
Agenda
13 Sep Openingsavond groep  
              ranja met een rietje
14 Sep KBO bezoek synagoge 
18 Sep VVV fietstocht
24 Sep Kinderkerk 
27 Sep ZijActief: Excursie 
29 Sep ZijActief: Bloemschikken
5 Okt KBO Fietstocht

De Lutte @DeLuttecom

Start #schrijvershuisje in 
#DeLutte een feit. Officiële 
opening met veel 
schrijvers, journa-
listen en noabers!
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Jaarkalender
13 Sep Openingsavond groep ranja met een rietje
14 Sep KBO bezoek synagoge in Enschede
18 Sep VVV Landleven fietstocht
24 Sep Kinderkerk thema Oogst Dankviering
27 Sep ZijActief: Excursie naar Stal Oosterbrook van Gert Jan Bruggink.
29 Sep ZijActief: Bloemschikken bij Maurien
  5 Okt KBO Fietstocht
11 Okt ZijActief: Likeur avond
15 Okt Twente Landgoedmarathon Ros van Twente
15 Okt Historische Holtinckvergadering in de Plechelmuskerk 
15 Okt Feestelijke viering 10 jarig bestaan Roze Zaterdag
16 Okt Twentse Cultuurtocht
24 Okt KBO themamiddag: 'Lang zult u wonen'
29 Okt Kinderkerk
4/5 Nov Muziekmarathon Sint Plechelmus Harmonie
15 Nov ZijActief: Informatie sociaalteam De Lutte
16 Nov KBO bezoek aan Raw Milk Company
  4 Nov ZijActief: Regiomiddag bij de Hutten in Rossum
  5 Nov H. Vormsel
26 Nov Kinderkerk
  3 Dec Afv./Opkomst Graaf Bosdûvelkes

Fietstocht in het kader van 40-jarig bestaan Gildehaus-Dinkelroute

In oktober bestaat de eerste groene en grensoverschrij-
dende fietsroute Gildehaus-Dinkel 40 jaar. De fietsroute 
van 41 km tussen Gildehaus, De Lutte en Losser werd in 
1976 officieel geopend. Dit bijzondere jubileum willen 
VVV Gildehaus en VVV De Lutte-Losser-Beuningen niet 
zomaar voorbij laten gaan. Inwoners en toeristen kunnen 
op zondag 2 oktober deze route fietsen met onderweg 
allerlei activiteiten. 

Starten voor deze speciale jubileumroute kan zondag 
2 oktober tussen 9.30 en 10.30 uur vanaf de VVV’s in 
De Lutte en Losser. Om 9.30 uur vertrek vanuit VVV De 
Lutte o.l.v. VVV voorzitter Jos Senger en initiators van de 
Gildehaus-Dinkelroute Tonnie Bekke en Gerard Kamp-
huis. Om 9.30 uur is er ook vertrek vanuit VVV Losser/
Gemeentehuis o.l.v.
burgemeester Michael Sijbom. Natuurlijk kunnen deelne-
mers ook op eigen gelegenheid fietsen. 

Vervolgens is er ontvangst bij de Ostmühle in Gilde-
haus door burgemeesters Pannen van Bad Bentheim en 
Sijbom van Losser. Voor de deelnemers van de fietstocht 
is er een ontbijt bij de Ostmühle met brood uit het oude 
bakhuis. De Duitse deelnemers starten vanaf hier de 
route. Na het ontbijt kunnen de deelnemers op eigen 
gelegenheid of met de burgemeesters de route vervolgen. 

Onderweg komen de fietsers nog 
een heuse grenscontrole tegen 
en is er in De Lutte nog een stop 
voor een warm hapje.

Deelname € 5 p.p. inclusief ont-
bijt en warm hapje. Inwoners en 
toeristen kunnen vanaf 15 sep-
tember bij de VVV’s in De Lutte, 
Losser en Gildehaus inschrijven 
voor de fietstocht.

Dr. Brandenburg 
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
huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer  088-5551122

