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18 Juni Night@the Bloemenbeek
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Dr. Brandenburg 
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 27 juni tot en met vrijdag 15 juli  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 10 loopt van 5 juli t/m 25 juli 2016 kopij
inleveren voor woensdag 29 juni 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

15 Juni KBO fietstocht
18 Juni Night @ the Bloemenbeek, Sint Plechelmus Harmonie
19 Juni Terugkomviering eerste Heilige Communie
21 Juni ZijActief fietstocht
22 Juni KBO busreis
23 Juni Uitstapje Zonnebloem
6 Juli KBO gezellige middag erve Dalhoes
8 Juli Hellehondsdagen
9 Juli 33e Dorpsloop
10 Juli Hellehondsdagen
15 Juli KBO – Bezoek aan Twence vuilverwerking Boeldershoek
17 Juli Patroonsfeest
24 Aug Vrijwilligersavond locatie St. Plechelmus
5&7 Sep Kloosterdagen vormelingen
13 Sep Openingsavond groep ranja met een rietje
4-5 Nov Muziekmarathon Sint Plechelmus Harmonie
11 Okt ZijActief: Likeur avond
15 Nov ZijActief: Informatie sociaalteam De Lutte
19 Nov H. Vormsel
4 Dec 32e Snertloop

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

GEMEENTERAAD BEZOCHT DE LUTTE
Op zaterdag 21 mei heeft de gemeenteraad en leden 
van het college van burgemeester en wethouders de 
kerkdorpen Beuningen en De Lutte bezocht. De 
raadsleden zijn in gesprek gegaan met de dorps-
raden en hebben locaties bezocht in deze kerk-
dorpen. Na het ochtendprogramma in Beuningen, 
werd ’s middags een bezoek gebracht aan De 
Lutte. Eerst werd een stop gemaakt bij kampeer-
boerderij ’t Keampke aan de Hanhofweg. Margret 
en Henri Benneker gaven een toelichting op de 
ontwikkelingen van hun bedrijf door de jaren 
heen. De raadsleden kregen daarna een rondlei-
ding op deze mooie recreatie-zorg-locatie.

In De Lutte werd vervolgens samen met leden van de Stichting Dorpsbelangen een fiets-
tocht gemaakt door De Lutte. 
Op verschillende plekken in het dorp gaven leden van Dorpsbelangen een toelichting 
op zaken die spelen in De Lutte o.a. snelheid op de Lossersestraat en in het Luttermo-
lenveld, ontwikkelingen op het industrieterrein en de riolering en de inrichting van de 
Dorpstraat en het centrum van De Lutte. Voor de raadsleden was het een nuttige dag om 
zicht te krijgen op zaken die spelen in de kerkdorpen. 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 

Rommelmarkt van Lutheria
Op tweede Pinksterdag werd onze jaarlijkse rommelmarkt gehouden.
Dank zij de goede organisatie, het droge  weer, de vele bezoekers, de hulp van de vele 
leden en niet leden, sponsoren, etc. kunnen wij 
terugkijken op een mooie succesvolle dag. De 
opbrengst die onze eigen club ten goede komt 
heeft het succes van vorig jaar zelfs overtroffen. 
Wij willen dan ook iedereen die, op welke wijze 
dan ook, heeft meegeholpen hartelijk danken voor 
hun inzet. We kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagde dag en trots zijn dat we zo samen zorgen 
voor meer financiële ruimte voor onze vereniging! 

Alle medewerkers en sponsoren BEDANKT zonder 
jullie was ons dit niet gelukt. Hopen dat we het in 2017 weer kunnen realiseren.
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Verdwenen cafe's  –  2   De Tankenberg
Voordat ik verder ga met mijn verhaaltjes over 'verdwenen café’s'.... éérst een rectifica-
tie op het vorige verhaaltje over café 'Verzicht' aan de Kruisseltlaan. Abusievelijk is hier 
G.H.J. Pierik vermeld als de eigenaar van het landgoed het Beernink en het voormalige 
café Verzicht maar dit moet zijn G.J.Poerink.   Daarom eerst deze correctie want ge-
schiedschrijving moet wel juist zijn!

Nu dan verder met de verdwenen café 's rondom  De Lutte. De oorzaken van deze ver-
dwijningen kunnen verschillend zijn !  Café-pension 'Halfweg' aan de Bentheimerstraat 
is na een brand in 1923 niet weer opgebouwd terwijl 'Keet'n Zwart' na de brand in 1989 
wel weer is opgebouwd!  
Café-restaurant 'de Tankenberg' werd in 2012 ook door een grote brand verwoest en 
wat de toekomst van deze 'brandplek' zal zijn is op dit moment nog niet geheel duidelijk.  
Deze rubriek gaat echter in hoofdzaak over het verleden  en daarom deze keer iets  over 
de geschiedenis van deze plek op de helling van de Tankenberg.  Volgens een oude topo-
grafische kaart van 1900 stond er op deze plek nog niets maar enkele jaren later kwam 
er wel een café dat vele jaren bekend zou staan onder de naam café Pleijhuis. 

