenu nemen groenten en bonen een belangrijke rol in. 
Bonen bevatten immers veel vezels en door de kruiden zelf te mengen voorkom je dat je 
teveel zout binnen krijgt. Het 3 gangen menu ziet er als volgt uit.
We starten om de eerste honger te stillen met een kleine proeverij van smoothies en 
happas. Als hoofdgerecht maken we een goed gevulde chili-bonenschotel.
Het nagerecht bestaat uit zelfgemaakt sorbetijs van mango en sinaasappel met 
specerijen. De workshop start op woensdag 1 juni a.s. om 18.00 uur in Erve Boerrigter. 
Kosten: €25,00 p.p. incl. een consumptie. Er is maximaal plaats voor 8 deelnemers.
Voor opgave en info kunt u mailen naar: g.cazemier@outlook.com

Lezing in Erve Boerrigter
Thema: het nut van de Bijen in ons leven. Zowel als geneesmiddel als in de 
voedselindustrie.
In voorbereiding, uitvoering mei 2016.

Financieel-Formulieren spreekuur.
Vanaf donderdag 18 februari is het financieel-formulieren ( FF) spreekuur gestart in het 
dorpshoes. 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 bent u ook hiervoor van harte welkom. Het spreek-
uur is elke donderdag van 15.00 – 17.00 uur in het dorpshoes.

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 p.p. welke per keer betaald kan worden. Na afloop wordt er 
een kop koffie of thee gedronken. Voor meer infomatie en/of een keer meezingen kunt u 
contact opnemen met Conny Blockhuis e-mail: conny.blockhuis@home.nl of de dirigen-
te: Dorthea van Linschooten e-mail: dorotheaewa@online.nl

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’  Woensdag 4 mei ipv 27 april (Koningsdag)
Sociaal team De Lutte/ Beuningen organiseert elke laatste woensdag van de maand 
een kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig 
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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 van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen be-
antwoorden. U kunt bij het sociaal team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen 
& woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administra-
tie & financiën, gezondheid & bewegen en tot slot over werk & scholing. Spreekuur in De 
Lutte: maandag van 9.00 – 11.00 uur en woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Locatie dorps-
hoes Erve Boerrigter. U kunt ons bereiken via email: s.t.deluttebeuningen@cjglosser.nl

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter:

Kinderyoga en Yogales voor jongeren op dinsdagmiddag.
Vanaf februari 2016 is de cursus KinderYoga van start gegaan 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 ont-
spanning. De lessen worden gegeven op dinsdag van 14.30 – 15.15 in het dorpshoes. De 
kosten bedragen €40,00 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. De kosten bedragen €40,- voor 12 lessen. 

Vrije inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen het dorps-
hoes. Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de leukste creatieve werkstuk-
ken. Kom en ga lekker aan de slag! Kosten €1,50 per keer/kind. incl. een glas ranja.

Uitstapje en fietstocht leden Zij Actief
Even een mededeling over het reisje op donderdag 19 mei. We gaan 
samen met Zij Actief Rossum naar de Zandsculpturen in Garderen. 
In Zutphen gaan we met de fluisterboot en als afsluiting hebben we 
een diner incl. een drankje bij Café Hutten in Rossum. De kosten bedragen € 55,00 p.p. 
waarvan € 30,00 aanbetaling bij opgave. De opgave kan t/m 14 mei (vol = vol). Dit jaar 
vertrekken wij vanuit Rossum.

Dinsdag 21 juni hebben we een fietstocht, opgave kan t/m14 juni. De kosten zijn € 12,50 
p.p. Opgeven kan bij Marga uit het Broek. Vertrek om 13.30 uur bij Erve Boerrigter.

19 april ledenavond
Deze avond komt Eugenie Oolderink ons vertellen over magnetische en energetische 
krachten van sieraden. Het bestuur hoopt op een goede opkomst en opgave voor het 
reisje en de fietstocht.