Prikpost SHO De Lutte dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12.00 
uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten 
voor €7. Opgave via het dorpshoes                                 0541-552009 of 06-10073282    
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 14 loopt van 27 september t/m 17 oktober 2016, kopij
inleveren woensdag 21 september voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90 
E-mail kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
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De kerkklokken
Waar zal ik nu eens over schrijven in deze rubriek?  Dat is een regelmatig bij mij terug-
kerende vraag, want inmiddels zijn er al meer dan 60 korte verhaaltjes verschenen in 
't Luutke over de rijke geschiedenis van De Lutte. Vaak ging het hierbij over “zaken” die 
men (nog)  kan zien in ons dorp of in het buitengebied en daarom dit keer eens iets over 
wat  de meesten niet kunnen zien maar wel horen: ….onze kerkklokken!! Zoals de meeste 
kerktorens omhoog wijzen naar de hemel, zijn het ook de klokken in deze toren(s) die al 
eeuwenlang de gelovigen oproepen om ter kerke te gaan. Andere mogelijkheden om de 
gelovigen te bereiken en zó op de hoogte te brengen van belangrijke  gebeurtenissen in 
en rond de kerk, zoals huwelijken, uitvaarten, processies, e.d. waren er in vroegere tij-
den niet en daarom werd bij de bouw van een (nieuwe) kerk ook meteen gedacht aan...  
de klokken!  
Zoals reeds eerder werd verteld in deze rubriek vielen Rossum en De Lutte in de 17e en 
18e eeuw onder de Plechelmusparochie van Oldenzaal, maar werd Rossum eerst een 
zelfstandige parochie met De Lutte als een soort “dependance”.  De kerkdiensten hier in 
De Lutte werden toen gehouden in een houten kerk die het uiterlijk had van een grote 
schuur die rond 1786 was gebouwd op een grasveld (de oude appelhof)  bij erve 
Boerrigter.  In 1803 werd De Lutte een zelfstandige parochie, maar het duurde tot 1831 
tot er voldoende geld was verkregen om een eigen “stenen” kerk te bouwen op de 
huidige locatie en op 1 september van dat jaar 1831 werd deze plechtig ingewijd door 
“Aartspriester” L. Engbers.

In zijn zgn. ”Aantekeningen” van pastoor J. Geerdink lezen we dat mej. Elisabeth Becker 
uit Enschede  in 1835 een nieuwe klok schonk aan de parochie en dat de jongelui uit de 
parochie bijdroegen aan een tweede klok. (NB. Ook toen waren er gulle gevers en zelfs 
onder de jeugd !) Deze klokken, die waren vervaardigd door Petit & Gebr. Edelbroek uit 
Gescher (Westfalen) werden op 28 juli van dat jaar 1835 voor het eerst  geluid tot groot 
genoegen van de parochie … aldus pas-
toor Geerdink in zijn “”Aantekeningen” 
(de latere Kroniek van De Lutte). 
Toen in 1931 deze eerste (stenen) zgn. 
waterstaatskerk werd verbouwd tot 
de huidige kerk met de ingang aan de 
zijde van het dorpscentrum  werden de 
klokken – na een inwijding door pastoor 
J.C. Rüding (zie foto) – opgehangen in de 
nieuwe toren, maar daar bleven ze maar 
kort! 

KRONIEK  DE LUTTE

De Duitse bezetters hadden n.l. in de oorlog grondstoffen nodig voor hun wapenindus-
trie en daarom werden in 1943 alle kerkklokken gevorderd. Ook de kerkklokken van De 
Lutte werden uit de toren verwijderd en in februari van 1943 afgevoerd naar Hamburg 
(?) om nooit weer terug te keren. Zes jaar lang 
moesten de gelovigen van De Lutte het doen 
zonder klokgelui, want pas in 1949  kwamen er 
nieuwe klokken gemaakt door de Koninklijke 
Klokkengieterij Petit en Fritzen BV.
Deze drie klokken (zie foto's ) hangen nog steeds 
in de toren en hebben diverse afmetingen.

De grootste klok heeft een gewicht van 694 
kg en een diameter van 104 cm, de middelste 
klok en gewicht van 427 kg en deze draagt het 
opschrift “H. Josef bescherm ons” en de kleinste klok heeft een gewicht van 296 kg. Al 
meer dan zestig jaar is het geluid van deze kerkklokken te horen op gezette tijden en 
voor degenen die meer willen weten over de wijze van luiden : dat gebeurt een kwar-
tier vóór aanvang van een viering in de kerk en bij uitvaarten of crematies wanneer de 
kist met de overledene de kerk verlaat. Verder wordt er ook geluid wanneer iemand is 
overleden uit onze geloofsgemeenschap en dat gebeurt dan als regel om 10.30 uur op 
de ochtend nadat dit overlijden bekend is geworden.  Aan het luiden van de klokken 

kan men dan ook horen of de overledene een man, 
vrouw of kind is. Indien een man is overleden wordt 
eerst twee minuten de “grote”(zware) klok geluid en 
daarna 8 minuten alle klokken. Wanneer een vrouw 
is overleden wordt eerst twee minuten de middelste 
klok geluid en daarna alle klokken en wanneer een 
kind is overleden eerst de kleine klok en daarna alle 
klokken. Voor het antwoord op de vraag “wie is er 
overleden ?” moet men elders terecht!

