
Agenda
26 feb KBO kaartmiddag
27 feb Kuierochtend
27 feb Seniorencarnaval
  2 mrt Zotte Zoaterdag
  4 mrt Rosenmontag
  5 mrt Slotbal Carnaval
  6 mrt Kaarten S.V. De Lutte
13 mrt KBO naar voedselbank

@BrAndweerTwenTe
Loop jij warm voor het uit-
voeren van controles op het 
gebied van brandveiligheid? 
Dan zoeken wij jou als topper 
#toezicht #brandveiligheid!  
Check onze #vacature https://
www.brandweer.nl/twente

Twitter

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

sV de LuTTe HAndBAL A1 
KAmpioen

Uitgave 4 - van 26 februari t/m 19 maart 2019

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister 
de gehele tekst af 0541 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg  
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, Donderdag van 08:00 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 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, De Lutte

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor  vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 5 loopt van 19 maart tot 9 april 2019 
kopij inleveren woensdag 13 maart voor 20.00 uur via e-mail.

 Februari

26  KBO kaartmiddag met Beuningen
27 Kuierochtend dorpshoes
27 Seniorencarnaval

 Maart

 2 Zotte Zoaterdag carnaval Bosdûvelkes
 4 Rosenmontag & Carnavalsoptocht
 5 Slotbal Carnaval De Lutte
 6 Kaarten S.V. De Lutte
13  KBO naar de voedselbank Losser
16 Potgrondactie Plechelmus Harmonie
19 ZijActief Excursie
20  Dagje uit met de Museum Plus Bus
20 Kaarten S.V. De Lutte

24 Lutter dialectwandeling door VVV

 April

 2 Vergadering De Zonnebloem
 5 Toneel “Beuntjes & Co”
 6 Toneel “Beuntjes & Co”
 7 Toneel “Beuntjes & Co” matinée
12 Jaarvergadering KBO
13 Palmpaasviering De Zonnebloem
14 De Zonnebloem passiespelen Hertme
22 Poas Bloas Festival
22 VVV paaswandeling De Lutte

 Mei

 4 Dodenherdenking

Jaarkalender 2019



3

In tal van plaatsen wordt al een seniorencarnaval georganiseerd. Deze avond wordt 
aangeboden aan alle inwoners van De Lutte en omgeving van 60 jaar en ouder. 
Plaatselijk talent zorgt voor een mooi schouwspel om naar te kijken. De meest mooie 
en inventieve creaties krijgt u te zien bij de ‘kleine’ optocht van de leerlingen van 
onze basisschool. Kom en kijken en moedig ze aan. 
Happy Fris Party is voor onze jeugd tot 16 jaar. Happy 
Fris betekent hier zeker ‘NIX is de afspraak’. De oudere 
jeugd gaat die avond feestvieren op het jongerenbal. 
Een uitmuntende DJ en de nodige blaasmuziek. Op 
zaterdag 2 maart is direct in aansluiting op de Losserse 
carnavalsoptocht de Zotte Zoaterdag. Een carnavals-
feest waar de gezinnen centraal staan. Er is volop ver-
maak voor de kleinsten, o.a. een springkussen. Zondag 
3 maart is er een groot feest bij Jossie, carnavalszon-
dag! Na de grote Twentse optocht is het feest in de 
feesttempel, waaraan alle carnavalsverenigingen een 
bezoek brengen. Rosenmontag is dé carnavalsbijeenkomst van De Lutte. Vanaf 14.00 
uur start de optocht in De Lutte. Oud inwoners komen in grote getale met familie 
en overige inwoners carnaval vieren. De Lutter horeca hebben allemaal verschillende 
DJ’s maar wel uitwisselbare munten voor de consumpties. In De Vereeniging is er ook 
ruimte gemaakt voor de aller kleinsten. Kortom: De Lutte is klaar voor het zottenfeest! 

Carnaval in de lutte. . . .een overziCht

wat wanneer aanvang waar

Seniorencarnaval 27 februari 18:00 uur Jossie

Optocht school 1 maart 13:30 uur Plechelmusschool

Happy Fris Party 1 maart 18:30 uur De Vereeniging

Jongerenbal 1 maart 20:30 uur De Vereeniging

Optocht Losser 2 maart 13:00 uur Losser

Zotte Zoaterdag 2 maart Na optocht Losser De Vereeniging

Optocht Oldenzaal 3 maart 12:30 uur Oldenzaal

Carnavalszondag 3 maart 21:00 uur Jossie

Optocht De Lutte 4 maart 14:00 uur De Lutte

Rosenmontag 4 maart Na optocht De Lutte Alle cafes De Lutte
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In de omgeving van De Lutte zijn vele 
plaatsen van waaruit men een mooi uit-
zicht heeft. Dat zijn de voordelen van het 
wonen/leven in ons mooie heuvelachtige 
landschap dat in de vorige eeuw voor de 
diverse fabrikanten mede aanleiding was 
om hier een buitenplaats/landgoed op te 
richten. Vanuit de villa of de theekoepel 
hadden ze een mooi uitzicht maar ook wij 
kunnen op vele plaatsen genieten van het 
uitzicht op het omringende landschap en 
vergezichten.
Wie kent niet het koepeltje op de 
Tankenberg of het hoogste punt van 
de Paasberg met zijn uitzicht op de 
Kuiperberg bij Ootmarsum in de verte. 
Slot Bentheim is ook mooi te zien op 
diverse plaatsen vanaf het Hanhof of het 
Peulkespad achter de winkel van Liesb. 
Segerink, maar ook…. vanaf de Preekstoel 
aan de Kruisseltlaan! In het begin van de 