Waarom deze naam? Rond 1863 kwam een zekere 
Hendrikus Pleijhuis ( geb. 1828) uit Fleringen naar 
deze omgeving om mee te helpen met de aanleg 
van de spoorlijn Almelo-Salzbergen en het graven 
van deze spoorlijn door de Koppelboer.  Dagelijks 
heen en weer reizen van Fleringen naar De Lutte 
vond hij niks en daarom vond hij onderdak bij boer 
Johannes Brand nabij de Tankenberg (zie kaartje 
uit 1900). Toen J. Brand in 1867 overleed ging zijn 
kostganger Hendrik Pleijhuis het werk op de boer-
derij verzorgen en een jaar later trouwde hij zelfs 
met de weduwe van J. Brand (Johanna Siemerink).
Uit dit huwelijk werden 4 zoons geboren , waaronder  Bernardus Pleijhuis die aannemer 
werd en in 1902 een woonhuis met klein café bouwde aan de Bentheimerstraat : het 
begin van het horecabedrijf 'de Tankenberg'!

Bernard Pleijhuis trouwde met Johanna Bosch, die overdag het zgn. 'huiskamercafé' 
runde maar toen zij vroegtijdig overleed  bleef hun dochter Miets (13 jaar) thuis om in 
het café behulpzaam te zijn. De Bentheimerstraat werd in het begin van de vorige eeuw 
steeds belangrijker als een internationale verbindingsweg en het café werd dan ook 
goed bezocht door dagjesmensen en passanten en daarom werden er ook een aantal 

KRONIEK  DE LUTTE

hotelkamers gemaakt. In de jaren veertig  
nam dochter Miets die inmiddels getrouwd 
was met Bertus van Mook ( een van de kin-
deren van kleermaker van Mook uit De Lutte) 
de zaak over  en veranderde de café-naam 
langzamerhand van Pleijhuis in van Mook.

Op de gevels bleef echter de naam 'De Tan-
kenberg' prijken en het bedrijf kreeg steeds 
meer bekendheid als een plaats waar men na 
een wandel- of fietstocht kon uitrusten. Toen 
Kolmschot hier begon met danslessen werd 

het ook een plaats waar men naar toe ging om te dansen.  Niet alleen als dancing maar 
ook als een locatie voor bruiloften en partijen kreeg het bedrijf steeds meer bekend-
heid .Toen Bertus van Mook in 1961 overleed gingen de zonen Bennie en Jan samen met 
hun moeder Miets verder met de exploitatie van het horecabedrijf en werd het nodige 
geïnvesteerd in de aanleg van kegelbanen (1973), zonnige terrassen en ruime parkeerge-
legenheden want men kwam van heinde en ver.

Toen Jan in 1973 trouwde met Lucia ten Dam kwam er (horecadeskundige) versterking 
in het bedrijf en nadat Bennie in 1980 begon met de exploitatie van Berg en Dal zorgden 
Jan en Lucia er voor dat 'de Tankenberg' steeds met de tijd meeging en naamsbekend-
heid vergroot werd. Een hoogtepunt was dan 
ook de viering van het 100 jarig bestaan van het 
bedrijf in 2002!  Omdat de kinderen geen inte-
resse hadden in overname besloten Jan en Lucia 
de exploitatie in andere handen te geven en dat 
werd in 2009 de familie Pan die in de zomer van 
dat jaar begonnen met een  'wereldrestaurant' dat 
ook van heinde en ver belangstelling trok. Maar....
toen kwamen de tegenslagen!  Jan overleed op 
30 november 2011 (61 jaar oud) en .... op 11 juni 
2012 maakte een zeer grote brand een einde aan 
het bedrijf!  Tot zo ver dit stukje geschiedenis
-Tonnie Bekke-

Uitstapje gasten van de Zonnebloem
Op donderdag 23 juni as. organiseert de Zonnebloem voor haar gasten een uitstapje.
We beginnen om 14.30 uur met een kop koffie bij het pannenkoekenhuis de Stroper en 
rijden daarna met de elektrokar van Natuurmonumenten door het mooie buitengebied 
van De Lutte. Na dit ritje komen we terug bij de Stroper voor een heerlijke pannenkoek.
De gasten van de zonnebloem krijgen voor dit uitstapje  nog een uitnodiging van hun 
gastvrouw. Organisatiecomité van de Zonnebloem.
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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 begeleid 
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. per keer. 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 dirigente: Dorthea van 
Linschooten e-mail: dorotheaewa@online.nl

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’ Woensdag 22 juni as.
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 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 begeleid. 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 
ondersteund 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 heilprak-
tiker voltooid heeft. Drukpuntmassage behoort eventueel tot de mogelijkheden. Tijdstip: 
vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur Locatie: dorpshoes 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 flexibili-
teit in ons lichaam werken. We eindigen met omkeer-houdingen en ontspanning. De les 

DorpsInfoPunt
Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
  9.00 – 11.00 uur: Spreekuur Sociaal Team 
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
13.00 – 17.00 uur: info activiteiten dorpshoes
18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag v/d maand)
Dinsdag:
19.00 – 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:
10.00 – 12.00 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
15.00 – 17.00 uur: Financieel - Formulieren spreekuur
Vrijdag:
  9.00 – 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes.
Tevens is er dagelijks ( ma t/m do) van 9.00 – 23.00 uur een gastheer/vrouw van het 
dorpshoes aanwezig. Vrijdags van 9.00 – 17.00 uur.