-Tonnie Bekke-

Teckelwandeling in De Lutte
Op 11 september 2016 houdt de Nederlandse Teckelclub voor de 2e keer een teckelwan-
deling in De Lutte. De wandeling gaat door de ongerepte natuur van het Lutterzand. Ook 
is er een pauze op een plek waar de honden vrij mogen rondlopen. Voor de rest van de 
wandeling dient uw hond aangelijnd te zijn.
De plaats van vertrek is bij restaurant Florilympha. U kunt zowel voor als na de wande-
ling gebruik maken van het restaurant en we hopen dat u na afloop gezellig blijft om na 
te teckelen onder het genot van een hapje of een drankje (voor eigen rekening).
Verzamelen vanaf 13.30 uur. Vertrek om 14.00 uur. De lengte van de wandeling is ca. 5,5 
kilometer en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis.
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Zangkoor Erve Boerrigter, wie zingt er mee!
Naam zangkoor: ’t Lutters Geluutke
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 28 september 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 Truus Wijnen begeleid. Deelname is 
gratis.

Ruggengymnastiek:
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 stretchoefeningen 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: Maandagavond van 18.00 – 19.00 uur en vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur. 
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter De Lutte. 
Kosten: 85,00 euro voor 10 lessen ( 10 lessen en 2 inhaalmogelijkheden) Voor informatie 
en opgave kunt u mailen naar: petra.slickers@t-online.de of bel naar: mobielnummer 
06-3821095

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 
duurt 1,5 uur en is voor iedereen toegankelijk. In de lessen besteed ik veel aandacht aan 
de uitvoering van de houdingen.

DorpsInfoPunt

Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
13.00 – 17.00 uur: info activiteiten dorpshoes
18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag van de 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 etc.
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.

Schuif-Aan:
Onder het motto “Schuif-Aan” kunt u samen met de andere bezoekers van de activitei-
ten in het dorpshoes Erve Boerrigter deze maaltijd nuttigen.
Elke dinsdagmiddag ( opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag ( opgave dinsdag ervoor) 
om 12.00 uur is er de gelegenheid om een drie gangen warme maaltijd mee te eten voor  
7,00 euro p.p. Opgave via het dorpshoes 0541-552009 of 06-10073282

Koffietijd met ……
Vanaf woensdag 31 augustus bent u weer van harte welkom
Dit 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.

Financieel-Formulieren ( FF) spreekuur.
Het sociaal Team heeft in overleg met Humantitas besloten het Financieel- Formulieren 
spreekuur met ingang van 18 juli te stoppen.
Er waren te weinig dorpsgenoten die van het spreekuur gebruik maakten. Hebt u toch 
nog vragen of hulp nodig dan kunt u een afspraak maken bij het FF spreekuur in Los-
ser. Op dinsdag van 13.00 – 15.00 bent u van harte welkom bij onze locatie: De Muchte, 
Vlasakker 2. Tel: 053-5369400
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Tijdstippen: maandag 19.00 – 20.30 uur, woensdag van 8.45- 9.45 uur en vrijdag van 
10.00 -11.00 uur. Kosten: 1,5 uur 100,00 euro, les van 1 uur 85,00 euro voor 12 lessen. 
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.  Voor de vrijdagochtend zijn nog plaatsen vrij, zodra er genoeg aan-
meldingen zijn start deze op.

Nieuw: BBB ( Buik, Billen, Bennen ) lessen
Vanaf week 35 start Petra Slickers ook met BBB lessen op de dinsdag. In overleg met de 
aanstaande deelnemers kunnen de lessen gegeven worden van 15.00 – 16.00 uur of 
van 16.45 – 17.45. Voor verder info en aanmelding kunt u contact opnemen met petra.
slickers@t-online.de of bel naar: 06-38210955

Kristallen Klankschalen en Hartmeditatie
De zuivere klankvibraties hebben een diep ontspannende en helende werking.
Iedere donderdag van de maand, we starten op 15 september as. van 19.30 – 21.30 
kosten: 17,50 per avond. Meer informatie en aanmelding via info@crystalyoga.nl of bel 
met Elly groot mobielnr: 06-45633876

Naailes
Op maandagavond 10 oktober as. gaat de naailes weer van start. Onder deskundige 
begeleiding van Renate Beierink maakt u weer de leukste creaties. De cursus beslaat 15 
lessen en kost 73,75 bij deelname van 8 personen. Er zijn nog 2 plekken vrij. Interesse? 
Neem contact op met Haico Muller. Email h.muller@stichtingfundament.nl of bel naar 
053-5369400