19e eeuw schilderde A. van Wulfften hier 
zijn schilderij “zicht op De Lutte” dat nu 
hangt in het Palthehuis in Oldenzaal (zie 
foto).
Dit uitkijkpunt was er al rond 1910 ( zie 
oude ansichtskaart) en is waarschijnlijk 
ontstaan toen de fam. Van Wulften Palthe 
uit Oldenzaal rond 1900 bezig was met 
een verbouwing van het buitenverblijf het 
Kruisselt. De ”overbodige” grond werd op 
een hoop gegooid en vanaf deze hoogte 
had men een mooi uitzicht op Gildehaus 
en slot Bentheim. Er werden enkele 
bankjes geplaatst rond een tafeltje en zó 
ontstond hier een toeristische trekpleister 
voor de wandelaars en dagjesmensen uit 
Oldenzaal die op de zondagmiddag een 
wandeling maakten richting De Lutte.
Tijdens zo’n wandeling kon men pauzeren 
en een drankje nemen bij het vlakbij ge-
legen café “Verzicht” ( ofwel “Kiekwied”) 

van de fam. Veldhuis 
waarover ik al eens 
heb geschreven 
in het Luutke nr.8 
van jaargang 2016 
(verdwenen café’s) 
maar ook op deze 
heuvel die de naam 
had gekregen : de 
Preekstoel ofwel 
in het Twents: 
Preakstool !
Ook voor de verliefde 
paartjes was het een 
mooie plek om b.v. 
in het duister naar 
de sterren te kijken 

KRONIEK  DE LUTTE

de Preekstoel
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want …. “brommers kiek’n” kon in die 
jaren nog niet. Het werd dus een soort 
hangplek.
In de oorlogsjaren was het ook een 
plek vanwaar men ging kijken naar de 
bombardementen van de Engelsen op 
Duitsland. In de jaren na de oorlog ver-
dween deze achter het Kruisselt gelegen 
heuvel steeds meer en ook de zitbankjes. 
Gelukkig maakten de Hist.Vereniging De 
Dree Marken en Frans Broekhuis zich zo’n 
10 jaar geleden sterk voor het herstel van 
deze historische plek. Op de oude plek 
achter het Kruisselt was dit niet meer 
mogelijk maar gelukkig ging Roelant ten 
Kate, die op de plek van het voormalige 
“café Verzicht” een moderne woning had 
laten bouwen ( zie ‘t Luutke nr 8 van 2016) 
akkoord met een nieuwe plek voor de 

aanleg van een nieuwe preekstoel op een 
gedeelte van zijn grond . 
Met medewerking van 
Natuurmonumenten en diverse sponso-
ren en vrijwilligers werd hier een nieuwe 
Preakstool gemaakt die op 8 oktober 
2009 kon worden ingezegend door eme-
ritus pastoor Henk Jacobs. Hij vertelde 
toen dat de wieg van zijn grootvader 
Hendrik slechts een paar honderd meter 
van deze nieuwe heuvel had gestaan en 
hij hoopte dat de mensen zich hier zou-
den blijven ontmoeten.
Een oude toeristische trekpleister was 
weer in ere hersteld en iedere wandelaar 
en fietser kan er weer dankbaar gebruik 
van maken. Niet vergeten dit jaar !

Tonnie Bekke
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de zonneBloeM

PyJaMatoernooi v.v. lutheria

Zondagmiddag 14 april 2019 gaat De Zonnebloem met hun gasten en vrijwilligers 
naar de Passiespelen in Hertme.
Vertrek is om 13:15 uur met de bus bij dorpshoes Erve Boerrigter. Heeft u zich nog 
niet opgegeven en u wilt nog graag mee? U kunt zich nog opgeven voor 1 april bij 
Irma Spitshuis (0612991286).
De kosten voor deze middag bedragen voor zonnebloemgasten € 15,- p.p. 
Bent u geen gast en wilt u graag mee dan zijn de kosten € 25,- p.p.

Jaarvergadering
Maandag, 11 februari, hield De Zonnebloem afdeling De Lutte weer haar jaarverga-
dering. Tijdens deze vergadering kon de voorzitter mededelen dat er nu ook een 
aantal gasten uit Beuningen bij De Lutte zijn gekomen. Ook kon men twee nieuwe 
gastvrouwen uit die plaats verwelkomen.
De penningmeester deelde mee dat de financiële situatie er goed uit ziet. Bij de 
bestuursverkiezingen was de voorzitter, Ria Nijhuis, aftredend. Zij was, na 12 jaar, 
niet meer verkiesbaar. De vereniging is nog op zoek naar een opvolger. Er waren dit 
jaar drie jubilarissen die allen 10 jaar gastvrouw zijn. Dat zijn Carla Senger, Agnes 
Ter Grote en Hermien Visschedijk. De laatste kon helaas niet aanwezig zijn. Zij allen 
ontvingen een zilveren insigne, een oorkonde en een boeket bloemen. Ook voor de 
aftredende voorzitter was er een boeket.

Met vriendelijke groet, bestuur & vrijwilligers De Zonnebloem afdeling De Lutte.

Op donderdag 21 februari werd het 
jaarlijkse pyjamatoernooi georganiseerd 
voor de jongste leden van volleybalver-
eniging Lutheria uit De Lutte. Het begon 
’s ochtends met een lekker ontbijtje in 
de sportkantine. Uiteraard schoven de 
meiden aan in hun pyjamaatje.