Kiek Es!
Nee, de boom die geraden moest worden in het vorige 
Luutke stond dus niet in het arboretum. Het juiste ant-
woord werd dit keer als eerste gegeven door Chantal 
Koop. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat ze 
dat namens haar oplettende zoon Lars deed. Die wist 
ons te melden dat de bewuste boom in het Lutterzand 
staat. Achter ’n Greun’n Stet om precies te zijn, bij het 
hondenuitlaatveldje. Goed gedaan Lars, je mag de 
digitale wisselbeker thuis drie weken lang een mooi 
plekje geven. Voor deze aflevering van ‘Kiek Es’ trok 
onze hoffotograaf Tessa Olde Riekerink opnieuw het 
fraaie buitengebied van De Lutte in. Zij maakte een 
foto van dit duurzame picknicksetje. Ze staan overal in 
en rondom De Lutte. Maar waar staat dit specifieke exemplaar? Denkt u het juiste ant-
woord 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. Veel succes.

De redactie

Zaterdag 23 april Bloemen-actie SV De Lutte
Sportvereniging De Lutte houdt haar jaarlijkse bloemenactie op zaterdag 23 april a.s.           
Het Luttermolenveld en enkele routes in het buitengebied zullen we vrijdagavond 22 
april bezoeken. Wij bieden u ook dit jaar aan om uw tuin er weer fleurig uit te laten zien.    

De bloemen worden dit jaar weer geleverd door kwekerij Aarninkhof. Er zijn volop 
staande en hangende geraniums, Spaanse margrieten, vlijtige liesjes en andere soorten 
bloemen in alle kleuren aanwezig. Tevens is er een 
uitgebreid assortiment hangpotten en terraspotten te 
koop. Kortom: Een uitgebreid assortiment bloemen 
om uw borders en bloembakken op te vrolijken.

Zoals gebruikelijk leidt de route door De Lutte, Lutter-
molenveld en Beuningen. En natuurlijk is ook  de wijde 
omgeving van De Lutte en Beuningen in de route opge-
nomen. Tot zaterdag 23 april. Dan komen de mensen 
van SV De Lutte bij u aan de deur!!

KIEK ES
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Oproep voor gidsen in drie kerkdorpen gemeente Losser

De start van een groep gidsen is één van de nieuwste initiatieven 
van de VVV De Lutte-Losser-Beuningen. Inwoners uit De Lutte, die 
hun omgeving op hun duimpje kennen en graag hierover vertellen, 
worden opgeroepen zich aan te melden als toeristengids. 

Het toerisme zit in de lift daarom doet de VVV een oproep voor nieuwe gidsen voor de 
gemeente Losser waarbij ze met twee communicatiedeskundigen een opleidingspro-
gramma gaan aanbieden. 

Wie graag voor een groep spreekt en trots is op De Lutte en dat wil overbrengen is de 
geschikte persoon om bij de gidsenkring aan te sluiten. Inwoners die interesse hebben 
kunnen bellen met de VVV telefoon 0541-551160. In de dorpen Losser en Overdinkel 
start de VVV ook met gidsen. 

Vrijwilligers

Voor de drie locaties: De Lutte, Losser en Beuningen is de VVV altijd opzoek naar actieve 
mensen die zich willen inzetten voor het toerisme. Zowel voor de winkel maar ook voor 
in het veld zoals het organiseren van activiteiten, presentatie met een VVV-stand tijdens 
evenementen of controle op en het uitzetten van routes. Ons gebied staat er toeristisch 
heel goed op. De mond tot mond reclame doet zijn werk. Geïnteresseerden kunnen 
contact op  nemen met de VVV tel 551160.