Kunstmarkt in het dorpshoes tijdens de Hellehondsdagen
Op zondag 10 juli opent dorpshoes Erve Boerrigter de deuren voor plaatselijke kun-
stenaars. De deelnemende (amateur) kunstenaars krijgen voor 10,00 euro een kraam 
van 3 meter ter beschikking om hun werk te presenteren en te verkopen. Hierbij wordt 
gedacht aan o.a. schilderkunst in al zijn facetten, keramiek, beelden, metaaltechnieken, 
zilversmeden etc. De kunstmarkt is van 10.00 uur tot 16.00 uur te bezoeken. De gehele 
dag zijn er activiteiten in het dorp ihkv de Hellehondsdagen in De Lutte. Kunstenaars uit 
De Lutte meld u aan! Voor inschrijving tot deelname en verdere informatie kunt u de 
site www.hellehond.nl bezoeken. Vanaf maandag 30 mei kunt u terecht onder de activi-
teit “Kunstmarkt”. Na aanmelding zal er met u contact worden opgenomen.

Koffietijd met …….
Dit is de naam van de nieuwe ontmoetingsactiviteit die georganiseerd wordt door de 
Sociaal Teams van de gemeente Losser. In elk dorp is er een ochtend of middag de mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten. Voelt u zich eenzaam, heeft u behoefte aan contact, 
bent u soms wat neerslachtig? Kom dan langs op woensdagochtend in dorpshoes Erve 
Boerrigter. Twee vrijwilligers zitten voor u klaar met de koffie of thee. U kunt hier te-
recht voor een praatje, de krant of tijdschrift te lezen en andere mensen te ontmoeten. 
Woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in Erve Boerrigter.
Komt u ook een kop koffie/thee drinken?

Financieel-Formulieren spreekuur. Schroom niet en kom voor alle vragen langs
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 
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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: dins-
dag 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: dorpshoes. 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.   
                                                    
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.
• Het dorpshoes een mooie website heeft: www.dorpshoes.nl en een facebook   
 pagina.                                    
                          
Sociaal Team De Lutte/Beuningen:
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.

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter:

Kinderyoga en Yogales voor jongeren op dinsdagmiddag.
Vanaf september 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 het dorpshoes. 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. De kosten bedragen 40 euro voor 12 lessen. Voor info en opgave zie 
hierboven. 

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 euro per keer/kind. Incl. een glas ranja.

We hadden al langer een donkerbruin ver-
moeden dat onze fotorubriek een zekere 
populariteit geniet bij de Lutter jeugd. Maar 
niet alleen de oudere Luttenaren kennen hun 
dorp (en het daarbij behorende buitengebied) 
goed. Ook de jongere generatie geeft er blijk 
van heg en steg te kennen. Neem nou Frank 
Olde Theussink. Hij wist ons dit keer als eerste 
te melden dat de foto die in ’t vorige Luutke 
stond was gemaakt aan de Essenweg. Frank, 
ook jij proficiat met je digitale wisselbeker. 
Poets hem regelmatig op en geef hem een 
mooi plekje. Voor deze nieuwe aflevering van 
‘Kiek Es’ moesten we improviseren. Na de ge-
boorte van haar dochter Dize (proficiat daarmee ook namens de redactie van ’t Luutke) 
geniet onze huisfotograaf Tessa Olde Riekerink namelijk van een kort maar welverdiend 
zwangerschapsverlof. Omdat er toch een foto gemaakt moest worden, stuurden we haar 
vervanger op pad. Denkt u te weten waar hij dit plaatje heeft gemaakt, kom dan gauw 
naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintluutke. Veel succes.
-De redactie-

Update voor Vrienden van ’t Luutke
Regelmatig hebben we op deze plaats de aandacht gevraagd voor de ‘Vrienden van ’t 
Luutke’. Een spontaan initiatief om ons dorpsblad financieel een gezonde basis te geven. 
Inmiddels kunnen we u melden dat ’t Luutke meer dan 160 betalende vrienden heeft.  
Het gros van deze groep bestaat uit inwoners van ons dorp, die ons structureel wil-
len ondersteunen. Door vriend te worden van ’t Luutke geven zij aan het belangrijk te 
vinden dat De Lutte zijn dorpsblad behoudt. Het spreekt voor zich dat we hen daar zeer 
erkentelijk voor zijn! Naast de individuele vrienden hebben zich ook al de nodige vereni-
gingen en organisaties aangemeld als ‘Vriend van ’t Luutke’. Een bedankje aan het adres 
van al deze clubs is eveneens op zijn plaats. Door hun bijdrage structureel te maken,  ne-
men de verenigingen ons administratief veel werk uit handen. Tenslotte worden we ook 
financieel ondersteund door de Dorpstraatspecialisten , Spar Schreur, dorpshoes Erve 
Boerrigter en de locatieraad van de St. Plechelmuskerk. Tevens krijgen we regelmatig 
incidentele bedragen overgemaakt. Tegen al deze gulle gevers zouden we willen zeg-
gen: enorm bedankt voor jullie steun! Lokale ondernemers die meer willen weten over 
de mogelijkheden om ook eens te adverteren in het dorpsblad kunnen zich vrijblijvend 
laten informeren door een e-mail te sturen naar luutke@dorpshoes.nl. 