Vervolgens moest er natuurlijk ook nog 
gevolleybald worden. Er werd fanatiek 
een potje ‘koning van het veld’ gespeeld, 
waarbij ook de trainsters mee moesten 
doen. Na het volleyballen was er ook nog 
tijd om verstoppertje in het donker te 
spelen. Al met al was het een gezellige 
ochtend die werd afgesloten met een 
glaasje fris in de kantine.
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Poas Bloas Festival oP tweede Paasdag in de lutte

De Lutter Muzikanten uit De Lutte organi-
seren het jaarlijkse internationaal muziek-
feest luisterend naar de naam “Poas Bloas 
Festival”. 
Jarenlang werd dit muzikale evenement 
gehouden in de tent op het evenemen-
tenterrein van oons dorpshoes. Ook is 
het al georganiseerd in de sporthal De 
Luttermolen. Echter de mooie ambiance 
van café/zalencentrum De Vereeniging 
valt al jaren in de smaak. 
Op Tweede Paasdag wordt traditiege-
trouw een mooi programma vol volksmu-
ziek gepresenteerd. 
Ook op de 35e editie kunnen de gasthe-
ren, De Lutter Muzikanten, natuurlijk niet 
ontbreken.
Vanaf 13:00 uur brengen ze muziek van 
een hoog niveau. Al meer dan 40 jaar 
geïnspireerd door de ‘Egerländer’ muziek, 
maar spelen ook Böhmische-, Moravanka- 
en moderne Volksmuziek. 
Die Reifholzkapelle uit Boven-Leeuwen is 
een aansprekend orkest met Egerländer- 
en Tsjechisch repertoire dat er in is 
geslaagd om uit te groeien tot één van de 
betere en veel gevraagde blaasorkesten 
van Nederland. Een orkest dat talrijke 
evenementen in binnen- en buitenland 
liet uitgroeien tot een groot succes! Dat is 
Die Reifholzkapelle!

Blech Bizarr uit Ophemert betreed als 
tweede het podium. Vanaf 15.30 uur 
zullen zij voor de muziek in de zaal 
zorgen. Al vele jaren wordt er door 
de muzikanten van “Blech Bizarr” mu-
ziek gemaakt bij o.a. Pater Moeskroen, 
Hopp?!, Circusorkest Nederland, Guus 
Meeuwis, Trompetterkorps de Koninklijke 
Marrechaussee, Brabants Fietshamonisch 
Orkest en als vaste invallers bij veel 
verschillende orkesten en bands zoals 

Metropoolorkest, Marinierskapel, diverse 
Musicals van de Efteling en vele andere.
Tussen alle optredens door zal Krainer 3 
zorgen voor de nodige stemming met 
hun muziek. Krainer 3 zijn drie enthousias-
te en ervaren muzikanten die met 30 jaar 
podiumervaring, elk met hun muziek van 
topklasse voor oud en jong, een stem-
ming creëren. Sinds 2014 hebben de drie 
muzikanten fans in binnen- en buitenland 
geïnspireerd met hun programma, dat 
voornamelijk uit Oberkrainer en volks-
muziek bestaat. Krainer 3 is een garantie 
voor dit evenement! Lente, zomer, herfst, 
verjaardag, bruiloft of ..., zal een onverge-
telijke gebeurtenis worden met Krainer 3.

Het programma:

13:00 uur t/m 15:00 uur
Spätschoppen met De Lutter 
Muzikanten, De Lutte
 
15:30 uur t/m 17:30 uur
Die Reifholzkapelle, Boven-Leeuwen
 
18:00 uur t/m 20:30 uur
Blech Bizarr, Ophemert 

Intermezzo’s
Krainer 3, Issum - Duitsland

Kaarten via de ticketshop op de website 
www.poasbloasfestival.nl of bij de VVV in 
De Lutte, Losser, Beuningen en Oldenzaal, 
en aan de zaal. Kaarten in de voorverkoop 
€ 15,00 p.p.
Kinderen onder de 12 jaar gratis toegang.
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Het zilveren jubileum  van toneelvereniging Ons Genoegen wordt omlijst met uitvoe-
ringen op 5, 6 en 7 april a.s. Het decor wordt voor dit stuk ingericht als een antiekwin-
kel uit de jaren ’70. Het winkeltje vol met curiosa wordt gerund door de broers Frits en 
Dirk Beuntjes. Beide uitbaters verschillen nogal in aanpak om de omzet te verhogen. 
Huisvriend Piet Steenhouwer voelt zich geroepen om samen met zus Trijntje van de 
beide broers de zaak even te regelen. Het publiek kan zeker genieten van de meest 
uiteenlopende klanten die de winkel bezoeken. Een klant, een zeer nette dame, gaat 
zich zelfs als loge huisvesten in het onderkomen van de Beuntjes. De klucht wordt uit-
gevoerd in drie bedrijven en laat in de finale zien wie de beste handelaar in antiek is.

De uitvoering is in café/zalencentrum De Vereeniging in De Lutte en wordt op vrijdag 5 
april, zaterdag 6 april om 20.00 uur en zondagmiddag 7 april om 14.00 uur op de plan-
ken gebracht. De zaal is voor elke uitvoering een uur eerder toegankelijk. 

Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 10,- (inclusief kop koffie of thee) bij De 
Vereeniging tel. 0541-551230 en bij de VVV De Lutte tel. 0541-551160 te verkrijgen. 

zilveren toneelvereniging Brengt 
BeuntJes & Co oP de Planken

De KBO afd De Lutte is op zoek naar een bestuurslid om het bestuur weer compleet 
te maken. Inlichtingen en / of aanmelden kan bij:
Aly Schoordijk  0541-551704

Voor meer vacatures voor vrijwilligers in De Lutte kijk op:
https://www.delutte.com/meer/vacatures

vaCature voor een vriJwilliger

Op woensdag 13 maart brengen we een bezoek aan
de voedselbank in Losser. We vertrekken om
14.15 uur bij dorpshoes Erve Boerrigter.
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het zou heel
fijn zijn als u iets meeneemt uit uw keukenkastje voor in 
de voedselpakketten. Opgeven kan tot 6 maart bij:
Marian Voerman tel. 0541-551805 of Aty Nijhuis tel. 0541-511392.
Hebt u geen vervoer dan kunt u dat ook bij hun doorgeven.
Kosten voor het meerijden zijn € 2,00 p.p..