Icoon Schilderen 
Onder de deskundige leiding van Jos Bentert gaat u zelf een icoon schilderen op oude 
wijze. De techniek die gehanteerd wordt is de temperatechniek. Dit werd gebruikt voor 
de uitvinding van de olieverf. Iconen schilderen is een activiteit die plaatsvindt in alle 
rust en stilte. Bent u beginner dan zijn er 10 voorbeelden. Gevorderden hebben een 
vrije keuze. De cursus wordt geven op de woensdag van 13.30 – 16.15 uur en van 19.00 
– 21.45 uur. Kosten 165,00 voor 10 lessen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u 
bellen met Jos Bentert 06-22908707 of mailen naar st.josef.iconen.atelier@gmail.com

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.  
• Vanaf 1 september het archief van de DDM weer open is. Vrijdag van 
 14.00 -16.30 en van 18.30 – 21.00 uur. 

Sociaal Team De Lutte/Beuningen:
Spreekuur: elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur
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 gaat van start op dinsdagmiddag.
Vanaf dinsdag 30 augustus 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 16.00-16.45 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. 

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.
Start: let op!!!! Maandag 3 oktober i.v.m. vakantie Angelique.

Dansactiviteiten
Vanaf woensdag 5 oktober start Dance Master Kolmschot bij voldoende aanmeldingen 
met onderstaande dansactiviteiten: Voorafgaand aan de start wordt in samenwerking 
met de basisschool in De Lutte diverse workshops georganiseerd. Hiervan wordt u op de 
hoogte gesteld.

Dansschema vanaf 5 oktober as.
14.30 - 15.15 uur  peuterdans 2 – 4 jr.
15.15 – 16.00 uur kidsswing 4 – 6 jr.
16.00 – 17.45 uur streetdance 7 +
17.45 – 18.15 uur theatersport 7 +

Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen 
met Remco Schothuis tel: 0541-512294 of 06-51686384, 
of kijk op de site www.kolmschot.nl
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Landleven fietstocht in De Lutte zondag 18 september

Zondag 18 september organi-
seert VVV De Lutte haar jaar-
lijkse Landleven fietstocht, een 
tocht van circa 28 km door het 
prachtige buitengebied. Dit jaar 
gaat de tocht rondom De Lutte 
langs allerlei bedrijven die met 
het Twentse landschap en het 
landleven bezig zijn. U stopt 
onderweg bij ambachtelijke 
en toeristische bedrijven maar 
ook kunst en de natuur zult u al 
fietsende op verrassende wijze 
tegenkomen.

Dit jaar zijn er veel nieuwe bedrijven die tijdens de tocht worden bezocht. Onderweg 
wordt de inwendige mens verwend door o.a. koffie met iets lekkers, een warme hap en 
worden culinaire hapjes, drankje en ijs aangeboden.

De deelnemers brengen onder andere een 
bezoek aan Raw Milk Company, een               -Advertentie-   
boerderijwinkel met heerlijke ambachtelijk 
geproduceerde en gezonde producten; 
uiteraard kunt u deze proeven. Tevens 
brengen de fietsers een bezoek aan een 
"hoffelijke tuin", hotel Het Ros van Twente 
en vleesboerderij 
De Veldmaat waar ook open huis is. Ook 
kan men onderweg genieten van bloemen, 
kunst en fruit.
Kortom veel te proeven, te zien en te eten! 
Deelnemers dienen zich vooraf op te geven 
bij VVV De Lutte-Losser-Beuningen, tel: 
0541-551160. Er is een maximum aantal 
deelnemers van 250. Starten kan zondags 
tussen 10.00-12.30 uur vanaf de VVV in 
dorpshoes Erve Boerrigter. 

De kosten bedragen € 15.00 p.p. en kinde-
ren t/m 12 jaar €12,50 (inclusief consump-
ties). Voor meer informatie: 
www.vvvdeluttelosser.nl

KBO De Lutte
Woensdag 14 september gaan we met een bus naar de Synagoge 
in Enschede; vertrektijd is om 1 uur ’s middags vanaf de parkeer-
plaats bij het dorpshoes.
In ons najaarsprogramma staat vermeld dat we op 16 november 
naar de Zuivelhoeve gaan: de juiste naam en het adres hiervan zijn:
Raw Milk Company / Beuningerstraat 12 / 7587 LD De Lutte.
We hopen weer velen van u  terug te zien bij onze komende activiteiten.
Het bestuur.