Wedstrijden volleybal Lutheria De Lutte

Vrijdag 15 april
19:00 Lutheria DS 3 - Polstars DS 2

Zaterdag 16 april
09:00 Lutheria N2 2 - Ti-Volley N2 1 
09:00 Lutheria N5 1 - DeVoKo N5 3 
09:30 Lutheria N5 1 - Pollux N5 2 
10:00 Lutheria N2 2 - DeVoKo N2 4
10:30 Lutheria N6 1 - Wevo 70 N6 1 
11:00 Lutheria N6 1 - Saasveldia N6 1

Vrijdag 12 april
20:45 Lutheria DS 2 - Rivo Rijssen DS 2

Zaterdag 23 april
12:30 Lutheria MC 2 - Krekkers MC 4
12:30 Lutheria MA 2 - Dynamo Tubbergen MA 2
12:30 Lutheria MA 1 - Rivo Rijssen MA 1
16:00 Lutheria DS 4 - Avanti DS 3
18:00 Lutheria DS 1 - BOVO DS 1

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

Bedrijventoernooi V.V. Lutheria

Op zaterdag 19 maart vond het jaar-
lijkse bedrijventoernooi plaats van V.V. 
Lutheria uit De Lutte. Dit bedrijven-
toernooi is jaren geleden opgezet als 
bedankje voor alle bedrijven die de club 
sponsoren. Dit jaar deden er wederom 
16 teams mee, allen afkomstig van 
bedrijven en verenigingen uit De Lutte. 
Het is zoals elk jaar een sportieve en 
gezellige avond waarbij de bedrijven 
kennis maken met het volleybalspelletje en uiteraard met de club Lutheria.

De avond werd gestart met koffie en wat lekkers waarbij de voorzitter Peggy Rolink een 
openingswoordje hield. Er waren spannende wedstrijden waarbij het fanatisme en de 
strijdlust van de teams duidelijk zichtbaar waren. In de bloedstollende finale waarbij De 
Twentsche Taveerne moest strijden tegen Hoge Bavel heeft het team van Hoge Bavel 
nipt gewonnen en mocht dus de wisselbeker mee naar huis nemen.

Na afloop van dit toernooi werd de feestvreugde in de sportkantine voortgezet. 
De organisatie van dit toernooi was 
in handen van Marije Vloothuis en 
Ruby Mombarg van de commissie PR/
FZ en zij vertrouwen volgend jaar op 
wederom een succesvolle avond.

Een uitgebreid fotoverslag van de 
avond is te vinden op onze website 
www.lutheria.nl
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KBO De Lutte

Het bestuur ziet uit naar de jaarvergadering die zal plaatsvinden op 
vrijdag 22 april om half tien in De Vereeniging. We hopen dat we 
ondersteund worden door een grote opkomst van leden. 

Zoals u al in onze Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, kunt u uw vragen niet alleen stellen 
tijdens deze bijeenkomst maar ook tot een week van te voren toesturen aan het secre-
tariaat (e-mail: kbodelutte@ziggo.nl ). Mocht u ons willen en kunnen helpen door lid te 
worden van het bestuur dan willen we u graag van harte uitnodigen u daarvoor kandi-
daat te stellen. Dit kan tot het begin van de vergadering bij het secretariaat of een ander 
lid van het bestuur.

Op woensdag 11 mei gaan we naar Pastoraal Centrum Saron,  Paandersdijk 2, 7588 PZ 
Beuningen. Voor veel mensen hier onbekend, maar wie er geweest is vertelt dat het toch 
wel heel interessant is. Voor de mensen die op de fiets gaan, we vertrekken om 14.00 
uur vanaf het kerkplein in De Lutte. U kunt ook op eigen gelegenheid gaan met de auto 
en dan moet u om 14.30 uur aanwezig zijn bij Saron.
Belangrijk: als u erbij wilt zijn, wilt u zich dan vóór 2 mei opgeven bij bij Aty Nijhuis: tel. 
511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805.

Meer activiteiten vindt u in de Jaarkalender van het Luutke.
Een activiteit waarvoor zich minder dan 10 deelnemers aanmelden wordt afgelast!
Het bestuur ziet u graag terug!