KIEK ES
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Hoe nu verder? Rond de jaarwisseling hebben we een eerste incassoronde uitgevoerd 
voor al degenen die zich in 2015 hebben aangemeld. Administratief best een hele klus. 
Voor zover we dit nu kunnen overzien, is dit toch redelijk goed verlopen. De bijdrage van 
de vrienden die zich pas dit jaar hebben aangemeld, wordt pas in de loop van dit najaar 
geïncasseerd. Tegelijkertijd gaan we dan ook over tot het incasseren van de bijdrage 
voor 2016 van de vrienden die vorig jaar ook al lid waren. We doen ons best om dit zo 
zorgvuldig mogelijk te doen.  Met deze update willen we iedereen informeren over de 
gang van zaken. Heeft u zich aangemeld en is er nog geen bedrag van uw rekening ge-
haald? Geen nood, eind dit jaar komt iedereen (vrijwel) gelijktijdig aan de beurt.

Ondertussen blijven we stug doorgaan met werven. Ruim 160 Vrienden is een mooie 
tussenstand, maar met meer dan 1400 bezorgadressen valt er volgens ons nog genoeg 
werk te verzetten. De instandhouding van het dorpsblad is een uitdaging die we met zijn 
allen moeten oppakken. Bij de balie in het dorpshoes liggen de aanmeldingsformulieren. 
En het kan zo maar zijn, dat u ons tijdens de Hellehondsdagen aantreft in het dorp. Grijp 
die gelegenheid aan om ook Vriend van ’t Luutke te worden.
-De redactie-

KBO De Lutte
Woensdag 6 juli is er voor de leden van de KBO weer een gezellige 
middag bij erve Dalhoes. U kunt er jeu de boules spelen maar er 
is ook alle tijd voor andere activiteiten, of u blijft gezellig op het 
terras zitten voor een drankje en een praatje. U hoeft zich hier-
voor niet op te geven, uw eigen bijdrage is €5,00. We beginnen 
om 14.00 uur. Op vrijdag 15 juli hebben we een excursie naar het 
afvalverwerkingsbedrijf Twence. Het bezoekadres is: Boldershoekweg 51 / 7554 RT Hen-
gelo. Website: www.twence.nl. Aan deze reis zijn enkele strikte beperkingen verbonden:
--- Het maximumaantal bezoekers is 30 personen.
--- U kunt alleen deelnemen als u in staat bent trappen te lopen.
--- Hebt u een pacemaker, wilt u dit dan van te voren doorgeven aan de rondleiders; zij   
     geven u dan aan waar u enige afstand moet bewaren.
--- In verband met de verzekering van het bedrijf is tijdige opgave van naam en 
     geboortejaar verplicht.

We gaan met eigen vervoer en vertrekken om 13.10 uur vanaf de parkeerplaats bij de 
Boerderij. Er zijn aan deze tocht verder geen kosten verbonden. Als u mee wilt doen 
aan deze excursie moet u zich vóór 1 juli opgeven bij bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij 
Marian Voerman: tel. 551805. Na deze datum is opgave niet meer mogelijk. Wilt u dan 
doorgeven: uw naam en geboortejaar en of u zelf met de auto komt of met iemand mee 
wilt rijden. Mochten zich meer dan 30 leden opgeven dan wil het bestuur proberen op 
een latere datum nog eens zo’n excursie te organiseren.  Einde van het programma is om 
15.45 uur. Het bestuur wenst u een fijn zomerseizoen en ziet u graag terug.

De Lutte maakt zich op voor de 
Hellehondsdagen!
DE LUTTE - Het weekend van 8, 9 en 10 juli 
staat ons dorp in het teken van de 39e editie 
van de Hellehondsdagen. Veel vertrouwde 
activiteiten staan ook dit jaar weer op het 
programma, maar daarnaast zijn er ook enkele 
nieuwe onderdelen aan toegevoegd.

Vrijdagavond wordt er opnieuw afgetrapt met het Culinair Beachvolleybaltoernooi. 
Onder het genot van een drankje en een hapje van de barbecue strijden verschillende 
bedrijven uit De Lutte (en omgeving) op het Lutter Copacabana om de prijzen. 
Iets daarna wordt het startschot gelost voor een nieuwe aflevering van de mountain-
bikewedstrijd ‘Rondom de Hellehond’. De beklimming van de inmiddels beruchte ‘Col du 
Plexat’ en het ludieke commentaar van Charles Haarman zullen ervoor zorgen dat ook 
de wat minder sportieve toeschouwer zich geen moment zal vervelen.
Nadat de prijzen zijn verdeeld, wordt het podium vrijgemaakt voor De Lut’s Got Talent. 
Veel Lutterse zangers en zangeressen zullen zich in een bruisend en veelzijdig program-
ma presenteren aan de bezoekers van de Hellehondsdagen! Ze worden begeleid door de 
inmiddels voor iedereen bekende De Lut’s Got Talent band en leden van de harmonie. 
Laat je verrassen en kom genieten van een avondje topmuziek voor alle leeftijden!