De 55 plus beurs in Zwolle is verplaatst naar het najaar en wordt nu gehouden van 13 
t/m 16 november.
Meer info hierover volgt.

aCtiviteiten kBo
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16	maart	2019:	Potgrondactie	Sint	Plechelmus	Harmonie	

	

Op	zaterdag	16	maart	vindt	de	jaarlijkse	potgrondactie	van	de	Sint	Plechelmus	Harmonie	plaats	
in	de	dorpskern,	het	buitengebied	van	De	Lutte	en	de	Luttermolen.	Op	deze	dag	leveren	de	leden	
van	de	harmonie	uw	potgrondbestelling	vanaf	10:00	persoonlijk	bij	u	thuis	af.		

U	kunt	vanaf	heden	uw	bestelling	doorgeven	via:	
-	(bij	voorkeur)	de	website	van	de	Plechelmusharmonie,		www.plechelmusharmonie.nl	of;	
-	onderstaande	bestelstrook.	

Mocht	u	om	wat	voor	reden	dan	ook	vergeten	zijn	om	uw	bestelling	vooraf	door	te	geven	dan	
bestaat	er	op	16	maart	2019	altijd	nog	de	mogelijkheid	om	potgrond	te	kopen,	omdat	er	deze	
dag	door	de	leden	van	de	harmonie	ook	huis	aan	huis	verkocht	wordt.	

De	kwalitatief	zeer	goede	potgrond	zal	bij	u	afgeleverd	worden	in	zakken	van	45	liter,	voor	de	
prijs	van	€	3,75	per	zak.	Voor	drie	zakken	betaalt	u	slechts	€	10,-.	De	betaling	van	de	potgrond	zal	
contant	geschieden	bij	aflevering.	Wij	hopen	als	leden	van	de	harmonie	in	ieder	geval	op	uw	
steun	zodat	we	achteraf	kunnen	zeggen	dat	er	sprake	was	van	een	vruchtbare	actie.	
	

Met	muzikale	groet,	

Sint	Plechelmus	Harmonie	

	

	

Potgrondactie	Sint	Plechelmus	Harmonie	2019	

	

Ik	bestel	hierbij	..…	zak(ken)	potgrond	van	45	liter	ad.	€	3,50	(per	drie	zakken	€	10,-)	welke	aan	
huis	afgeleverd	worden	op	16	maart	2019.	

	
Naam										 :……………………………………………………………………………………………….	
	
Adres											 :.………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
Deze	bestelstrook	kan	ingeleverd	worden	bij:	

Jan	de	Cocq	van	Delwijnen,	Zwaluwstraat	18,	7587	BL,	De	Lutte	
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Woensdag 13 maart
18:30 Lutheria MC 2 - Klumpers VVA MC 2 
Zaterdag 16 maart
16:00 Lutheria DS 5 - Elite/Dynamo DS 3 
Vrijdag 22 maart
19:00 Lutheria MA 1 - Krekkers MA 2
19:00 Lutheria DS 6 - Mintonette DS 1
21:00 Lutheria DS 3 - ISIVOL DS 2
21:00 Lutheria DS 4 - Kadoeng DS 1

Zaterdag 23 maart
08:30 Lutheria N2 1 - Pollux N2 1
08:30 Lutheria N1 2 - DeVoKo N1 1
09:15 Lutheria N1 2 - DeVoKo N1 2
09:15 Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 1
10:00 Lutheria N4 2 - Volley ’68 N4 1
10:00 Lutheria N5 2 - Pollux N5 2
10:45 Lutheria N5 2 - DeVoKo N5 4
10:45 Lutheria N4 2 - Volley ’68 N4 2
12:00 Lutheria MC 1 - Twente ’05 MC 1
12:00 Lutheria MC 3 - Volley ’68 MC 1
14:00 Lutheria MC 2 - Krekkers MC 3
16:00 Lutheria DS 2 - Krekkers DS 3
18:30 Lutheria DS 1 - SV Dynamo DS 2

thuiswedstriJden v.v. lutheria

De handbaldames van SV De Lutte de 
A-jeugd zijn op zaterdag 9 februari 
jl. kampioen geworden! Het was een 
mooie wedstrijd, met een zeer span-
nende eerste helft. Beide teams waren 
zowel aanvallend als verdedigend 
aan elkaar gewaagd, het ging gelijk 
op. Uiteindelijk wist De Lutte met een 
9-7 voorsprong de rust in te gaan. Het 
waren waarschijnlijk de zenuwen, want 
Olympia wist in de tweede helft niet 
meer dichtbij te komen. Met een eind-
stand van 23-16 hebben de dames van 
De Lutte het kampioenschap verdiend 
binnengehaald en zijn ze niet meer in 
te halen door de tegenstanders. Onder 
leiding van Pauline Bulter, Ilona Reinink 
en Lotte ter Horst wisten de dames er 
een mooi seizoen van te maken waarin 
ze geen enkele wedstrijd hebben 
verloren. Ze hebben dit seizoen laten 
zien dat er een ploeg staat met veel 
potentie voor de toekomst. 
Dames proficiat!!