Paaskaars voor Truus Oude Egberink

Tijdens de viering op Paaszaterdag in de Plechelmuskerk in De Lutte heeft vrijwilligster 
Truus Oude Egbrink de paaskaars ontvangen. De paaskaars wordt jaarlijks, na het inwij-
den van de nieuwe paaskaars, geschonken aan een persoon in de Lutter (geloofs)samen-
leving voor bijzondere inzet.

Truus Oude Egbrink heeft zich 
meer dan 22 jaar ingezet voor 
de geloofsgemeenschap en 
daarom werd zij door het loca-
tiebestuur in het zonnetje gezet. 
Jan Welhuis van de locatieraad 
somde de vele verdiensten op. 
De avondwakes zoals die nu nog 
in De Lutte worden gevierd heeft 
zij mede gestalte gegeven. Zij 
ging voor in communievieringen 

maar bereide ook alle andere vieringen voor, zoals Mariavieringen, Meditatievieringen 
en Allerzielenvieringen. 

Truus Oude Egbrink is al jaren op meerdere fronten actief in het vrijwilligerswerk in De 
Lutte. Vorig jaar heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagt om mevrouw Oude Egbrink 
te decoreren als Lid van de Orde van Oranje Nassau. Dit was onder anderen voor haar, 
meer dan 35 jaar, inzet voor de plaatselijke VVV.

Column: Ik zeg het oe!

Referendinges
6 april was het zover. We mochten gaan stemmen. Vanwege die Oekraïne referendin-
ges. Sinds de PVV in de peilingen maar omhoog blijft schieten, ben ik er steeds meer op 
gebrand dat mijn ‘tegenstem’ niet verloren gaat. Want wat de PVV betreft, mag het van 
mij persoonlijk allemaal best een beetje Minder! Minder! Minder!
Dus toen ik op televisie iets over een tekort aan stemlokalen hoorde wist ik dat ik alert 
moest zijn de komende tijd, er stond iets belangrijks te gebeuren. En ja, 6 april mochten 
we weer naar de stembus, we mochten gaan stemmen vóór of tégen het associatiever-
drag met de Oekraïne.

Ik las ergens dat maar liefst dertig procent van de Nederlanders geen idee had wat dat 
precies inhoudt. Eerlijk gezegd was ik meer onder de indruk van die zeventig procent. 
Die zeventig procent die blijkbaar wél wist wat het betekent. En ík. Ik had natuurlijk 
weer eens geen idee. As-so-ci-a-tie-ver-drag. Mja. Dus. Om tijdens de koffie op het werk 
niet compleet voor schut te staan, ging ik het met het schaamrood op m’n kaken googe-
len. Associëren: Aaneenknopen, samenvoegen, verbinden, verenigen.
Den Haag wil dus eigenlijk van me weten of ik het goed vind dat we aan de Oekraïne 
worden aaneengeknoopt, samengevoegd, verbonden en verenigd? Ja, nou euhm… Weet 
ik veel. Ik weet net waar dat land ligt jôh. Verder weet ik niks van de Oekraïne. Ja, ze 
hadden toch iets te maken met die MH17 of zo? Maar dát geeft lekker veel vertrouwen. 
Eerlijk gezegd snapte ik er nadat ik een half uur allerlei ingewikkelde artikelen had gele-
zen nog steeds niks van. En dat moet dan naar de stembus…

Maar met al mijn onnozelheid hoor ik dus bij die minderheid van dertig procent. De 
kans is statistisch gezien dan natuurlijk vrij groot dat mijn buren het me allemaal kunnen 
uitleggen. Ik denk dat ik vanavond maar even een bak koffie bij ze ga drinken. En dat ik 
daarna dan misschien een keer in de Oekraïne op de koffie ga. En vervolgens nodig ik de 
Oekraïne nog een keer bij ons thuis uit. En dáárna… Pas dáárna zal ik nog een keer weer 
gaan nadenken over dat aaneenknopen, samenvoegen, verbinden en verenigen. Dat me 
dat allemaal niet gelukt is voor 6 april lijkt me niet meer dan logisch.