Zaterdagmiddag staat in het teken van de jeugd. Voor de kinderen van de basisschool 
wordt weer een spectaculaire Wipe Out gehouden op het evenemententerrein voor 
dorpshoes Erve Boerrigter. Hier is ook aan de allerkleinsten is gedacht, want tegelijker-
tijd begint het gratis kinderprogramma met onder andere een ballonwedstrijd.
’s Middags wordt het Lutter Copacabana vrijgemaakt voor de Beach Games voor de 
jeugd en aan het einde van de middag wordt het eerste startschot gelost voor weer een 
sportief onderdeel van de Hellehondsdagen, de Dorpsloop. Op vier verschillende afstan-
den kan jong en oud deelnemen aan deze hardloopwedstrijd. Op zaterdagavond gaat in 
De Lutte de Hel weer los! In de feesttent op het Emsflower Plein zul je genieten van een 
avondvullend programma met muziek voor jong en oud. De aftrap wordt gedaan door DJ 
Bart Koopman en de hoofdact van de zaterdagavond is PPM! De nieuwste hits, de beste 
(rock)classics en de meest hilarische feestmuziek komen in sneltreinvaart voorbij. 

Op zondag, de slotdag van Hellehondsdagen, is er de hele dag van alles te doen op 
verschillende plekken in het dorp. Op het terrein voor dorpshoes Erve Boerrigter wordt 
er opnieuw een kofferbakverkoop gehouden. Het evenemententerrein verandert in een 
rommelmarkt waarbij mensen vanuit de kofferbak van hun auto hun spulletjes aan de 
man proberen te brengen. In de Appelhof, de boomgaard naast Erve Boerrigter, begint 
even later Proef & Geniet, een knusse markt waar de bezoekers terecht kunnen voor 
heerlijke streekproducten, een kop koffie, boeken, muziek en leuke snuisterijen. Ín het 
dorpshoes wordt een kunstmarkt gehouden, waarbij amateur kunstenaars de mogelijk-
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heid krijgen om hun werk te presenteren en te verkopen. Verder staan er tal van vereni-
gingen in de dorpskern opgesteld die proberen met een ludieke activiteit de clubkas te 
spekken. Voor de basisschooljeugd is er weer een kleedjesmarkt; ideaal om verzekerd te 
zijn van wat extra zakgeld voor de vakantie.

Aan het einde van de ochtend vindt op het grote podium in de feesttent op het Emsflo-
wer Plein de Mini Playbackshow plaats, waarbij de Lutter basisschooljeugd hun playback- 
en danstalent zal presenteren aan het dorp. ‘s Middags wordt er weer gevolleybald op 
het strand van de Beach Games en worden er in de feesttent plaatjes gedraaid tijdens 
het Hels Vinyl Festijn, een nieuw onderdeel van de Hellehondsdagen. Tijdens dit festijn 
krijgen acht piratenteams de kans om hun talent te laten zien en daarmee te strijden 
voor mooie prijzen. De Hellehondsdagen worden traditiegetrouw afgesloten met de 
Veiling. Ook dit jaar komen uitzonderlijke stukken onder de hamer van de beide veiling-
meesters. De organisatie van de Hellehondsdagen houdt zich van harte aanbevolen voor 
suggesties voor deze veiling! Mocht u een interessant item in de aanbieding hebben, of 
gewoon een ludiek idee, stuur dan een e-mail naar info@hellehond.nl.
Wilt u meer informatie over de Hellehondsdagen of u aanmelden voor één van de 
activiteiten? Kijk dan op www.hellehond.nl.

Programma 2016
Vrijdag:
17:30 uur – 21:30 uur Beach Games – Culinair Beachvolleybal voor bedrijven
19:30 uur – 20:30 uur Mountainbiken ‘Rondom de Hellehond’
21:00 uur – 01:00 uur De Lut’s Got Talent
Zaterdag:
10:00 uur – 14:00 uur Kinderprogramma (ballonwedstrijd en knutselen)
10:00 uur – 15:00 uur Jeugd Wipe Out (zeskamp)
12:00 uur – 15:00 uur Beach Games – Beachvolleybal Jeugd
17:00 uur – 20:30 uur Dorpsloop
20:30 uur – 01:00 uur De hel geet los!
Zondag:
09:00 uur – 15:00 uur Kofferbakverkoop
10:00 uur – 15:00 uur Kleedjesmarkt
10:00 uur – 15:00 uur Verenigingsactiviteiten
10:00 uur – 16:00 uur Kunstmarkt Dorpshoes Erve Boerrigter + VVV
10:00 uur – 16:00 uur Boekenmarkt
10:00 uur – 16:00 uur Proef & Geniet
11:00 uur – 12:30 uur Mini Playbackshow
12:00 uur – 16:00 uur Beach Games – Beachvolleybal Volwassenen
12:30 uur – 17:00 uur Hels Vinyl Festijn  
17:00 uur – 19:00 uur Veiling
19:00 uur  Afsluiting Hellehondsdagen
En uiteraard is het hele weekend de kermis weer open!

Column : Ik zeg het oe!

