
Agenda
25 Sep Zijactief: Bloemschikken
26 Sep Harmonicamiddag
1 Okt Lezing Cholesterol
2 Okt Zijactief: Regioledendag
8 Okt Kaartavond S.V. De Lutte
12 Okt Twentse Cultuurtocht
13 Okt KBO: De notaris verteld
15 Okt Zijactief: Lady's Night
22 Okt Kaartavond S.V. De Lutte

@SVdeLutte:1 wint vanmid-
dag met 3-0 van Buurse 1. 
Doelpunten: Luuk Vissche-
dijk, Joris Bruggink en Thijs 
Kempers. 
9 punten.”

Twitter

"Stemmen op oons dorpshoes""Veiling item ingewilligd"

"Cultuurtocht Plechelmus 
Harmonie"

"Enquête 't Luutke""Boerenleenbank"

Uitgave 13 - van  25 September t/m 15 Oktober 2014

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

"Activiteiten KBO De Lutte" "Tablet Cafe"
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Jaarkalender 2014

25 Sep Zijactief: Bloemschikken bij Maurien Wigger 13:30
26 Sep Harmonicamiddag dorpshoes Erve Boerrigter
1 Okt Lezing over Cholesterol en diabetes in dorpshoes Erve Boerhighter
2 Okt Zijactief: Regioledendag
8 Okt Kaartavond S.V. De Lutte
12 Okt Twentse Cultuurtocht van Plechelmus Harmonie
13 Okt KBO: Notaris vertelt over erfrecht, schenken en nalaten 14:00 in De Vereeniging
15 Okt Zijactief: Lady's Night Rossum
21 Okt Zijactief: Lezing Notaris Marion Heitkamp
22 Okt Kaartavond S.V. De Lutte
4 Nov Zijactief: Uitje Saron 13:30
5 Nov Kaartavond S.V. De Lutte
21 Nov Zijactief: Herfstwandeling
22 Nov H. Vormsel om 19:00
22 Nov Zijactief :Herfstwandeling
23 Nov Intocht Sinterklaas m.m.v. Jong Nederland
7 Dec  30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)
17 Dec KBO: Adventsviering 14:00
21 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
26 Dec Kerstwandeling VVV Toerist Info
13 Feb Carnavalsavond Jong Nederland
29 Mrt Oud ijzer actie Jong Nederland

 

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122

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

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte      (rechtstreeks) 0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 14 loopt van 16 oktober t/m  5 november kopie 
inleveren voor woensdag 8 Oktober voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
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Activiteiten Dorpsboerderij
Informatie activiteiten volwassenen 

Nieuwe Yoga cursus
Losmaakoefeningen, Yogahoudingen, adem- en ontspanningsoefeningen staan in deze 
nieuwe Yoga cursus centraal.
De lessen worden verzorgd door: Michele ten Seldam, Gedipl. Yoga – docente, Lid Ver. 
Yogadocenten Ned.

Start:   Woensdag 17 september as. ( proefles) – 3 dec. 2014
Duur:   11 lessen van 75 min.
Tijd:     Woensdagavond van 19.30 – 20.45
            ( in overleg te vervroegen )
Plaats: Dorpshoes Erve Boerrigter
Kosten: € 95,00
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u mailen naar mhtenseldam@gmail.com en 
www.yogadinkelland.nl. 
 
Workshops Mandala/Chakra tekenen
De workshops worden geven door een energetisch therapeut en bewustzijnswerker.
Voor het cursus- of workshop programma 2014/2014 kunt u voor meer informatie kijken 
op: www.elisedonker.nl of bellen naar 0543-531681.
Wilt u een Computercursus volgen in Erve Boerrigter?
Na de herfst vakantie ( eind okt.) start bij voldoende deelname weer een computercur-
sus voor senioren. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar
Geïnteresseerd? kom dan langs bij de infotheek of neem een kijkje op de website www.
csdenekamp.nl en geef u op.

Workshop Italiaans koken
In oktober starten we weer met een nieuwe workshop Italiaans koken. Houd het vol-
gende Luutke in de gaten voor verdere informatie.                               

Nieuw in het dorpshoes: Tablet Café.
In samenwerking met de bibliotheek in De Lutte, start vanaf oktober het Tablet Café in 
het dorpshoes in De Lutte. Wilt u iets weten over uw tablet ( Ipad of Android) dan kunt 
op elke 2de donderdag van de maand terecht in het dorpshoes. Van 14.00 tot ong. 16.00 
uur is er een vrijwilliger aanwezig om uw vragen te beantwoorden. We starten op don-
derdag 9 oktober in de hal van het dorpshoes. Belangstelling voor een cursus. Wat kan ik 
met mijn Tablet? Laat het dan weten bij Jan van Mook via mail jan@dorpshoes.nl of tel 
0541-552009 dan wij sturen u alle informatie toe.
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Informatie kinderactiviteiten
September 2014

Kookcafé voor kids
Dinsdag   9 september 2014  Cupcakes versieren
Dinsdag 16 september 2014   Sorbets, smoothies en milkshakes
Dinsdag 23 september 2014  High tea

Maand Oktober 2014

Thema griezelen
Dinsdag   7 oktober 2014   Pompoenensoep met spinnenkoppen
Dinsdag 21 oktober 2014   Windlichten maken van pompoenen
Dinsdag 28 oktober 2014   Griezeltocht

Zin om mee doen. geef je dan op bij jan@dorpshoes.nl of bel naar 0541-552009
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter
Tijdstip: 14.30 – 16.00 dinsdag
Leeftijd: basisschoolleeftijd 
Kosten:  € 12,50 voor 3 bijeenkomsten
Minimum aantal deelnemers: 6
Wil je per keer meedoen dan zijn de kosten € 5,00.