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

sv de lutte handBal a1 kaMPioen
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Wielerclub De Lutte start op zondag 31 
maart a.s. met het nieuwe fietsseizoen 
voor de racefiets.
 
Heb je interesse in de wielersport en/
of ben je nog geen lid van een ver-
eniging? Je kan vrijblijvend enkele 
keren en op eigen niveau meefietsen 
om kennis te maken met onze club. 
Er is ook een mogelijkheid om geheel 
gratis, gedurende 1 maand, aspirant lid 
te worden van onze wielerclub. 

Je kunt je aanmelden door het aan-
meldingsformulier op www.wieler-
clubdelutte.nl in te vullen of te bellen 
met onze secretaris Martin Punt op tel: 
06-1217 6370/0541-552043. 

Mocht je een keer mee wilt fietsen, dan graag eerst aanmelden bij Martin Punt. Het 
vertrek is elke zondagmorgen om 9.00 uur en op dinsdagavond om 18.30 uur vanaf 
Bakkerij Wantia, Dorpstraat 26. Je bent van harte welkom! 

wielerCluB de lutte

grut oet de lutt
Kinderen kunnen in al hun wijsheid en 
onbevangenheid vaak (onbedoeld) 
grappig en eerlijk uit de hoek komen. 
Naar dat soort uitspraken gaan wij 
op zoek voor deze rubriek. Het enige 
dat u hoeft te doen is de betreffende 
uitspraak, de naam van het kind en de 
leeftijd (desnoods alleen de voornaam) 
en de context waarin de uitspraak werd 
gedaan aan ons door te mailen.
Inzendingen voor ‘Grut oet De Lutt’ kun-
nen worden verzonden naar Tessa Olde 
Riekerink 
(tessaolderiekerink@ gmail.com).
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Ik zie geen kroeg meer van binnen. 
Serieus! Sinds de kinderen er zijn drink ik 
bijna niet meer en lig steevast elke avond 
voor tien uur in bed. Ik probeer iedere 
minuut slaap die ik kan pakken volledig 
te benutten. Zelfs de door mij zo geliefde 
tentfeesten blijken gewoon door te gaan 
als ik er niet bij ben.
Maar dan valt er ergens in januari een 
uitnodiging bij ons op de mat. Een kame-
raad van ons wordt veertig en hij viert 
zijn feest bij Sterrebos in Beuningen. De 
moeder in mij draait op volle toeren. Wie 
past er op de kinderen? We besluiten om 
toch samen naar het feest te gaan. Ik bied 
op de automatische piloot direct aan dat 
ik wel ga rijden en op tijd terug ga om de 
oppas af te lossen. Prima plan vindt mijn 
wederhelft. Dat snap ik.

Die avond stappen we op ons paasbest de 
auto in. Ik kan me nauwelijks meer herin-
neren wanneer ik voor het laatst haarlak 
in mijn haar heb gespoten en make up op 
mijn snuit heb gesmeerd. Het voelt bijna 
onwennig. En ik weet niet of dát het is, 
maar er gebeurt iets in mij. We zitten nog 
geen minuut in de auto en ik voel mijn 
stemming omslaan. BAM! De moeder in 
mij staat ineens op een heel laag pitje. Het 
tentfeestgehalte begint te pieken.
En nu? Hoe vertel ik dit tegen Stephan? Ik 
kauw eerst drie minuten mijn nagels er af 
en dan besluit ik het maar gewoon te zeg-
gen: ‘Stef, ik wil eigenlijk niet op tijd naar 
huis. En oja, ik wil ook niet terug rijden.’ 
Hij kijkt me aan en ik herken deze blik: 
Ongeloof, ergernis en teleurstelling. Hij 
zegt dat ik dat beter tien minuten eerder 

had kunnen bedenken, we zijn immers 
al onderweg. Goed punt wel vind ik. Hij 
weet ook niet hoe we dit nu nog kunnen 
oplossen.
Het lijkt mij het meest efficiënt om ge-
woon te gaan drinken en dan maar zien 
wat er gebeurt. Ik bid God op mijn blote 
knietjes dat de kinderen blijven slapen. 
Dat de buren niet gaan bellen dat we 
thuis moeten komen omdat er eentje 
jankt. Ik heb echt geen idee hoe ik thuis 
zou moet komen.

Het feest is top. De drank vloeit rijkelijk. 
Hoe meer ik drink, hoe minder zorgen 
ik me maak over kinderen die wakker 
kunnen worden. Ik heb weer ouderwetse 
gesprekken van dertig meter dom lullen 
en ik dans mijn vastgeroeste lijf weer 
los. We proosten, we zingen en lopen de 
polonaise.
Maar dan ergens na twaalven is het ge-
beurd met mij. Na een nacht nauwelijks 
slapen knap ik af. Ik ben moe en wil alleen 
nog maar naar bed. Maar hoe dan? Hoe 
kom ik weer thuis? Een groepje dorpsge-
noten biedt aan dat we bij hen in de bus 
terug kunnen naar De Lutt. Top! Precies 
hierom woon ik zo graag in De Lutt.