Vaagtaal

Toen ik nog maar net bij mijn huidige werkgever werkte, viel mijn blik tijdens een overleg 
op de agenda. WVNTTK. Dat stond er. Ik had werkelijk geen idee wat dat betekende, 
maar ik kwam net binnen en wilde me slim voordoen, dus ik zette m'n intelligente blik op 
en zweeg. Toen we na de vergadering terugliepen naar de afdeling, stootte ik mijn colle-
ga aan: 'Hey Benno, dat WVNNKLTTW of zo hè, wat is dat eigenlijk?' Nadat hij me wijzer 
had gemaakt kon ik een schaterlach nog maar net onderdrukken. In de maanden daarna 
kwamen er meer van dat soort dingen bij. Zo werd er gevraagd naar de stavaza en was ik 
zonder dat ik het ooit geweten heb proactief. Er werden zaken getackeld, afgetikt of juist 
‘on hold’ gezet. We mochten klappen op dingen geven, er een ei over leggen, of leuker 
nog, er op schieten! Ik pleurde problemen over de schutting en als ze terug smeten dan 
parkeerde ik ze. Veel van die dingen deden we dan ook nog integraal. En… ik had voor 
het eerst in mijn leven een bila. Een bila!

Bila is de helft van het woord bilateraal. Zelfs dat duurde even voordat ik dat door kreeg, 
want ook van bilateraal had ik nog nooit gehoord, maar ik kom dan ook maar gewoon uit 
De Lutt. Ik ging het woord maar eens googelen. Op de manier zoals wij het daar gebrui-
ken betekent het 'tussen twee mensen'. Wát precies tussen twee mensen is daarmee 
nog niet bekend. Daar kun je rare misverstanden van krijgen...
Nu, na een jaar of zeven, gebruik ik dat woord bila zelf ook regelmatig. Ja echt! En ineens 
realiseer ik me dat ik me heb laten opslokken in de wereld van vaagtaal. Maar ik wil het 
niet! Als het aan mij ligt gaan we stoppen met deze rare taalkronkels! Vandaag nog! 
Laten we collectief de aap op de schouder nemen en ons proactief inzetten voor een 
integraal verzet tegen vaagtaal. De manier van aanvliegen van deze transformatie is 
procedureel beschouwd een complexe case. Maar met een proactieve instelling en ad-
ditioneel out of the box handelen is er een considerabele slagingskans! Zie het als een 
uitdaging, laten we het uitrollen, implementeren, er met z'n allen een plasje over doen 
en ons integraal focussen op die stip op de horizon!

Ik weet het... ik doe het ook. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want vaagtaal is namelijk 
knap besmettelijk. Daarbij lul ik meer Twents dan Nederlands, ook nog! Zo vermoedde 
ik een hele tijd dat dat ‘on hoalt’ wat met die schutting te maken moest hebben. Echt, ik 
snap er soms niks meer van. Maar volgens mij snapt níemand er nog iets van en is vaag-
taal gewoon een manier van intelligentdoenerij… Weet je hoe blij ik ben als ik ’s middags 
weer naar huis mag? Naar mijn geliefde De Lutte. Waar mensen alleen maar dingen zeg-
gen die ook met nuchter boerenverstand te begrijpen zijn!

-Tessa-

Reageren? Mail naar luutke@dorpshoes.nl
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Zondag 19 juni   Vaderdag 
09.00 uur  : Terugkomviering Communicanten 
     (eigen koortje) 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Twan Bekke en Joyce Rolink 
 
Woensdag 22 juni  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 26 juni:  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor  
Voorganger :  : Mevr. I. Onland 
Lectrice  : Mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Bart en Mirthe Rolink 
 
Woensdag 29 juni  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 2 juli: 
17.30 uur  : Kinderkerk in de kapel 
  
Zondag 3 juli 
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  
 
Dinsdag 5 juli  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 6 juli  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Misintenties 
Zondag 19 juni: Ouders Reimer-Haafkes, Truus Egberink-Grashof, Ouders 
Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Notkamp-Nijhuis, Hennie oude Egberink, Ouders 
Schiphorst-Grashof, Johan Grashof, Ouders Kristen-Beld, Gerard Grote 
Beverborg, Hendrik  Schrader en kleinzoon Maik, Gerhard Morsink, Ouders Pots-
Beernink, Johannes Westerik, Antonius Grote Punt, Hubert Sweerts,  
Bernard Hampsink, Johan Bulter, Benny Luyerink, Siny Kempers-HogeBavel 
(Past.Geerdinkstraat), Theo Heebing, Ouders Lentfert-Siegerink, Herman Oude 
Nijeweme, Johan Bossink, Ouders Volker-Ter Linde, Gerald Koop, Jan Nijhuis 
(Beatrixstraat), Hennie Beernink (Nachtegaalstraat), Johan oude Egbrink (Past. 
Geerdinkstraat), Bennie Bosch, Henny Schopman. 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Jaargedachtenis: Ouders Punt-Kempers, Ouders Gieslink-Grashof, Ouders 
Welhuis-Kuipers, Johan Tijhuis, Stien Rolink-Pikkemaat, Gerard Haarman 
(Merelstraat), Theo van de Vechte. 
 