Cursus tekenen en schilderen voor kinderen
Een reis rond de wereld met potlood en penseel.
Donderdag 30 oktober start in het dorpshoes Erve Boerrigter voor kinderen van 7 t/m 
13 jaar een cursus tekenen en schilderen.
In 5 lessen maken de kinderen een reis rond de wereld met verschillende teken- en schil-
dermaterialen en leren ze over kleur, vorm en diepte in een tekening. Zo worden o.a. 
farao’s van Egypte op papier gezet, Afrikaanse dieren geschilderd etc.
De lessen worden gegeven op donderdag 30 okt, 6,13, 20 en 17 november.
Tijdstip: van 14.30 – 16.00 uur in Erve Boerrigter
Kosten: 40,00 euro incl. materialen, iets te drinken en wat lekkers.
Vakdocente: Marianne Wigger.
Minimaal aantal deelnemers: 8
Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij Jan van Mook via Jan@dorps-
hoes.nl of bel naar 0541-552009.
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Cultuurtocht Sint Plechelmus Harmonie
Op zondag 12 oktober 2014 a.s. organiseert de Sint Plechelmus Harmonie voor de 6e 
keer de Cultuurtocht. Het thema is dit jaar Twentse Sagen en legenden.
Wandelend of fietsend over de landgoederen tussen De Lutte, Losser en Oldenzaal 
ervaart u het Twente van vroeger. Onderweg komt u de legendes in levende lijve tegen/ 
Op sfeervolle pauzeplaatsen schuift u dan aan bij een vuurtje voor de Twentse Sagen. 
Verderop luistert u naar sfeervolle muziek en zang. De wandeltocht gaat over smalle 
oude struinpaden, die menig Luttenaar niet zal kennen. Neem dus geen kinderwagens, 
maar wel stevige wandelschoenen mee. Tevens hebben grootmoeders en heksen karak-
teristieke Twentse versnaperingen voor u gemaakt.
U kunt starten vanaf dorpshoes Erve Boerrigter,Plechelmusstraat 14 in De Lutte
van 10.30 tot 12.00 uur. U kunt kiezen uit routes van ca. 7, 12 of 20 km. Deelnamekosten 
zijn € 4,- per volwassene en komen ten goede aan de Sint Plechelmus Harmonie.
We zien u graag op zondag 12 oktober.

Zorgen voor elkaar. Hoe nu verder?
Thema avond Alzheimer op 1 oktober in de Losserse bibliotheek 

Er staan grote veranderingen aan te komen in de zorg, ook in de zorg voor dementeren-
den.
Wat betekent dat voor u in de situatie waarin u te maken heeft met dementie? 
Dat is het onderwerp van de Alzheimer Informatieavond op woensdag 1 oktober a.s. van 
19.30 – 21.00 uur in Bibliotheek aan de Brinkstraat in Losser. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage van 1 euro voor de koffie is welkom.

Gastspreker op deze avond is de heer Marcel Garritsen, directeur van de Stichting Infor-
mele Zorg Twente. Hij zal vertellen over de al bekend zijnde veranderingen in de zorg en 
hoe je daarmee om kunt gaan. Denk hierbij aan: inzet eigen netwerk, mantelzorgonder-
steuning, dagbesteding, thuiszorg en dergelijke. Bedenk wel dat op alle vragen nog geen 
pasklaar antwoord is te geven.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de 
ondersteuning aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat 
geldt ook voor mensen met dementie. 
Door de snelheid waarmee het rijk de veranderingen wil laten ingaan, zijn de gemeenten 
er nog niet helemaal uit hoe hier vorm en inhoud aan te geven, ook de gemeente Losser 
niet.

De organisatie van de Alzheimeravonden is een samenwerking van Stichting Bibliotheek 
Losser, Steunpunt Mantelzorg Losser, Carintreggeland, Zorggroep Sint Maarten en Stich-
ting Cluster. Inlichtingen: Stichting Cluster – Welzijn Ouderen, telefoon (053) 5369405.
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Activiteiten Zijactief Herfst 2014
We hebben een aantal leuke activiteiten voor deze herfst. Op donderdag 25 septem-
ber gaan we bloemschikken bij Maurien Wigger. Het begint om 13.30 uur, graag restjes 
meenemen van vorige bloemstukken en een platte schaal.  Graag opgeven bij Marga Uit 
het Broek.
De Regioleden dag is donderdag 2 oktober bij cafe-rest Hutten in Rossum. Deze dag 
begint om 10.00 uur, de zaal is open vanaf 9.30 uur. Opgave is nog mogelijk bij Marga Uit 
het Broek tot 25 september en de kosten van deze dag is € 10,00.

Op woensdag 15 oktober is er een Lady’s Night in Rossum bij cafe-rest Hutten. Via Zijac-
tief is het mogelijk om een kaart te reserveren met 10% korting, de entree is dan €13,50. 
Opgave voor deze avond bij Marga Uit het Broek voor 2 oktober as. 

Marion Heitkamp, notaris van Dinkelland, komt dinsdagavond 21 oktober in De Vereeni-
ging. Zij houdt een interessante lezing over schenkingen en testamenten. 
Dinsdag 4 november gaan we naar Saron. De leden die zich reeds hebben opgegeven 
voor de oude datum graag opnieuw opgeven zodat we weten hoeveel leden meegaan. 
Het vertrek is om 13.30 uur vanaf het kerkplein, ook voor diegenen die geen vervoer 
hebben. Graag opgeven bij Marga Uit het Broek voor 25 oktober.