De media en ons dorp
Pas geleden werd ik opgeschrikt door een bericht in de media dat de meeste topsporters 
uit de grote steden komen. Nu denk ik in eerste instantie: dat waar de meeste mensen 
wonen ook wel het grootste aantal  fietsers, timmerlui, moeders en dus ook topsporters 
zullen verblijven. Dit bericht werd echter gespecificeerd; men stelde dat procentueel 
het platteland achterbleef met het leveren van topsporters. Ik denk echter dat het 
omgekeerde juist is. Om de top te halen moet je allereerst super gemotiveerd zijn en 
doorzettingsvermogen bezitten. Dit nu zijn eigenschappen die je meer buiten de grote 
steden vindt dan erbinnen. Bovendien vergeten ze te vermelden dat in de sport de top 
wordt bereikt op een leeftijd die samenvalt met een verhuizing naar deze grote steden 
vanwege een studie die in de dorpen niet voorhanden is. Kortom het is dus pronken met 
andermans veren.
Het is niet voor niets dat top voetbalclubs ons dorp opzoeken om zich hier op de compe-
titie voor te bereiden; in tegenstelling wat de media beweren heerst hier een topsport 
sfeer en misschien nog meer belangrijk, gastvrijheid en gemoedelijkheid.
En wie het nieuws een beetje heeft gevolgd: Een grote vriendengroep uit ons dorp is 
Twents kampioen Bierkratcurling geworden. Ook dit is topsport, hiervoor hebben ze een 
hoogte-stage gehouden op de T-Bult. Het kampioenschap werd gehouden op Terschel-
ling en daar zijn ze ruim op tijd naar vertrokken om te acclimatiseren. Tevens moesten 
deze sportattributen eerst nog gebruiksklaar worden gemaakt; dit houdt in dat er niet 
met volle kratten gecurld werd….
Dan was er nog het bericht dat het leven voor homoseksuelen in de kleinere plaatsen 
veel moeilijker is dan in de grote steden. Ik zou zeggen kom eens langs in De Lutte met 
zijn roze zaterdag, gelukkig kunnen we hier wel vreedzaam naast elkaar leven.
Laten we hopen dat gebeurtenissen zoals in Parijs, Nice en Turkije ons bespaard blijven. 
Wel zijn recent Kadabra, Alakazam,, Ivysaur en Sandslash in onze omgeving gesignaleerd. 
Maar ik wil u niet bang maken: dit zijn Pokemon figuurtjes die enkel de accu van uw 
mobieltje leeg drinken.
Verder was er deze week het bericht dat er 36 miljoen euro subsidie voor cultuur is 
verdeeld. Hiervan is er in Overijssel niets terecht gekomen, het is meest verdeeld in de 
Randstad. Gelukkig weten ze voor een aangenaam verblijf ons dorp in de Achterhoek…
eh Twente, wel te vinden.
-Theo-
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Velen van ons rijden er dagelijks langs. Maar 
dan nog was de plek die geraden moest 
worden bij de vorige Kiek Es! best een lastige. 
Dat Jan van Mook als eerste de juiste locatie 
wist door te geven, dorpshoes Erve Boerrigter 
(om precies te zijn: naast de zij-ingang van de 
VVV), mag geen verwondering wekken. Want 
hoewel hij inmiddels de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt, is Jan nog altijd zeer re-
gelmatig in het dorpshoes te vinden. Jan, ook 
jij natuurlijk van harte gefeliciteerd.  Je naam 
is inmiddels toegevoegd aan de lange lijst van 
winnaars die de digitale wisselbeker mochten 
ontvangen. 
Ook voor deze uitgave van ’t Luutke maakte Tessa Olde Riekerink weer een foto van een 
herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten waar zij dit lijnenspel van touw en  metaal 
heeft gefotografeerd, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.face-
book.com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie 
doorgeven. Veel succes!

De redactie

Hallo leden ZijActief
Op 13 september begint voor ons weer de eerste ledenavond.
We beginnen om 19.00 uur met een viering in de kerk. Daarna is 
er een optreden van de groep Ranja met een Rietje. We zien jullie 
deze avond graag tegemoet!

Op 27 september is er een excursie naar Stal Oosterbrook van Gert Jan Bruggink. 
Aanvang is om 13.15 uur. Opgeven kan tot 25 September. Op 29 september gaan we 's 
middags om 13.30 uur bloemschikken bij Maurien. Op 4 november vindt de regiomiddag 
bij café partycentrum Hutten in Rossum plaats van 13.30 uur tot 16.00 uur. Opgeven kan 
tot 28 oktober. Op 28 december is er weer een winterwandeling. De kosten hiervoor zijn 
€ 15.00 p.p. Opgeven kan tot 1 december (vol = vol).

Je kunt je opgeven bij Marga uit het Broek. Het bestuur heeft al weer veel informatie 
doorgegeven, dus zet het vast in de agenda!
Tot ziens op de eerste ledenavond.