-Tessa-
Reageren? Luutke@dorpshoes.nl
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Zondag 17 april 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. 

het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor J.Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : Mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Bart Rolink en Lars Grote 

Beverborg 
Collecte  : 2e collecte voor Roepingenzondag 
 
Woensdag 20 april : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 24 april:  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het themakoor  
Voorgangers : Pastor H. Jacobs 
Lectrice  : Mevr. T. Hesselink 
Misdienaars       : Coen en Joep Volker 
 
Woensdag 27 april  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 1 mei 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger   : Mevr. I. Onland 
Lectrice   : Mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Twan Bekke en Joyce Rolink  
 
Dinsdag 3 mei   : 19.00 uur Rozenkrans 
 
Woensdag 4 mei  
19.15 uur  : Dodenherdenking m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger   : Pastor L. Ros 
 
Donderdag 5 mei : Hemelvaartsdag 
9.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. M. Oude Ophuis 
Collecte  : Euro collecte voor eigen geloofsgemeenschap 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Misintenties 
Zondag 17 april: Truus Egberink-Grashof, Hennie oude Egberink, Jan Volker, 
Johan Grashof, Herman Koertshuis, Siny Kempers-hoge Bavel, Truus Zanderink-
Welhuis, Bernard Hampsink, Johan Bulter, Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing, 
Bernard Wigger, Jan Nijhuis (Beatrixstraat). 
 
Jaargedachtenis: Marie Seijger-Schasfoort. 
 
Zondag 24 april: Johan Koertshuis (Bentheimerstraat), Ouders Nijhuis-Aveskamp, 
Joke en Jos, Hennie oude Egberink, Ouders Dierselhuis-Bosch, Siny Kempers-
HogeBavel, Ouders Lentfert-Siegerink, Bernard Wigger, Jan Nijhuis 
(Beatrixstraat). 
 
Jaargedachtenis: Antoon Spitshuis, Frans Rosink, Martin Volker, Harry Lucas, 
Johan olde Monnikhof (Merelstraat), Dini Heebing-Lentfert, Henk Tijdhof,  
Johan Huttenhuis. 
 
Zondag 1 mei: Ouders Mensink-Harbert, Hennie oude Egberink, Herman 
Koertshuis, Jan Nijhuis (Beatrixstraat). 
 
Jaargedachtenis: Jan Mensink, Jan van Langen, Marie Egberink-Zwiep, Herman 
Oude Nijeweme, Ouders Olde Riekerink-Brookhuis, Ouders Olde Monnikhof-
Reijmer, Ouders Sanderink-Duivelshof, Harry Lucas, Elly Pross-Mensink. 
 
 
Overleden: 
Jan Nijhuis, Beatrixstraat 52. Op de leeftijd van 72 jaar. 
 
 
Gehuwd: 
Vrijdag 8 april: Linda Schopman en Roy Kolkman.  
We wensen het bruidspaar veel geluk voor de toekomst. 
 
 
Ziekenzalving. 
Dit jaar is er weer een gezamenlijke ziekenzalving op woensdag 1 juni a.s. om 
15.00 door pastor Munsterhuis met medewerking van ons dames en heren koor. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat tel. 551203. 