De herfstwandelingen zijn gepland voor vrijdag 21 november en zaterdag 22 november. 
Deelname aan deze mooie wandelingen kost € 15,00 en is inclusief een lunch. Graag 
opgeven bij Marga Uit het Broek voor 8 november.

Alle activiteiten waar kosten aan zijn verbonden graag betalen bij opgave.

Wij vertrouwen op een goede deelname aan dit leuke programma en wensen iedereen 
veel plezier.

Bestuur Zijactief

Harmonicamiddag
Vrijdagmiddag 26 september bent u van harte uitgenodigd in dorpshoes Erve  Boerrigter 
voor een harmonicamiddag.
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur. De kosten zijn €5, inclusief een kop  koffie met iets 
lekkers en een consumptie. De middag wordt gehouden met andere gebruikers van Erve 
Boerrigter. Opgave is niet nodig, we hopen op een gezellige middag. U bent van harte 
welkom.
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Respons enquête 
Het bestuur van de stichting Dorpshoes en de redactie van ’t Luutke zeggen u oprechte 
dank voor uw respons op de gehouden enquête. Er zijn bijna 100 reacties teruggekomen, 
waar we heel blij mee zijn. U was overwegend (zeer) positief, sommigen zelfs lovend, 
over het huidige informatieblad van ons dorp. Deze complimenten leidden wij door naar 
alle vrijwilligers van ’t Luutke: de bezorgers, de verdelers, de typistes, de redactieleden, 
de opmakers, de controleurs en het verantwoordelijke bestuur. Een dankjewel aan de 
adverteerders, waarbij de Dorpstraatspecialisten met name genoemd mogen worden, is 
ook hier op zijn plaats. 
De opgemerkte missers en fouten, die gemaakt worden in de hele keten van totstandko-
ming van ’t Luutke tot en met het moment dat het informatieblad in uw brievenbus ligt, 
trekken we ons aan. We gaan binnenkort met alle vrijwilligers (+ 40), van het ’t Luutke, 
op een avond uw reacties evalueren. 
De vele suggesties en leuke ideeën die u vermeldde in de enquête, vergen meer van 
ons. Om de mooiste ideeën/vernieuwingen te integreren in ’t Luutke wordt het pas-
sen of meten, óf we moeten enorm uitbreiden qua ruimte. Maar meer bladzijden in het 
blad vergen ook meer ‘handjes’. Kortom: het bestuur van de stichting is op zoek naar 
meer vrijwilligers, mensen die periodiek een stukje willen schrijven, de redactie willen 
versterken en/of creatief in de opmaak willen zijn. U kunt voor meer informatie contact 
opnemen met Stephan Scheper 06-20018944 of (bestuur Dorpshoes) of Jos Senger 06-
37448353 (redactie).

En samen sterker
Beste mensen,
Geef ons jullie stem! Vorige week is de start van de campagne & Samen sterker van Ra-
bobank Twente Oost geweest. Hierin speelt ons dorpshoes Erve Boerrigter een grote rol. 
Het is één van de 13 projecten die kans maakt op een extra bedrag van € 2.500,-.
www.ensamensterker.nl, daar vind je ons filmpje en kun je stemmen.
’t Luutke wordt verspreid onder 1400 huishoudens in De Lutte en daarbuiten. Als van elk 
huisgezin één iemand stemt, maken we een bijzondere goede kans. De stemactie bouwt 
op naar een finale waar de 3 projecten met de meeste stemmen automatisch in komen. 

Tweede keer stemmen:
Na de eerste stemronde (die duurt tot vr. 24 oktober) gaan de tellers weer op nul en kun 
je opnieuw stemmen in de finaleronde. Het project met de meeste stemmen in de finale 
(stemmen kan van 24 oktober tot vrijdag 7 november) wint uiteindelijk € 2.500,-.
We kunnen de extra € 2.500,- natuurlijk goed gebruiken, dus kijk direct even op www.
ensamensterker.nl en geef ons jullie stem!
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Bankzaken in De Lutte  (1)

Het beeld van de Hellehond kijkt al vele jaren naar een fraai mozaïekwerk in de muur 
aan de overzijde van de straat waarin vroeger de RABO-bank was gevestigd, maar het 
bankwezen in ons dorp kent een langere voorgeschiedenis.
Toen aan het einde van de 19e eeuw door een crisis vele boeren in geldproblemen kwa-
men, begon een Duitse burgemeester met de naam F.W. Raiffeisen met de oprichting 
van een Bank waar men geld kon lenen van grotere boeren die wel veel bezit hadden. In 
Nederland werd  dit voorbeeld opgevolgd en ontstonden er de zgn. Boerenleenbanken 
of  -zoals in Duitsland-  Raiffeisenbanken.
Het bestuur werd vaak gevormd door de boeren die voldoende geld 
hadden om dit uit te lenen aan de minder bedeelden. Het werden 
coöperatieve verenigingen waarvan men lid kon worden en het 
bestuur stelde een “kassier” aan die de zaken moest regelen en ook 
zelf moest zorgen voor een kantoorruimte.