Verscholen Mariakapelletjes en Landkruisen in kaart
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2016, in het weekend van 10 en 11 sep-
tember, is er door de Historische Vereniging De Dree Marken in De Lutte, de Historische 
Kring Losser met de enthousiaste inzet van de medewerkers van de VVV Toerist Info De 
Lutte-Losser-Beuningen een fietsroute uitgebracht. De tot standkoming van deze fraaie 
routes is mede tot standgekomen met de financiële ondersteuning van de gemeente 
Losser.

Basis van alle informatie en de routes is het boek "Mariakapellen en Landkruisen in 
Twente", te verkrijgen bij de VVV. Voor de gemeente Losser zijn in twee routes alle 
Mariakapelletjes en Landkruisen in kaart gebracht. De route Noord (De Lutte-Beunin-
gen-Lutterzand) is ongeveer 30km lang en de route Zuid (Losser, Overdinkel en Glane) is 
40km.

Voorzitter Jan Tijman op Smeijers overhandigde het 
eerste exemplaar van de uitgave aan burgemeester 
Sijbom. Bij de aanbieding was de hele Boavelshook 
uitgelopen. Prominent werden de verzorgers van 
het Mariakapelletje aan de Kruisseltlaan betrokken: 
Truus en Bertus Lentfert, bij de overhandiging. Jan 
Tijman op Smeijers: "Waar de kerken leeglopen ko-
men de gedenkplaatsen in de vorm van kapelletjes 
en landkruisen steeds meer in de belangstelling. 
Het zijn bijzondere plekken alwaar vele bezoekers 
steun vinden in hun verliesverwerking, maar ook 
uit dankbaarheid worden de plaatsen aangedaan. Deze routes van alle plekken, ook de 
meer verscholen kapelletjes en landkruisen, zijn zowel op de kaart als via een App te 
volgen. De organisatie is dankbaar voor de steun van de gemeente Losser", zo besloot 
Tijman op Smeijers.

Burgemeester Sijbom, portfeuillehouder toerisme 
in het college van B&W, juicht dit soort initiatie-
ven alleen maar toe. "Mede door de inzet van 
veel vrijwilligers, aangezet of ondersteund door 
instanties, ontsluiten we steeds meer ons prach-
tige gebied. De Schatkamer van Twente is weer 
een pareltje rijker", aldus de burgemeester.

De route kan uiteraard ook gefietst worden met 
behulp van gps en een speciale fietsroute App: izi 
travel. De QR-code voor beide routes staan in het 
boekwerkje. De route is te verkrijgen bij de VVV in 
Losser, Beuningen en De Lutte.

KIEK ES
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Zaterdag 10 september: Nationale ziekendag 
16.00 uur  : Communieviering in het 
     dorpshoes Erve Boerichter m.m.v. 
     het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor L. Ros. 
Zondag 11 september: Ziekenzondag  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het 

themakoor 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Joep Volker en Bart Rolink 
Collecte  : 2e collecte voor uitstapje misdienaars 
 
Dinsdag 13 september : 19.00 uur Openingsviering Zij Actief 
Woensdag 14 september  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 18 september:  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor H. Jacobs 
Lectrice  : Mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Mirthe en Joyce Rolink 
11.30 uur       : Doopviering 
 
Woensdag 21 september : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 24 september: 
18.00 uur  : Oogstdankviering kinderkerk 
Zondag 25 september: 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger   : Pastoor Munsterhuis 
Lectrice   : Mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Lars Grote Beverborg en Twan Bekke  
 
Woensdag 28 september : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties 
Zondag 11 september: Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Hennie oude Egberink, 
Ouders Nolten-Harbert, Bernard Zwijnenberg, Annie Niehof-Nolten, Henk 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE Nijhuis, Gerhard grote Berverborg, Herman J. Nijhuis, Gerard grote Beverborg 
(kameraad), Jan Schurink, Henk Seijger, Henk olde Heuvel. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Sanderink-Möllenkotte (Binkhorst), Hendrik Kristen, 
Johanna Nolten-Harbert, Ouders Nijhuis-Schopbarteld, Johan en Marietje 
Nijhuis-van Langen, Ine Nijhuis-Wigger, Ouders Olde Hendrikman-Veldscholten,  
Echtpaar van Benthem-Reijmer. 
 
Zondag 18 september: Ouders Kortink-Lentfert,  Wies Scheper-Rikmanspoel, 
Truus Egberink-Grashof, Johan Grashof, overl. fam. Zents-Kok, Gerhard grote 
Beverborg, Herman J. Nijhuis, Jan Schurink, Henk Seijger, Bennie Schasfoort 
(Merelstraat), Gerard Benneker -Thijs en Thomas, Henk olde Heuvel,  
Uit dankbaarheid t.g.v. 40 jr huwelijk. 
 