Werkgroep Diaconie. 
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Pastorpraat: 
Tussen verdriet en hoop 
Wanneer wij mensen op de een of andere wijze afscheid nemen, dan is dat vaak 
in meer of mindere mate een soort stervensproces. Een mens zal ooit, vroeg of 
laat, het liefste wat hij op aarde heeft, uit handen dienen te geven, Plotsklaps, of 
verwacht ontvalt je man of vrouw je, een kind, een lieve  vriend of vriendin.  
Ook zonder dat de dood in het spel is, kan een afscheid een beetje (veel)  sterven 
zijn. Je kinderen gaan het huis uit, of je komt zonder werk, door pensioen, 
werkloosheid of WAO. Voor sommigen van ons is verhuizen een complete 
ontworteling, die een hele crisis veroorzaken kan. Of denk eens aan een 
scheiding en de wirwar van gevoelens die daar bij kan horen. 
Op heel veel manieren kunnen wij mensen ‘verliezers‘ zijn en dan maar zien hoe 
wij de draad van het  leven weer op kunnen nemen. Ditzelfde overkomt de 
leerlingen van Jezus; de hoop en het geloof die ze in Jezus stelden is de bodem 
ingeslagen. We hoeven daarbij alleen maar te denken aan Thomas en de 
Emmausgangers, die hem aanvankelijk niet  herkenden. 
“Afscheid nemen is een beetje sterven “.De harde kant van dat gezegde wordt je 
soms door het leven zelf gedicteerd, compleet met de diepe pijn die daar bij kan 
horen. Om door dat proces heen te gaan is tijd nodig. In die zin is het het beste 
te vergelijken denk ik met de leerlingen van Jezus. Pasen heeft  tijd nodig om 
helemaal iets van jezelf te worden. 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
 

Mededeling namens het bestuur het pastoraal team:   
Beste medeparochianen, 
Begin 2016 hebben we als parochie afscheid genomen van pastoraal werker Niek 
Nijhuis. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van 
Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, een opvolger heeft benoemd! In de 
afgelopen week heeft het pastoraal team en het bestuur van onze Parochie 
Lumen Christi kennis mogen maken met zijn opvolger. Per 1 mei aanstaande zal 
pastoraal werkster Ingrid Schraven ons pastoraal team komen versterken. Zij 
woont in Oldenzaal en was de afgelopen 8 jaar als pastoraal werkster werkzaam 
in de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede. De afgelopen 2 ½ jaar ook 
in de samenwerking van deze parochie, met de parochies van Maria Vlucht in 
Losser en omgeving en St. Franciscus in Haaksbergen en omgeving. De 
presentatieviering van pastoraal werkster Ingrid Schraven zal worden gehouden 
op vrijdag 3 juni  om 19.00 uur in de St. Plechelmuskerk van De Lutte.  
We zijn de aartsbisschop dankbaar voor de snelle invulling van de vacature die 
was ontstaan door het vertrek van Niek Nijhuis.  
We wensen Ingrid Schraven alle goeds toe en Gods rijkste zegen voor haar 
pastoraat in onze parochie. 
 
 
 
 
 
 

Huis van Spiritualiteit: 
Apocalyps van Johannes- het Boek Openbaring.  
Op zaterdag 23 april nodigt het Huis van Spiritualiteit u uit in de 
Pancratiusbasiliek te Tubbergen, waar we de prachtige glas in lood ramen van de 
vier generaties Nicolas  bekijken en uitleg krijgen over de acht ramen die Het 
Boek Openbaring verbeelden. Bijbelkenner Albert Kamp neemt ons aan de hand 
van de ramen mee naar de tijd waarin het Boek Openbaring, het laatste boek 
van het Nieuwe Testament,  zich afspeelde.  Het Boek is ontstaan tijdens de 
Eerste christenvervolging en had de opzet om de jonge Christenkerk moed en 
vertrouwen te geven. Zo werd het een boek van geestelijk verzet. Het beschrijft 
hoe de jonge kerk door allerlei gruwelijke vervolgingen moest overleven, maar 
de uiteindelijke overwinning zal, volgens de belofte van Christus, aan de kerk 
zijn. Het is daardoor een troostboek geworden voor alle tijden.  
Wanneer: Zaterdag 23 april, 14.00-16.00 uur in de Pancratiusbasiliek, 
Grotestraat 64, te Tubbergen. Kosten: € 5,00 p.p. (inclusief een kopje koffie/thee 
na afloop) 
Opgave (verplicht): secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551  
Kinderfilm: Snuf de Hond in oorlogstijd / Friesland 1945 
Tom woont bij zijn oom en tante aan de rand van het dorp op de boerderij 
‘Vredehoeven’. Hij kan maar moeilijk aarden op het platteland en zit vol woede, 
omdat zijn ouders bij de Duitse bombardementen van Rotterdam zijn 
omgekomen. Hij wil maar een ding, vechten en wraak nemen. Om een maatje te 
hebben heeft Tom een hond gekregen. Een prachtige lieve herdershond. Hij 
noemt hem Snuf. Mirjam, zijn Joods vriendinnetje, die op dezelfde boerderij  
ondergedoken  zit, probeert Tom te ontdooien. Samen met Snuf beleven ze 
spannende avonturen en helpen ze de Canadezen om hun dorp te bevrijden. 
Wanneer: zondag 17 april. Aanvang 15.00 uur 
Waar: kloosterkapel ‘Maria ad Fontes’, Kloosterstraat/Oostwal te Ootmarsum 
Kosten: 2 euro ( inclusief ranja en iets lekkers!) 
 