In De Lutte werd in 1909 een Boerenleenbank opgericht en school-
meester van Kessel werd toen als eerste kassier aangesteld: een 
dubbelfunctie dus!   
In de loop der jaren veranderde echter wel het een en ander in het 
geldverkeer. Ook het (niet agrarische) bedrijfsleven zocht contact 
met de Boerenleenbanken en de Raiffeisenbanken. Evenals de 
gezinnen die het loon niet meer contant kregen maar via een bank 
waar ze ook konden sparen en lenen. De Boerenleenbanken en Raiffeisenbanken groei-
den uit tot grote financiële instellingen met een hoofdbestuur en ….. fusies.

Ook in De Lutte kon het kassierswerk geen duo-baan meer zijn en nadat Ben Heupink in 
1958 was aangesteld als een nieuwe kassier en hij begon in twee kamers bij de familie 
Nijhuis op de hoek Hanhofweg/Bentheimerstraat (thans woning van Gerda Maseland). 
Al snel werden daarna plannen ontwikkeld voor de bouw van een “eigen” nieuw kantoor 
midden in het dorp en dit werd ook uitgevoerd. In de zomer van 1959 werd het nieuwe 
bankgebouw aan de Dorpsstraat geopend door burgemeester J.P.AM. van de Sandt  en 
in het woonhuis erboven ging “kassier” Ben Heupink wonen. Aan de voorgevel werd 
toen het fraaie mozaïekwerk onthuld, gemaakt door  glazenier Jan Schoenaker uit Olden-
zaal .

KRONIEK  DE LUTTE
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Maar.... de bankwereld stond niet stil. Op landelijk niveau fuseerden de Centrale Coöpe-
ratieve Boerenleenbank en de Centrale Raiffeisenbank tot de RABO-bank en het nieuwe 
hoofdbestuur drong er op aan dat dit ook op plaatselijk niveau zou gebeuren. Dit ging 
echter niet overal even vlot – zoals in de gemeente Losser – want het waren tenslotte 
toch coöperatieve verenigingen waarover de zeggenschap bij de leden ligt.
Toch kwam het in 1981/82 tot een fusie tussen de in Losser gevestigde Raiffeisenbank en 
(onze) Boerenleenbank die inmiddels de naam “Twentezoom” had gekregen omdat men 
nevenvestigingen had in Losser, Overdinkel en Glanerbrug.  G.H. Calis en G.B.M. Heupink 
werden als directeuren benoemd van de “nieuwe” Rabo-bank, gevestigd in Losser en in 
november 1982 werd het vernieuwde Rabo-kantoor aan de Dorpsstraat heropend en 
werd Jan Kok hier aangesteld als kantoorhouder.
Maar..... opnieuw gingen de ontwikkelingen en fusies verder! Op 1 januari 2000 werd ge-
fuseerd met de Rabo-bank Oldenzaal en in 2008 
werd het kantoor in De Lutte gesloten.
Wat bleef  was een pinautomaat en......het fraaie 
mozaiëk-werk in de gevel als herinnering aan 
een stukje geschiedenis van het Bankwezen in 
ons dorp. 
Tonnie Bekke

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:
Zaterdag 27 september 
09:00 Lutheria N4 1 - Saasveldia N4 2
09:30 DeVoKo N4 5 - Lutheria N4 2
09:30 Lutheria N4 1 - Pollux N4 2
10:00 Pollux N4 3 - Lutheria N4 2
Vrijdag 10 oktober 
19:00 Lutheria DS 3 - Vosta DS 2
20:45 Lutheria DS 2 - Rosstars DS 2
Zaterdag 11 oktober
12:30 Lutheria MC 2 - Webton Hengelo MC 4
12:30 Lutheria MC 1 - Rosstars MC 2
14:15 Lutheria MB 1 - Devoc MB 2
14:15 Lutheria MA 2 - Rosstars MA 2
16:00 Lutheria MA 3 - Ti-Volley MA 1
18:00 Lutheria DS 1 - Kerkemeijer Gemini DS 1
Zaterdag 18 oktober 
12:30 Lutheria MC 1 - Pollux MC 1
16:00 Lutheria MA 1 - Krekkers MA 1
16:00 Lutheria MA 3 - Pollux MA 1
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Maartje is onderdeel van

In heel 
Twente kan 
Maartje u helpen

De Lutte
Dorpshoes Erve Boerrigter
Plechelmusstraat 14
   0541 - 55 26 38

Maartje Thuiszorg en
uitleen hulpmiddelen
Maandag t/m vrijdag
Van 10.00 tot 12.00 uur

Dagbesteding
Dinsdag en vrijdag
Van 10.00 tot 16.00 uur

www.maartje.nl
info@maartje.nl

De wijkzuster is
terug in De Lutte!

Als u vroeg wilt vissen
zijn wij op tijd uit de veren 

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

Thuiszorg wanneer u dat wilt. 
Bij Carintreggeland kan het.
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Erve ‘t Hengelman

Uw zorg in goede handenUw zorg in goede handen

Vraag vrijblijvend het informatiepakket aan via 
telefoon of internet. Tel. 053 - 30 30 600   
www.ervehengelman.nl

Zelfstandig wonen op een erf
Professionele zorg dichtbij
Huurprijzen binnen huurtoeslaggrens
Ruime appartementen met uitzicht over landerijen 
Ook woningen voor mensen met een vorm van dementie