Zondag 26 juni: Gerhard Welhuis (Bavelsweg), ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en 
Jos, Annette Olde Hendrikman-Wigger, Hennie oude Egberink, Herman 
Koertshuis, Henny Schopman. 
 
Jaargedachtenis: Hennie Poorthuis, Lies Olde Hanter-Lansink, Martijn Olde 
Riekerink, Gerard Morsink (Tapuitstraat), Gerrit Tijhuis. 
 
Zondag 3 juli: Bernard Sanderink, Herman Koertshuis, Antonius Grote Punt, 
ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Siny Kempers-HogeBavel 
(past.Geerdinkstraat), Henk van Leijenhorst, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), Annie 
Niehof-Nolten, Bennie Bosch (Merelstraat), Henny Schopman. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Tijhuis-Rosink, Annie Jeunink-Boers, Johanna Meijer-
Notkamp en Henk Meijer, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Hennie oude Egberink, 
Marie Blockhuis-olde Hendrikman. 
 
 
Gedoopt: Florian, Emile en Juliëtte. Kinderen van fam. Mullins-Tenten, 
Beltmolen 6a. 
Wij feliciteren de ouders metde doop van hun kinderen. 
 
 
Overleden: 
Henny Schopman, Essenweg 11a. Op de leeftijd van 71 jaar. 
 
Pastorpraat: 
Pastor, gelooft u in het verhaal van Eva? 
Deze vraag werd mij gesteld door een jong tienermeisje tijdens de rondleiding 
door de Nicolaaskerk in Denekamp aan de vooravond van de spannende 
overnachting van de jongerenclub Join Us, enkele weken geleden. In haar ogen 
bespeurde ik een twijfel bij haar over de verhalen van de schepping. Zij was 
opgegroeid met de evolutietheorie en de door wetenschappers zo gekoesterde 
oerknal. Ik vertelde haar dat ik zeker geloofde in Eva, als schepping van de eerste 
vrouw, maar dat wij de verhalen uit de Bijbel niet moeten lezen alsof een 
journalist bij de schepping aanwezig was en alles nauwkeurig optekende wat 
God deed. En trouwens wat journalisten schrijven blijkt ook niet altijd de 
waarheid te zijn. Het verhaal is pas geschreven tijdens de Babylonische 
Ballingschap van het Joodse volk rond 600 voor Christus, toen het volk in 
Babylon in aanraking kwam met allerlei mythen en scheppingsverhalen rond de 
heidense goden, die heel anders waren dan hun ervaring met hun God JHW.  
Zij schreven geen letterlijk verslag van de gebeurtenissen, maar verwoordden 
hun ervaringen, hun verwondering over de schepping en de wording van wereld 
en mens. Zo kwam het huidige scheppingsverhaal op papier, een verhaal dat je 
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moet lezen als een gedicht, een lied op de scheppingsdaad van God, die zich 
natuurlijk niet in zeven dagen, maar in miljarden jaren heeft voltrokken. In dit 
verhaal past met de diverse stadia van de wording van de wereld in zes dagen 
heel  wonderlijk ook de evolutietheorie en er is naar mijn gevoel ook plaats voor 
de oerknal. Want ooit heeft iemand het initiatief genomen tot de schepping en 
de wording van het leven. En hoe het leven er in komt is nog steeds een groot 
geheim, ook al kunnen wij in technisch opzicht veel. Het ontstaan van het leven 
is ten diepste nog altijd een geheim dat zich buiten onze controle en 
mogelijkheden voltrekt. Het moment van de inblazing van de levensadem en het 
uitblazen van de laatste adem, zijn heilige momenten, waarop je als mens 
terugtreedt en God aan het werk is. Terug naar Eva, zij is voor mij het beeld van 
de eerste vrouw, vanuit de evolutie verbonden met het overige, vroegere leven 
op aarde. Ik vind het heel bijzonder en knap dat het Joodse volk 2500 jaar 
geleden dit zo al heeft kunnen verwoorden in een beeldtaal die het ook nu nog 
steeds houdt. Als wij het verhaal maar niet letterlijk lezen, maar zoals de 
schrijver het heeft bedoeld, als een loflied op de schepping en de Schepper. In de 
geboorte van Eva, de geboorte van elk kind, elk levend wezen, elk nieuw leven in 
de natuur mogen wij het wonder van de schepping ervaren en de Schepper 
bezingen voor zijn grote daden! 
Zo heb ik pas de geboorte van onze eerste kleinkind Renske mogen ervaren als 
een godsgeschenk! 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
P.S. : en het tienermeisje? Aan haar gezicht zag ik dat mijn antwoord haar 
opnieuw aan het denken had gezet.  
 
Begraven op ons kerkhof. 
Medio 2015 heeft het locatiebestuur van de Plechelmuskerk in De Lutte u 
geïnformeerd over het voornemen dat, als het huidige Blok U vol is , er dan 
begraven zou gaan worden op de vele lege plekken, die zijn ontstaan door 
ruiming van de graven. In de praktijk blijkt achteraf, dat dit niet zo’n goede keuze 
is geweest. Voor het bestuur van de locatie een reden om met ingang van 1 juni 
2016 te besluiten dat als Blok U vol is, verder te gaan met begraven in Blok T . 
Blok T ligt langs de heg bij de “Appelhof”. Bij deze vervallen ook de eerder 
gemaakte afspraken m.b.t. uitzonderingen voor Blok C. 
Zoals eerder afgesproken worden Blok S en Blok V niet gebruikt. Dit omdat de 
nieuw aangelegde “Calvarieberg” beter en mooier in het zicht blijft.  