Jaargedachtenis:  Annie grote Beverborg-ter Brake, Annie Rolink, Diana Winkel, 
Frans Jeunink (Hanhofweg), Ouders Olde Riekerink-Reimer, Ouders Monnikhof-
Ophuis, Ouders Zwijnenberg-Reijmer, Ouders Bosch-Hampsink,  
Bernard oude Egbrink. 
 
Zondag 25 september: Echtpaar van Benthem-Reijmer, ouders Nijhuis-
Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude Egberink, Bernard Kuipers, Ouders Lentfert-
Siegerink, Herman Pünt, Ouders Volker -Ter Linde, Gerhard grote Beverborg, 
Herman J. Nijhuis, Jan Schurink, Henk Seijger, Henk olde Heuvel. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Koop-Welhuis, Johan Egberink, Ouders Nijhuis-Hooge 
Venterink, Ouders Tijhuis-Kamphuis, Annie Koop-Welhuis. 
 
 
Overleden: 
Jan Schurink, Bentheimerstraat 51. Op de leeftijd van 77 jaar. 
Henk Olde heuvel, Lutterkerkpad 6. Op de leeftijd van 80 jaar. 
Henk Seijger, Wielewaalstraat 11. Op de leeftijd van 71 jaar. 
Herman Nijhuis, Vicarystraat 1 te Losser. Op de leeftijd van 86 jaar. 
Jan Swennenhuis, Burg. Wallerstraat 132. Op de leeftijd van 86 jaar. 
 
Pastorpraat:  
Beste allemaal, 
De bouwvak-vakantie is al weer helemaal achter de rug, de scholen zijn al weer 
aan de gang, behandelingen in het ziekenhuis komen weer op volle sterkte, voor 
bijna iedereen is het feest van de vakantie weer voorbij. De draad van voor-de-



16 17

vakantie wordt weer opgepakt, we gaan op de oude voet verder of ondertussen 
zijn er nieuwe plannen gemaakt en kom je zo maar  voor verrassingen te staan. 
Hoe dan ook, we gaan weer samen op weg tot midden volgend jaar. Ieder op 
haar of zijn eigen manier. Misschien heb je goed, mooi werk; misschien weet je 
niet of je werk kunt houden, misschien ben je bang dat je het zelf niet uithoudt. 
Samen, massaal op weg. Samen met al die miljoenen mensen die het werk er al 
(allang) hebben opzitten. Ik spreek uit ervaring. Je bent / wordt toeschouwer en 
zeer tot mijn vreugde  mag ik af en toe de draad van vroeger  weer oppakken. Je 
mag ervaren dat je er nog toe doet. 
Samen onderweg; wij zongen dat ook – jaren geleden – “wij zijn samen onder 
weg “.  Samen, samen met anderen die soms heel anders zijn dan ik,ander 
karakter, andere opleiding, andere interesse, andere huidkleur, andere land van 
huis-uit. Samen, soms moeilijk, soms de kans van je leven, geluk of een 
struikelblok. Maar….we redden het, als je elkaar ziet staan, als je naar anderen 
kunt luisteren,als je anderen kunt waarderen,als je elkaar een hand kunt geven, 
als je anderen een herkansing biedt ( Jaar van Barmhartigheid ). In de loop van 
het jaar komen we ook deze zelfde woorden tegen in een kerkdienst, in de 
lezingen van de liturgie. Evangelie beleven is veel dichterbij dan je denkt, niet 
voor je uitschuiven, maar met beide handen aanpakken. 
Veel succes, samen. Hartelijke groeten Henk Jacobs, em. past 
 
Nationale Ziekendag 
Evenals voorgaande jaren wordt in het weekend van 10 en 11 september de 
Nationale Ziekendag gehouden. Op zaterdag 10 september houd de 
Zonnebloem  in de dorpshoes Erve Boerichter een viering ter ere hiervan. De 
Communieviering wordt geleid door pastor Leo Ros. De zang wordt verzorgd 
door het dames en herenkoor van de kerk. De viering begint om 16:00 uur. Vanaf 
15:30 uur bent U van harte welkom. Na afloop van deze viering wordt U een 
broodmaaltijd aangeboden. Einde ongeveer om 18:00 uur. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij uw gastvrouw of bij Dinet Punt Tel: 552250. Langs deze weg willen 
wij u daarom van harte uitnodigen voor deze viering. U mag voor de gezelligheid 
gerust iemand meenemen. De Zonnebloem afd. De Lutte 
 