Uniek co
ncept

Uniek co
ncept

Wonen met zorg in de vertrouwde

omgeving van de Lutte
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Tennisclub Kardoes: maak eens kennis met tennis
Op 20 juni 1977 werd door enkele actieve en daadkrachtige per-
sonen de plaatselijke tennisclub opgericht. Aanvankelijk onder 
de naam ‘Pegasus’, maar gelukkig werd dit al snel gecorrigeerd in 
het meer toepasselijke ‘Kardoes’, de alom bekende Hellehond. In 
de zestiger jaren verloor de tennissport gaandeweg zijn elitaire 
status en is momenteel met ruim 650.000 leden zelfs de 2e volks-
sport in ons land!
Tennis is niet de gemakkelijkste sport, maar na een aantal lessen gaat de bal steeds  
meer in de gewenste richting. Het volgen van ca. 15 tennislessen gedurende één seizoen 
wordt dan ook nadrukkelijk aanbevolen. Sterker nog: is nagenoeg een voorwaarde om 
binnen afzienbare tijd een redelijk niveau te kunnen bereiken. Tennis is ook een sport, 
die je met een redelijke gezondheid tot op hoge leeftijd kunt beoefenen.
Lid worden en tennislessen volgen is een kwestie van opgeven en alles wordt voor 
je geregeld. Naast de tennislessen zijn er ook allerlei evenementen waaraan je kunt 
meedoen. En natuurlijk kun je ook ‘vrij tennissen’. Dat kan overdag en ‘s avonds met z’n 
tweeën (enkelspel), maar het dubbelspel (4 personen) heeft bij het grootste gros van 
onze leden kennelijk toch een grote voorkeur. 
En juist bij dat vrij tennissen wordt menig nieuw lid met een probleem geconfronteerd, 
want waar en hoe vind je drie tennismaatjes? De eenvoudigste en gemakkelijkste manier 
is je gelijktijdig op te geven met 4 personen, gezamenlijk tennislessen te volgen en sa-
men op een nader af te spreken tijdstip te tennissen. 
Verder zijn er diverse activiteiten, waarbij jij je individueel opgeeft, door de organisatie 
wordt ingedeeld en aan verschillende tennismaatjes wordt gekoppeld. Door aan dit 
soort activiteiten met enige regelmaat deel te nemen maak je sneller vorderingen en 
verloopt de ‘inburgering’ aanzienlijk makkelijker.
Het is onmogelijk in één Luutke alle wetenswaardigheden van de tennissport in het alge-
meen en de tennisclub Kardoes in het bijzonder te vermelden. Dit is slechts een eerste 
artikel en ongetwijfeld zullen er nog meerdere volgen, waarin aanvullende informatie 
- o.a. op basis van ontvangen vragen en reacties- wordt gegeven. Ook op onze website 
www.tckardoes.nl vind je interessante weetjes.
In een van de volgend publicaties zullen we u meer vertellen over de diverse activiteiten, 
die bij de TC Kardoes jaarlijks op de agenda staan en waaraan je kunt deelnemen. Ook de 
aan tennis gerelateerde kosten worden nog nader belicht.
Nieuwsgierig geworden en nu al behoefte aan meer specifieke informatie? Neem dan 
contact op met Hans Leferink, voorzitter jeugdcommisie (tel . 06-06-22413705) (email: 
h.leferink@planet.nl) 
Gerard Kamp, algemeen voorzitter (06-51314715) (email: gtpkamp@gmail.com).
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Nieuwe voedingscursus NATUURLIJK (W)ETEN
 Samenwerkingsverband  “HEELNATUURLIJK” start op 3 oktober 2014 met de basiscursus 
‘NATUURLIJK (W)ETEN’ voor mensen die meer willen weten over (on-)gezonde voeding 
en het gebruik van kruiden. Deze cursus wordt gegeven door een aantal voedingsdes-
kundigen, zoals een natuurvoedingstherapeut , een orthomoleculair voedingsthera-
peute, een homeopathe en een ayurvedische voedingscoach. Tevens geven enkele 
ervaringsdeskundigen informatie over voeding, voedingssupplementen en het werken 
met kruiden uit de natuur.
In de basiscursus belichten we de volgende onderwerpen:
3 oktober:          De boodschappenmand:  weet wat je eet           
10 oktober:        Kruiden en hun toepassing               
24 oktober:        Suikers en gluten               
31 oktober:        Vetten: gezond en ongezond                                                                        
7 november:      Eiwitten en koolhydraten                               
14 november:    Licht op voeding, licht in voeding               
21 november:    EHBO met homeopathie en vitamines           
28 november:    Eetverslavingen, wat doe je er aan?             
Plaats: vergaderruimte boerderijlodges Erve Middelkamp, naast kantoor Natuurmonu-
menten, De Hoge Lutte
Tijd: vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur Kosten: € 75,-- voor 8 ochtenden, incl. koffie/
thee met iets passends erbij € 10,-- per ochtend (dit is echter alleen mogelijk als er nog 
voldoende extra plaats is. Aanmelding: namens “HEEL NATUURLIJK” via Nienke André de 
la Porte-Riemersma: tel. 0541 - 29 54 81
Het volledige programma van deze cursus staat op de website van “HEEL NATUURLIJK” 
www.heelnatuurlijk.org.