In de bus crash ik. In halfslaap hoor ik 
hoe de rest van de bus begint te lallen: 
‘Wiiiijjjjjj gaan naar Erwin toeeee, wij gaan 
naar Erwin toeeee!’ Erwin is jarig en de 
hele bus moet mee naar zijn verjaardag. 
Aiii, nieuw probleem. Ik moet niet mee, ik 
moet naar bed. De moeder in mij is terug, 
in vol ornaat! Morgen ruim voor zeven uur 
roept een kind me weer wakker. Ik kan 

KIEK ES

wiJ gaan naar erwin toe
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KIEK ES

De winnaar van deze Kiek Es! is de eerste om 
het toe te geven. Een beetje voorsprong op 
de concurrentie had Gea Weda wel bij deze 
opgave. De foto is namelijk genomen in Erve 
Boerrigter en laat de onderkant van de fraaie 
wegwijzer zien die de bezoekers van het 
dorpshoes de weg wijst naar de verschillende 
ruimten. ‘Boven mijn fantastische werkplek 
in het dorpshoes’, meldt de altijd  enthou-
siaste Gea ons. Om eraan toe te voegen dat 
het inderdaad een thuiswedstrijd voor haar 
was. Maakt allemaal niet uit. Gea, van harte 
gefeliciteerd met het juiste antwoord en de 
digitale wisselbeker is zoals altijd verzonden.
 
Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer een fraaie foto van een herkenbaar stukje De 
Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan gauw 
naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook-com/kiekesintluutke. In de reac-
ties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw 
ogen opnieuw goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.
De redactie

kiek es!

met een beetje geluk nog een uur of vier 
slapen.
Met zo’n man of twintig lopen we die 
nacht rond twee uur naar een jarige Erwin 
Pouwels. Bij hem voor de voordeur vraag 
ik aan Stephan of wij niet beter gewoon 
naar huis kunnen gaan. Hij kijkt me weer 
aan en ook deze blik herken ik. Zijn ogen 
vertellen me dat hij eigenlijk ook naar bed 
wil, maar dat ie dat nu niet toe gaat geven 
omdat dat ten koste gaat van zijn reputa-
tie. Ik offer daarom met liefde míjn eigen 
reputatie wel op en zeg dat ik naar bed 
ga. Hij gaat mee.

De volgende ochtend om half tien slapen 
de kinderen nog! Allebei!! Nooit slapen 

die rotapen uit en nu doen ze het allebei 
op dezelfde dag. We maken ze zelfs wak-
ker omdat we willen checken of ze allebei 
nog ademen. Ik heb meer dan zeven uur 
geslapen en heb stiekem spijt dat we 
niet mee zijn gegaan naar het nachtelijke 
feestje van Erwin. Maar Erwin is volgend 
jaar ongetwijfeld weer jarig.
Roy en Sylvia, bedankt voor een fantas-
tisch feest. Buren, dankjewel voor het 
oppassen. Vrienden van Erwin, bedankt 
dat jullie ons thuis hebben gebracht. 
En Erwin, nog gefeliciteerd! Ik vermoed 
dat het nog lang onrustig was aan de 
Lossersestraat.

Tessa
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Zondag	3	maart	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	mevr.	G.	Maseland	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Ytse	de	Cocq	van	Delwijnen	en	Bart	Rolink	
	 	 	 	 	
Dinsdag	5	maart	 	 	 :	19.00	Rozenkrans	
	
Woensdag	6	maart	 	 :	Aswoensdag	
	 	 20.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
	 	 Voorganger	 	 :	Mgr.	Hoogenboom		
	 	 Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Volker	
	
Zondag	10	maart	 :	Kruisrondgang	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 						:	Joyce	Rolink	en	Christiaan	Steenbekke	
Bus	vastenactie	staat	achter	in	de	kerk	
	
Woensdag	13	maart	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	17	maart			:	Presentatieviering	Eerste	Heilige	Communie		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v	gelegenheidskoor		 	 	
Voorganger		 :	pastor	J.	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars	 					:	Lars	Beverborg	en	Tess	Kleissen	
Collecte	 :	2e	collecte	voor	Jongeren	pastoraat	en	eigen						
	 		Geloofsgemeenschap	
Bus	vastenactie	staat	achter	in	de	kerk	
	
Woensdag	20	maart	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Intenties	
Zondag	3	maart:	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Hendrik	Kristen,	
Ouders	Lentfert-Siegerink,	Truus	Egberink-Grashof.	
	
Jaargedachtenis:	Jan	Peters,	Ouders	Schopbarteld-Kosters,	Suzette	Nijhuis-Oude	
Grote	Beverborg,	Gerrit	Olde	Rikkert	(Oldenzaal)	
	
Zondag	10	maart:	Hendrik	Jozef	Grunder,	Ouders	Jeunink-Pots,	Rikie	Grote	Punt-
Nijhuis,	Willy	Punt,	Ouders	Schiphorst-Grashof,	Gerard	Heijdens.	
	
Jaargedachtenis:	Hennie	Zwijnenberg,	Harrie	Bentert,		Hubert	Sweerts,	Hennie	
Notkamp,	Johan	Olde	Hanter,	Ouders	Zanderink-Welhuis,	Ouders	Schrader-
Bonnes,	Frans	en	Annemarie	Rosink,	Riky	Grote	Punt-Nijhuis.	
	
Zondag		17	maart:	Ouders	Notkamp-Nijhuis,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Jan	
Heijdens,	Martin	Volker,	Annie	Niehof-Nolten.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Nijhuis-Tijhuis,	Willy	Punt.	
	
Overleden:	
Riek	Van	Rijn-ter	Woerds,	Monnikstraat	3	Oldenzaal.	Op	de	leeftijd	van	96	jaar.	
	