Oogstdankviering 
Jongens en meisjes, 
De werkgroep kinderkerk wil jullie graag uitnodigen voor de oogstdankviering op 
zaterdag 24 september. Het thema van deze viering is het boerenleven  en we 
kunnen alvast vertellen dat er voor de kerk een echte tractor staat en dat er 
toepasselijke liedjes worden gezongen door het kinderkoor. De hele viering is te 

volgen op een groot scherm voor in de kerk . Er wordt een mooi verhaal verteld, 
waarbij we ook plaatjes laten zien en we hebben daarbij jullie hulp nodig……    
Dus ben je benieuwd? Kom dan om 18.00 uur naar de kerk  samen met je 
ouders, opa en oma en broertjes of zusjes.  Tot dan!  Werkgroep Kinderkerk 
 
Goed om te weten: 
Wat te doen in geval van overlijden ?  
*  Bij overlijden dient contact te worden opgenomen met een uitvaartleider c.q. 
verzorger. Deze neemt dan met u contact op om onder meer uw wensen m.b.t. 
vieringen in de kerk en gebruik aula te bespreken. 
*  U bent in principe vrij in het kiezen van een uitvaartverzorger c.q. begeleider.  
*  Als u lid bent van uitvaartvereniging De Lutte of als u verzekerd bent bij een 
    uitvaartverzekering dient het aanbeveling om met hun contact op te nemen. 
Luiden van de klokken:  
*  Als iemand binnen onze geloofsgemeenschap is overleden worden in principe 
de dag na overlijden de klokken geluid.  
*  Als een man is overleden dan eerst 2 minuten de grote klok, bij een vrouw 2 
minuten de middelste klok en bij een kind 2 minuten de kleine klok. Daarna 
worden 8 minuten alle 3 klokken geluid. 
*  Bij vertrek naar kerkhof of crematorium 
Begraven of bijzetting op ons kerkhof: 
*  Bewoners van dorpsgemeenschap De Lutte kunnen, ongeacht 
geloofsovertuiging, op ons kerkhof worden begraven of bijgezet.  
*  Voor personen welke buiten onze dorpsgemeenschap woonachtig zijn bestaat 
hiervoor ook de mogelijkheid. Zij dienen zich dan wel binnen onze locatie te 
laten inschrijven als voorkeursparochiaan. 
Gebruik maken van het kerkgebouw:  
* M.b.t. gebruik kerkgebouw voor bepaalde diensten zijn er voor bewoners van 
onze  dorpsgemeenschap geen bepaalde regels. Wel dienen daarbij bepaalde 
waarden en normen te worden gerespecteerd.   
*  Voor personen binnen onze geloofsgemeenschap zijn de normale tarieven van 
toepassing.  
*  Voor gebruik maken van de kerk door personen welke woonachtig zijn buiten 
De Lutte worden extra tarieven berekend. 
Gebruik maken van aula:  
*  De aula bevind zich direct naast de kerk en is voorzien van airco en van 
professionele koeling.   
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*  Het bestuur heeft onlangs besloten om bij gebruik van de aula de 
nabestaande(n) een sleutel beschikbaar te stellen zodat men onbeperkt een 
bezoek kan brengen aan de overledene.  
*  De sleutel wordt u door de uitvaartleider c.q. verzorger afgegeven. Het is de 
bedoeling dat u dan via de hoofdingang van de kerk de aula binnen gaat. 
Namens de Locatieraad St. Plechelmus De Lutte  

Maria Wolbert – Closa Rodrigo locatieraadvoorzitter 
 

Een welgemeend dankjewel  
De vrijwilligers avond was een zeer gezellige avond ondanks het warme weer 
zeer goed bezocht. Zo’n dankjewel avond houdt de locatieraad eens in de twee 
jaar om alle vrijwilligers binnen onze Geloofsgemeenschap te kunnen bedanken. 
Want vrijwilligerswerk is onbetaalbaar en een breed en groot scala aan taken 
wordt door U vervuld en dat mag wel eens gezegd worden en niet in nevelen 
gehuld. Daarom ook een welgemeend dankjewel aan alle mensen die om welke 
reden dan ook niet aanwezig zijn geweest op onze vrijwilligers avond. 

Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert -  Closa Rodrigo 
Dankjewel  
Tijdens de Avondwake van onze broer, zwager en oom Henk Nijhuis, is er geld 
ingezameld voor het Hospice Oldenzaal en de Stichting Leendert Vriel. Er is het 
mooie bedrag van € 317,- opgehaald. Inmiddels is het geld aan beide 
organisaties overhandigd en het kwam ontzettend goed van pas. Deze 
instellingen moeten het toch vooral van giften hebben. Graag willen we langs 
deze weg iedereen die heeft bijgedragen hartelijk bedanken. 
                                        Familie Nijhuis en familie Wigger. 
 

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