KBO De Lutte.
De notaris vertelt.
We worden wat ouder, we hebben gespaard en misschien wel een huis gekocht. We wil-
len er nu graag wat aan hebben en natuurlijk willen we graag dat onze kinderen er later 
ook van profiteren na ons overlijden. Hoe zit dat met de belasting of met de eigen bij-
drage als we in een verpleeghuis moeten worden opgenomen? Wat is verstandig en wie 
geeft ons goede raad? De notaris weet er meer van en daarom komt op maandagmiddag 
13 oktober om 14.00 uur mevrouw Huiskes, kandidaat notaris van het notariskantoor 
Suwijn in Hengelo, naar de Vereeniging om ons leden van het KBO hierover meer te 
vertellen. U bent van harte welkom.
Wist u 
---dat u voor rijbewijskeuringen voor senioren terechtkunt in de Muchte, Vlasakker 2 in 
Losser? (inlichting hierover Regelzorg: 0882323300 of www.regelzorg.nl).
---en dat er in Erve Boerigter een DorpsInfoPunt is geopend om u antwoord te geven op 
heel veel “zorg”vragen? Vraag maar aan de beheerder.
Er zitten veel voordelen aan het lidmaatschap van de KBO, ook voor “jongere“ ouderen. 
Maak er gebruik van. Het Bestuur
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Zaterdag 27 september  
18.00 uur   : Cantateviering m.m.v. het 

Martinikoor uit Losser 
Voorganger   : mevr. R. Bekke en  
      mevr. M. Brookhuis 
 
Zondag 28 september  
9.00 uur   : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor    
Voorganger   : pastor J. Kerkhof Jonkman    
Lectrice   : mevr. E. Pross 
Misdienaars   : Carmen Grote Beverborg en Pien Brookhuis 
 
Woensdag 1 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Vrijdag 3 oktober  : 14.00 uur Huwelijksviering voor het bruidspaar 
      Natalie Koertshuis en Vincent Groothuis 
 
Zondag 5 oktober   
9.00 uur   : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor  
Voorganger   : pastor N. Nijhuis 
Lectrice   : mevr. M. Brookhuis  
Misdienaars   : Mirthe en Bart Rolink 
10.30 uur   : Doopviering 
 
Dinsdag 7 oktober  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 8 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering  
          
Zaterdag 11 oktober : Oogstdankfeest 
18.00 uur    : Kinderviering 
Voorganger   : mevr. I. Onland 
Lectrice   : mevr. G. Maseland 
     
Zondag 12 oktober : Oogstdankfeest 
9.00 uur   : Eucharistieviering m.m.v. themakoren Ootmarsum en 
      De Lutte    
Voorganger   : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. T. Volker  
Misdienaars   : Elleke Visschedijk en Sven Meijer 
 
Dinsdag 14 oktober : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 15 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
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Misintenties 
Zondag 28 september: Annie Hampsink-Olde Riekerink, Echtpaar van Benthem-
Reijmer, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Bernardus Kuipers, Ouders Dierselhuis-
Bosch, Herman Pünt, Martin Volker, ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Dora 
Molthof-Eertman (buren Elfterborgh), Toos Nijhuis Sweerts, Henk grote 
Beverborg,  Dora Molthof-Eertman (yoga), Henk grote Beverborg (bekenden). 
 
Jaargedachtenis: Lies Beernink-Berning,  Gerhard Kristen, Johan Egberink, 
Ouders Tijhuis-Kamphuis. 
 
Woensdag 1 oktober: Hennie Poorthuis. 
 
Zondag 5 oktober: Ouders Uit het Broek-Bolhaar, Ouders uit het Broek-Gilbers, 
Ouders Wonniger-Rolink, Ouders groote Beverborg-Snippert, Johan Kortman en 
Marianne Wassink-Kortman, Marietje Haarman-Bartelink, Gerhard Beernink  
(Merelstraat), Herman Koertshuis, Bernard Sanderink, Toos Nijhuis-Sweerts, 
Henk grote Beverborg. 
 
Jaargedachtenis: Frans Koertshuis en overl. fam., Ouders Schopman-Aveskamp, 
Gerard Bosch. 
 
Zondag 12 oktober: Ouders Scholten-oude Voshaar, Ouders olde Nordkamp-
Welhuis, Bernard Hampsink, Jan Volker, ouders Nijhuis-Reijmer, Hendrik Jozef 
Grunder, Ouders en Zoon Maseland, Dini Heebing-Lentfert, Herman en Leny 
Nijhuis-Kleijhuis, Ouders Gieslink-Grashof, Jan Heijdens, Toos Nijhuis-Sweerts, 
Henk grote Beverborg, Hendrik  Schrader en kleinzoon Maik, ouders Olde 
Rikkert-Beernink, Gerard olde Riekerink en Ilse Weegerink- olde Riekerink,  
Pater Herman van Langen. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Morsink-Grote Punt,  Gerhard Benneker, Hermien 
Segerink, Ouders Greftenhuis-Egbers, Johan Benneker. 
 
 
Gedoopt: 
Marlyse, dochter van Gert-Jan Bruggink en Pia-Luise Aufrecht. 
Suus,   dochter van Thijs en Ellen Notkamp-Wegman. 
Tess,  dochter van Rutger Olde Hendrikman en Kim Luttikhuis. 
Vajen,  dochter van Marc en Leonique Brunebarbe-ten Elzen. 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind 
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Zaterdag 27 september: Viering met het Martinikoor uit Losser 
Wilt u weer eens een keer iets anders in de kerk meemaken? 
Dan wordt U van harte uitgenodigd om zaterdag 27 sept naar de Plechelmuskerk 
te komen. Er is om 18.00 uur een cantateviering met medewerking van 
Martinikoor uit Losser. In een cantateviering staat zang centraal en wordt 
ondersteund door het lezen van gedichten, lezingen en gebeden. Er wordt geen 
communie gedeeld. Het is dus een zogenaamde andersoortige viering, helemaal 
in lijn van het liturgisch beleidsplan van Lumen Christi. Het Martinikoor heeft 
prachtige Slavisch-Byzantijnse liederen en Negro-spirituals ingestudeerd en 
zullen deze voor en tijdens de viering ten gehore brengen. 
Ria Bekke en Marietje Brookhuis hebben de viering samen met het koor 
voorbereidt en zij zullen de viering ook leiden. Dus komt u op tijd en gaat u 
genieten van de prachtige zang van het Martinikoor. 