Pastorpraat:	
Vastenactie	2019:		vijf	waterprojecten.			
Tijdens	de	komende	vastentijd	wil	de	Vastenactie	inzamelen	voor	veilig	en	
bereikbaar	water.	Toegang	tot	schoon	water	is	namelijk	van	levensbelang,	voor	
onze	gezondheid.	Met	name	in	arme	delen	van	het	Zuiden	knelt	de	
beschikbaarheid	van	water,	ook	om	eigen	voedsel	te	verbouwen	en	vee	te	
houden.	Doordat	waterplekken	veelal	ver	gelegen	zijn	wordt	productieve	tijd	
voor	eigen	inkomen	verspild	en	missen	kinderen	onderwijs	door	de	grote	
afstanden	die	telkens	gelopen	moeten	worden.	Jaarlijks	gaan	443	miljoen	
schooldagen	verloren	omdat	kinderen	ziek	thuis	zijn	door	het	drinken	van	
vervuild	water.	Bij	de	vijf	projecten	voor	de	toegang	tot	schoon	water	zal	de	
Vastenactie	zich	dit	jaar	richten	op	de	aanleg	van	een	waterput	voor	Baboursaye,	
in	Niger.	Daar	zullen	ook	watercomités	worden	opgericht	die	de	waterbron	gaan	
beheren	en	de	hygiëne	rondom	de	put	handhaven.	In	Masisi-gebied	in	Noord	
Kivo,	Congo	wordt	het	waterbeheer	en	de	hygiëne	verbeterd.	Voor	de	
watercomités	daar	is	speciale	aandacht	voor	de	participatie	van	vrouwen.	Op	
Flores	in	Indonesië	heeft	meer	dan	de	helft	van	de	dorpen	in	het	berggebied	
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geen	toegang	tot	schoon	water;	daar	worden	watervoorzieningen	aangelegd	en	
toiletten	gebouwd.		
Verder	is	er	een	project	in	Nicaragua	vanwege	vervuild	rivierwater	en	in	Sierra	
Leone	krijgen	drie	dorpen	een	waterpomp	en	watercomités.	Om	een	idee	van	de	
kosten	te	krijgen	;	voor	de	opleiding	van	een	watercomité	is	een	bedrag	van	€	
400,-	nodig,	voor	een	waterpomp	bijvoorbeeld	€	10.000.	en	een	waterput	kost	
gemiddeld	€	25	per	persoon.	Maar,	iedere	dollar	die	in	water	en	sanitair	wordt	
geïnvesteerd	levert	een	economisch	rendement	op	tussen	3	en	34	dollar,	
volgens	de	Wereldgezondheidsorganisatie.	(voor	verdere	info;	
www.vastenactie.nl	)	Schoon	water	voor	mensen,	op	redelijke	afstand	
bereikbaar	is	“broodnodig”	voor	mensen.	Stellen	wij	ons	voor,	welke	immense	
gevolgen	het	zou	hebben	als	het	ons	daaraan	zelf	zou	ontbreken.	U	kunt	deze	
actie	de	komende	vastentijd	op	de	gebruikelijke	wijze	ondersteunen,	via	de	
Vastenactiezakjes	of	een	extra	collecte.	

Namens	het	Diaconaal	Beraad,	pastor	L.M.	Ros.			
	
Rondgang	van	het	Kruis	in	de	Veertigdagentijd	parochie	Lumen	Christi	
Evenals	de	voorgaande	jaren	zal	ook	dit	jaar,	in	de	Veertigdagentijd,	het	Kruis	
rond	gaan	via	alle	geloofsgemeenschappen	van	onze	parochie,	op	weg	naar	
Pasen.	Tijdens	de	weekendviering	zal	het	kruis,	dat	symbool	staat	voor	ons	
christelijk	geloof	en	met	name	voor	het	lijden	van	Jezus	Christus,	de	kerk	worden	
binnen	gedragen.	Met	dit	Kruis	willen	wij	niet	alleen	stil	staan	bij	het	lijden	van	
Jezus	Christus,	maar	ook	zijn	solidariteit	benadrukken	met	alle	mensen	die	
onschuldig	lijden	in	onze	dagen.	De	rondgang	van	dit	Kruis	drukt	op	bijzondere	
wijze	onze	onderlinge	solidariteit	uit	met	de	lijdenden	in	de	wereld.	Wij	hopen	
dat	velen	van	u	in	deze	Veertigdagentijd	even	ruimte	maken	om	stil	te	staan	bij	
de	kwetsbare	en	lijdende	mens.	De	rondgang	van	het	Kruis	start	op	zondag	9	
maart	in	De	Lutte	en	eindigt	op	Goede	Vrijdag	in	Ootmarsum.	

Het	pastoraal	team	Lumen	Christi	
	
Presentatieviering	communicanten	
Op	zondag	17	Maart	a.s.	is	de	presentatieviering	voor	de	communicantjes	van	dit	
jaar.	In	deze	viering	worden	de	kinderen	voorgesteld	die	zich	voorbereiden	op	de	
eerste	Heilige	Communie.		
Achter	de	schermen	zijn	de	voorbereidingen	voor	de	Eerste	Heilige	Communie	al	
in	volle	gang.	Bijeenkomsten	en	rondleiding	in	de	kerk,	kindermiddagen.	
De	presentatieviering	begint	om	9.00	uur	en	iedereen	is	van	harte	welkom.	Het	
gelegenheidskoor	zal	deze	viering	vocaal	opluisteren.		 	
De	eerste	Heilige	Communie	wordt	gedaan	op	zondag		2	juni	om	11.00	uur.	
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Midvastenloop	Rossum	al	40	jaar	kerngezond.	
Wandelen	is	kerngezond.	En	daarom	wordt	ook	dit	jaar	op	zaterdag	30	maart	
alweer	voor	de	40e	keer	de	Midvastenloop	Rossum	gehouden.	Het	is	in	2019	dus	
een	jubileumjaar	en	daarom	zijn	langs	de	gehele	route	tijdens	de	wandeling	voor	
de	deelnemers	echt	leuke	en	gezellige	attracties	te	horen	en	te	zien.	De	gehele	
wandelroute	bedraagt	40	kilometer	en	start	op	de	vroege	ochtend	vanuit	de	
blokhut	in	Rossum	vanaf	7	uur,	maar	later	aan	de	start	beginnen	mag	natuurlijk	
ook.	De	route	voert	langs	de	prachtigste	gedeelten	van	No-Twente.	Er	zijn	
talrijke	wandelaars	die	al	vele	jaren	meedoen	aan	deze	Midvastenloop,	van	jong	
tot	oud.	Maar	in	dit	jubileumjaar	zijn	de	afstanden	voor	het	eerst	aangepast	op	
de	wat	minder	getrainde	lopers:	de	afstanden	bedragen	10,	20,	30	en	40	
kilometer.	Iedereen	die	niet	de	volle	40	kilometer	kan	of	wil	lopen	wordt	met	
een	busje	gratis	teruggebracht	naar	het	startpunt.	Info:	www.midvastenloop.nl	
	