Reisverslag Lourdes 
Van 18 tot 23 september 2015 ben ik als pelgrim mee geweest met de Twentse 
Bedevaart naar Lourdes. Ik was uitverkoren om op (gedeeltelijke) kosten van 
onze geloofsgemeenschap De Lutte deel te nemen aan deze bedevaart. Samen 
met Anneke Olde Nordkamp zijn we via vliegveld Eindhoven op 18 september 
vertrokken. We verbleven met 26 pelgrims uit heel Twente in Hotel Croix des 
Bretons. Het was een heel mooi hotel met vriendelijk personeel. Onze 
hotelleidster was Elly Damhuis. Elly had alles volledig onder controle, met 
problemen kon je altijd bij haar terecht. Ze zorgde voor een passende oplossing. 
Pastoor Munsterhuis was onze geestelijke begeleider. De pastoor ging onder 
andere voor in de Nederlandse vieringen en ook bij de Grote Kruisweg heeft hij 
ons begeleid. Elke dag stond er wel een viering op het programma zoals; de 
welkomstviering, een boeteviering, een mis aan de grot,  viering met 
handoplegging en de zendingsviering. Heel bijzonder was de samenkomst in de 
Jozef Kerk. We waren  
's-avonds met 200 Nederlandse pelgrims en hebben onder leiding van Maja (de 
dirigente) een uur lang Maria liederen gezongen. Dit was heel indrukwekkend. 
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Ook hebben we deel genomen aan de sacramentsprocessie en de lichtprocessie. 
Teveel om op te noemen... 
Er was ook nog tijd voor ontspanning. Met de bus hebben we een dagtocht 
gemaakt naar de Gavernie (Pyreneeen). Het weer was heel goed, met 
uitzondering van dinsdagmorgen en de dag van vertrek( woensdag). Op de 
laatste avond van onze bedevaartreis was er een gezellig samenzijn. Pastoor 
Munsterhuis heeft alle souvenirs gezegend. Ik wil de Werkgroep Lourdeswerk De 
Lutte heel hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke reis.      

Gerda Morsink. 
 
 
Hemelvaart 5 mei 2016 Dauwtrappersviering te Hertme 
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 5 mei, ‘s morgens om half 
zeven in het openluchttheater van Hertme de traditionele Dauwtrappersmis 
gevierd. De drie geloofsgemeenschappen van Borne, Hertme en Zenderen 
dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt verlenen die hun 
medewerking aan deze sfeervolle Eucharistieviering op dat vroege tijdstip. Dit 
jaar wordt dat gedaan door de geloofsgemeenschap St. Stephanus te Hertme. 
Het parochiekoor van Hertme verzorgt eveneens de zang en ondersteunt de 
samenzang. Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid 
om onder het genot van een kop koffie of thee nog even na of bij te praten. 
Iedereen is van harte welkom. De bezoekers wordt aangeraden om een 
kussentje mee te nemen, omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege 
tijdstip nogal koud optrekken.  

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme 
 

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