Werkgroep Liturgie De Lutte. 
  
Boeren, Burgers en Buitenlui….. 
Het weekend van 11 en 12 oktober staat in het teken van het oogstdankfeest in 
de Plechelmuskerk. We beginnen op zaterdagavond om 18.00 uur met een 
viering speciaal voor en door kinderen. De viering gaat over het boerenleven en 
de oogst, dit wordt tevens zichtbaar in een power point die de viering 
ondersteund. Het kinderkoor uit Denekamp o.l.v. Helma Toenink komt om leuke 
liedjes te zingen. Tijdens de viering wordt door de kinderen de oogst op een 
speciale manier naar het altaar gebracht. 
En er is een verrassing, die je kunt zien voor de viering en na de viering staat hij 
er nog…… Het heeft te maken met landbewerken. Dus kom en laat je verrassen. 
Zondagmorgen tijdens de viering van 9.00 uur staat de oogst ook centraal. 
Pastor Munsterhuis is voorganger en het themakoor verzorgt de vocale 
omlijsting. 
Zij Actief verzorgt al sinds enige jaren de kerkversiering tijdens dit weekend. Zij 
maken volop gebruik van oogstproducten en maken de kerk extra mooi. De week 
erna zal deze ook nog te bewonderen zijn. Ook de diverse kapelletjes in onze 
noaberschop worden extra versierd door de noabers. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om een van deze vieringen bij te wonen en de prachtige versiering 
te bewonderen in kerk en de kapelletjes.  

Namens Werkgroep kinderviering, themakoor en Zij Actief De Lutte 
 
Themakoren Ootmarsum en De Lutte zingen samen 
Op zondag 12 oktober om 09.00 uur zullen de themakoren uit Ootmarsum en De 
Lutte samen de zang van de viering verzorgen. Het was de wens van beide koren 
om eens samen te zingen tijdens een viering. Christo Guenov, dirigent en pianist 
van beide koren, heeft samen met leden een mooi programma samengesteld. 
Het koor uit Ootmarsum vindt zijn oorsprong 35 jaar geleden en zingt inmiddels 
zo’n 15 jaar in de huidige samenstelling. Het koor uit De Lutte is in 1987 ontstaan 
uit de splitsing van het toenmalige meisjeskoor in een kinderkoor en 
jongerenkoor. Beide koren hebben in het verleden jaren als gemengd koor 
gefunctioneerd. Door natuurlijk verloop is er echter gebrek aan ‘mankracht’ 
ontstaan. Christo, de enige man in het gezelschap, is cum laude afgestudeerd 
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aan het conservatorium in Bulgarije, zijn land van herkomst. Vervolgens is hij ook 
cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Enschede. Hij is dirigent en 
pianist van deze beide koren maar daarnaast ook van een aantal andere koren 
o.a. het mannenkoor in Borculo en Amusé 't Masker. Tevens geeft hij pianoles 
aan nieuwe talenten. Mocht je belangstelling hebben om beide of één van beide 
koren te versterken, kom dan op maandagavond naar de repetitie in Ootmarsum 
(20.30 uur – 22.00 uur) in het Parochiecentrum of op donderdagavond (19.00-
20.00 uur) in het Parochiecentrum De Lutte naar het Lutters koor. 
 
Oecumenische vredesweekviering 28 september 
In de St. Nicolaaskerk in Denekamp is er in de Vredesweek een oecumenische 
viering. Dit met als thema “Ontwapenend geloof”. Hoe actueel is namelijk in 
deze tijd het geloof dat de spiraal van geweld doorbroken kan worden! Deze 
vredesweekviering is zondag 28 september, 10.30 uur met medewerking van het 
koor Vivace en de voorgangers, dominee G.R. Offringa en pastor L.M. Ros.  Na 
afloop zullen er buiten “vredesduiven”  worden gelost. We begroeten U graag.  

Namens de voorgangers, L.M. Ros (pastoraal werker)  
 
Een filmavond 
Het pastoraal team van Lumen Christi en de dominees van Ootmarsum en 
Denekamp willen U van harte uitnodigen voor een indrukwekkende film. film 
gaat  over het verleden dat een jonge kerkorganist achtervolgt. Veroordeeld 
voor kindermoord, altijd door hem ontkend. En dan wordt hij na zijn vrijlating 
herkend door de moeder. Een geladen zoektocht naar waarheid en de balans in 
schuld en vergeving.Deze Deense film, Troubled Water, wordt 9 oktober 19.30 
uur vertoond in de filmzaal van het Kulturhus , Oranjestraat 21 in Denekamp. 
Voor een kop koffie/thee vooraf bent U welkom vanaf 19.00 uur. Na afloop 
kunnen we er nog even over napraten. (duur van de film is 120 minuten) Opgave 
vooraf is niet nodig. We hopen op uw komst.  
 