Dinsdag	12	maart:	Spelen	met	het	Bijbelverhaal	“Naomi	en	Ruth”		
Bij	het	lezen	van	en	luisteren	naar	dit	Bijbelverhaal	(Ruth	1;	7-18)	stellen	we	het	
thema	‘Vasthouden	en	Loslaten’	centraal.	We	lezen	en	we	doorleven	het	
verhaal.	Waar	sta	je	zelf	in	dit	verhaal?	Wat	bemoedigt	je	en	wat	stoot	je	af.	Hoe	
diep	je	in	het	verhaal	wilt	duiken,	mag	ieder	zelf	bepalen.	Herken	je	de	angst	om	
los	te	laten,	nieuwe	wegen	te	verkennen,	de	toekomst?	Wat	zie	je	dan?	Wat	
houdt	je	vast	en	is	het	waard	om	vast	te	houden?	
Dominee	Annerie	Snier	en	pastoraal	werker	Ingrid	Schraven	gaan	met	ons	in	
gesprek	over	dit	bijzondere	Bijbelverhaal.	Aanvang:	19:30	uur	Waar:	Huize	
Elisabeth,	Gravenallee	11,	Denekamp	.	Kosten:	€	7,50			
Helaas	is	er	12	februari	iets	mis	gegaan	in	de	communicatie	en	de	PR	rondom	
annulering.	Om	herhaling	te	voorkomen	is	opgave	dan	ook	aanbevolen	bij:	
secretariaat@lumenchristi.nl	of	telefoon:	0541	353551	(bereikbaar	van	09.00-
11.30	uur)	of	bij	p.w.	Ingrid	Schraven	(06-22924657)	
	
Dank	
Voor	het	medeleven	en	steun	op	welke	wijze	dan	ook	na	het	overlijden	van	mijn	
schoonvader	en	John’s	vader	op	23	januari	jl.	willen	wij	iedereen	hartelijk	
bedanken.	Dit	hebben	wij	bijzonder	op	prijs	gesteld	en	heeft	ons	goed	gedaan.		

Ingrid	Schraven	
	
Bericht	alleenstaanden	
Op	woensdagmiddag	27	maart	komen	wij	weer	samen	in	het	parochiecentrum.	
We	gaan	er	dan	samen	weer	een	gezellige	middag	van	maken.	
U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.	Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
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Nog	een	keer	“Gast	aan	Tafel”		
We	willen	u	opnieuw	uitnodigen	voor	een	bijeenkomst	van	“Gast	aan	Tafel.	Dat	
initiatief	biedt	de	mogelijkheid	om	een	aantal	keren	samen	te	eten	met	een	
vluchteling	(alleenstaand	of	gezin).	Het	gaat	hierbij	om	statushouders	die	in	onze	
gemeenten	Dinkelland	en	Losser	een	woning	is	toegewezen.	“Gast	aan	Tafel”	
houdt	in,	maandelijks	samen	te	eten;	drie	keer	in	je	eigen	huis,	de	andere	keren	
in	de	woning	van	de	statushouder.	En	dat	binnen	de	periode	van	ongeveer	een	
half	jaar.	Om	hier	meer	over	te	horen	is	er	woensdag	13	maart,	20.00	uur	een	
informatieve	bijeenkomst	voor	belangstellenden.	Die	vindt	plaats	bij	de	
Protestantse	kerk	in	Denekamp,	Grotestraat	3,	ingang	links	opzij.	(we	
organiseren	dit	vanuit	Lumen	Christi	en	de	Protestantse	Gemeente	samen)		
L.M.	Ros	(pastoraal	werker)			
	
Wandel	de	kerk	uit	in	Verwondering	rond	Deurningen	
De	Werkgroep	Meditatieve	Wandelingen	organiseert	vanuit	de	Plechelmus	Kerk	
in	Deurningen	een	wandeling	van	ca.	12	km.	Het	thema	van	deze	wandeling	is	
"Verwondering".	Vanzelfsprekend	krijgt	het	meditatieve	karakter	van	de	tocht	
alle	aandacht.	Wanneer:	zaterdag	23	maart.	Startpunt:	vanuit	de	Plechelmus	
Kerk	in	Deurningen.	Kosten:	na	afloop	vrije	gift.	Opgave:	noodzakelijk	bij	het	
secretariaat	van	Lumen	Christi	i.v.m.	koffie	en	thee	onderweg.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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)	
Bankrekening	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	



nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

maandag  08.00 - 19.00 uur

dinsdag  08.00 - 19.00 uur

woensdag  08.00 - 19.00 uur

donderdag  08.00 - 19.00 uur

vrijdag  08.00 - 19.00 uur

zaterdag  08.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info