Locatiebestuur Sint Plechelmus, n.d.: G.H.M. Pross 
 
Terugkomviering communicanten 2016 
Op zondag 19 Juni a.s. zal er een speciale Eucharistieviering zijn voor de kinderen 
die dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. In deze aangepaste 
viering nemen kinderen actief deel.  De lezingen en gebeden zijn gericht op de 
kinderen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het goed doel van dit jaar, De 
Twentse Wensambulance.De Stichting Twentse Wensambulance realiseert 
wensen voor mensen die zelf niet in staat zijn om hun dromen te realiseren, 
omdat ze daarvoor te ziek zijn. Binnen het reguliere ambulancevervoer is daar 
vaak door tijdgebrek niet de mogelijkheid toe. De Stichting Twentse 

Wensambulance richt zich expliciet op de doelgroep; chronisch of (pre-) 
terminale zieken, die aangewezen zijn op liggend vervoer. Met een zeer grote 
groep professionele, enthousiaste vrijwilligers, afkomstig uit de (ambulance-
)zorgsector en de wensambulances, staat men graag klaar om de wens die de 
patiënt heeft te realiseren. Zij zorgen voor professioneel en comfortabel vervoer. 
Een gezond mens heeft 1000 wensen, een ziek mens maar 1 en dat is waarom de 
wensambulance zo belangrijk is!! 
De communie is geven en delen en daarom delen de communicantjes dit jaar 
met dit goede doel. 
 

 
 
Kinderkerk 
Op zaterdag 2 juli om 17.30 uur is de volgende Kinderkerk met als thema 
vakantie. De doelgroep blijft de kinderen in de leeftijdklasse van 4 tot 10/12 jaar. 
Op een interactieve wijze worden de kinderen betrokken bij de normen en 
waarden vanuit het geloof. Omdat de Kinderkerk kleinschalig van opzet is wordt 
deze bijeenkomst gehouden in de kapel. 
 
Vacature vice-voorzitter bestuur Lumen Christi 
Vice-voorzitter Jan Mistrate Haarhuis zal per 1 januari a.s. zijn 
bestuurslidmaatschap neerleggen. Vanaf de start van Lumen Christi in 2010 
heeft Jan als vice-voorzitter van het parochiebestuur gefungeerd en is in die 
hoedanigheid van buitengewoon grote waarde geweest voor de samengevoegde 
parochie Lumen Christi.  
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Door het vertrek van Jan ontstaat er een vacature en is het parochiebestuur 
derhalve op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter. Het bestuur van Lumen Christi 
hecht er aan spoedig in de vacature te voorzien en heeft besloten de procedure 
om te komen tot een nieuwe vice-voorzitter nu reeds op te starten. 
Indien u belangstelling heeft voor deze functie verzoeken wij u uw belangstelling 
kenbaar te maken bij pastoor en voorzitter Theo Munsterhuis of Leo Rondhuis, 
secretaris van het parochiebestuur, beiden telefonisch te bereiken via het 
parochiesecretariaat 0541-353551 of via t.munsterhuis@lumenchristi.nl of 
l.rondhuis@lumenchristi.nl.    Bestuur Lumen Christi 
 
Bericht alleenstaanden 
Beste mensen, wij houden onze volgende bijeenkomst op woensdag 29 juni.  
U bent dan weer van harte welkom om 14.00 uur in het parochiecentrum.  
We hopen jullie allen weer te ontmoeten. 

Vriendelijke groet, Annie Hollink en Miny Meijer 
 
Bedevaart Banneux 
Dit jaar gaan we weer met de bus op bedevaart naar Banneux (België), naar 
Maria der Armen en nodigen wij U uit om met ons mee te gaan. In het voorjaar 
1933 verscheen O.L. Vrouw te Banneux, een klein dorpje in de provincie Luik, 
aan Mariette Beco, een elfjarig meisje. In haar verschijningen meldt de Mooie 
Witte Dame dat ze de Maagd der Armen is. Ze duidt de bron aan als 
voorbehouden aan Haar, aan alle naties, aan de zieken. Verder vraagt ze om een 
kleine kapel te bouwen en veel te bidden om het lijden te verlichten. 
De datums van de verschillende bedevaarten zijn: 
Najaars tridium van 7 oktober t/m 11 oktober 2016. De kosten hiervoor 
bedragen € 305,-.Verder geen kosten. Opgeven voor 15 augustus. 
 
Een verstilde zondagavond met hemelse klanken 
Een verstilde zondagavond, afgewisseld met hemelse klanken afgewisseld met 
meditatieve teksten. Dat is genieten, een muzikale beleving!   
Wanneer: Zondagavond 26 juni, 20.00 uur. 
Waar: Kloosterkapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24, Ootmarsum. Ingang opzij. 
Kosten: € 5,00 ( incl. koffie/thee) 
 
 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