Huis van Spiritualiteit 
Dinsdag 14 oktober: Bidden met jonge kinderen 
Door pastor Niek Nijhuis 
Op 14 oktober is er een workshop ‘bidden met jonge kinderen’. Deze avond 
wordt geleid door pastor Niek Nijhuis en is speciaal bedoeld voor jonge ouders, 
leerkrachten uit het basisonderwijs en werkgroepen uit de kerk, die zich op deze 
doelgroep richten. Dan valt vooral te denken aan leden van doopwerkgroepen, 
gezinsvieringen en werkgroepen die zich met kinderkerk bezig houden. Deze 
avond zal Niek Nijhuis ingaan op deze materie en u concrete handvaten geven. 
Hoe bid je met jonge kinderen? Hoe begin je met bidden? Hoe doe je dat? Wat 
heb je nodig om te bidden? 
Welke bijbels zijn geschikt? Welk ander materiaal is er ook nog beschikbaar? Dan 
valt o.a. te denken aan prentenboeken en andere (voor)leesboeken. 
Maar het centrale thema van deze avond zal zijn ‘Hoe bid je met jonge 
kinderen?’. Wanneer begin je daarmee in je opvoeding van het kind. En vooral… 
HOE DOE JE DAT? 
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Wij hopen, dat u tijd vrij kunt maken om hierbij te zijn. U bent van harte welkom. 
In verband met het organiseren van de avond willen wij u vragen zich vooraf aan 
te melden bij secretariaat@lumenchristi.nl. 
Locatie: Huis van Spiritualiteit (voormalig Klooster Maria Ad Fontes),  Oostwal 
24, Ootmarsum, Datum: 14 oktober, 20.00 uur, Kosten: geen 
 
Zaterdag 18 oktober: Spirituele natuurwandeling op de Tankenberg 
Door Chris van Benthem 
Hebt u ook interesse in de verborgen krachten van de natuur? Chris van 
Benthem trekt met ons door het landschap. Het kleurrijke herfstpalet is de 
achtergrond voor deze tocht, op zoek naar oerkrachten.  We zullen meer te 
weten komen over de flora en fauna rondom de Tankenberg. En … op zoek gaan 
naar de spiritualiteit van Gods schepping. 
Maak voor deze herfstwandeling een plekje in uw agenda! Voor alles is een tijd! 
De wandeling duurt van 9 tot 12 uur. Voor kinderen is deelname gratis. Voor 
koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. Locatie: start bij het Mariakapelletje 
aan de Tankenbergweg te Oldenzaal (routebeschrijving wordt u toegezonden bij 
opgave).Datum: 18 oktober, 9-12 uur. Kosten: € 5,00 (kinderen gratis) 
 
Woensdag 29 oktober: Omgaan met onze doden 
Lezing door Leo Fijen 
Op deze woensdag avond, kort voor Allerheiligen en Allerzielen houdt Leo Fijen 
een lezing met als thema ‘Hoe gaan wij om met onze doden?’. Leo Fijen, 
directeur van RKK en bekend van het KRO programma Kruispunt komt naar het 
Huis van Spiritualiteit om hierover te vertellen. Leven…. dood, dood gaan…. 
Herinneren… hoe verder…Verder leven…. Is er met het heengaan van uw 
dierbare een stukje van u zelf gestorven? 
Voor iedereen is het anders. U bent van harte welkom om te komen luisteren 
naar Leo Fijen. Locatie: Huis van Spiritualiteit, Oostwal 24 Ootmarsum, Datum: 
woensdag 29 oktober, 20.00 uur, Kosten: € 5,00 (inclusief koffie / thee). 
Voor alle activiteiten geldt, dat u zich dient op te geven bij 
secretariaat@lumenchristi.nl Wij hopen u  te zien!  

Namens het Spirit Team, Karel Tijhuis 
Lourdeswerk 
In de week van 13 tot 19 oktober is de jaarlijkse Collecte van het Lourdeswerk. 
 
 Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 

Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 
Openingstijden; dinsdag  t/m vrijdag van        9.00 – 10.30 uur 
                              woensdagavond                 19.30 – 20.30 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) 
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Opa Wantia plein in hartje De Lutte
Pleinen en straten worden regelmatig vernoemd naar bekende inwoners, die veel voor 
hun gemeenschap hebben betekend. Het Johan van Grunder Jensplein in ons dorp is 
daar een treffend voorbeeld van. Vanwege zijn enorme verdiensten voor het vereni-
gingsleven van De Lutte werd het plein voor dorpshoes Erve Boerrigter vernoemd naar 
Johan Nijhuis. Dat je je naam ook op een andere manier op een straatnaambord kunt 
krijgen, bleek dit jaar tijdens de Hellehondsdagen. Tijdens de slotveiling werd een nieuw 
en ludiek initiatief geïntroduceerd, waarbij de naam voor het pleintje‘onder de bomen’-
voor de periode van een jaar werd verkocht aan de hoogste bieder. Uiteindelijk ging 
bakkerij Wantia, in de persoon van André Wantia, met de eer strijken. De warme bakker 
bood het hoogste bedrag. Een jaar lang heet het pleintje onder de bomen nu officieel 
het 'Opa Wantia plein'. Alle festiviteiten die tot en met de slotdag van de Hellehondsda-
gen 2015 worden georganiseerd op deze locatie worden dan ook gehouden op het Opa 
Wantia plein. In het bijzijn van kleindochter Hanne, zoon Harm en zijn beide schoon-
dochters werd het bord onlangs officieel onthuld. Tijdens de veiling van de Hellehonds-
dagen 2015 wordt het naambordje overhandigd aan André Wantia en krijgen belangstel-
lenden de mogelijkheid te bieden op een bordje voor het komende jaar. Het is zeker de 
bedoeling dat bij alle evenementen onder de bomen de juiste (tijdelijke) naamgeving 
wordt weergegeven. Het bedrag dat bakkerij Wantia voor dit ludieke veilingsitem heeft 
betaald, wordt door stichting Hellehond aangewend voor de Lutter gemeenschap. 
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