
Agenda
15 mrt Wooncoach in dorpshoes
15 mrt Dialectavond De Dree Marken
18 mrt Potgrondactie Harmonie
21 mrt ZijActief: Denekamp
25 mrt Schoonactie SAMenSCHOON
26 mrt Presentatie Eerste Communie
29 mrt Vergadering Zonnebloem
31 mrt Toneeluitvoering
  1 apr Kledingactie mensen in nood

@glAsbuitenAf

CIF start nieuw cluster 
#glasvezelcampagnes in ver-
schillende regio’s: 
http://ow.ly/Tko2309qYts  
#glasvezel #buitengebied

twitter

KronieK De lutte:
boerinnenbonD - Kbo - ZijActief

De lutte schoont op
sAMenschoon

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke
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Deelname aan de opschoonactie van 
De Lutte
Door Sam Mollink (8 jaar) is een actie 
opgestart om op zaterdag 25 maart. Zie 
hiervoor ook het bericht elders in ‘t Luutke’. 
Dorpsbelangen ondersteunt deze actie van 
harte en roept iedereen op zich op te geven 
als vrijwilliger.

Vrijwilligers gevraagd voor 
onderhoud rond welkomstenen
We zoeken nog vrijwilligers, die 2 tot 3 keer 
per seizoen, het onderhoud van de beplan-
ting rondom de welkomstenen op zich wil-
len nemen. Het gaat op dit moment om de 
stenen aan de Dorpstraat/Bentheimerstraat 
en die aan de Plechelmusstraat/
Bentheimerstraat. Voor de steen aan de 
Kroepsweg hebben zich al vrijwilligers ge-
meld. In de toekomst komt er ook nog een 

welkomstenen aan de Lossersestraat. We 
zullen de vrijwilligers jaarlijks van een leuke 
attentie geven voor de verrichte werkzaam-
heden. Wilt u zich opgeven, meldt u dan op 
onderstaand e-mailadres.

Wilt u reageren op de plannen en werk-
zaamheden van St. Dorpsbelangen De 
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de 
eerste maandag van de maand op het 
DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes 
tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@
dorpsbelangendelutte.nl 

St. Dorpsbelangen De LutteDr. Brandenburg
De praktijk is wegens vakantie gesloten 
vanaf vrijdag 17 maart tot en met woensdag  
22 maart 2017.  
kIn deze periode kunt u tijdens kantooruren de 
dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
praktijk telefoonnummer  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 08.15 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 - 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 (rechtstr)

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

Parochiële berichten ’t Luutke
E-mail luutke@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 5 loopt van 4 april tot 24 april 2017 
kopij inleveren woensdag 29 maart voor 20.00 uur via e-mail.

 Maart

15 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
15 Dialectavond De Dree Marken
18 Potgrondactie Plechelmus Harmonie
21 ZijActief: modeshow Denekamp
25 Opschoonactie SAMenSCHOON
26 Presentatieviering Eerste H. Communie
29 Vergadering Zonnebloem
31 Toneeluitvoering Ons Genoegen

 April

 1 Kledingactie mensen in nood
 1 Toneeluitvoering Ons Genoegen
 2 Toneeluitvoering Ons Genoegen

 4 ZijActief: Paasstukje maken
 8 Oud ijzer actie Jong Nederland
 8 Palmpasenviering de Zonnebloem
 9 Palmpasenoptocht
11 ZijActief: huidtherapeut Jenigue
16 Lampionoptocht en Paasvuur
19 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
21 KBO Jaarvergadering
26 KBO Fietstocht

 Mei

 4 Dodenherdenking
 7 11e Heurnetocht
13 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
17 Wooncoach aanwezig in dorpshoes

Jaarkalender 2017 nieuws van sT. dorpsbelangen

Jan Riesewijk is dit keer te gast op de dialectavond van historische vereniging De 
Dree Marken. De Lossenaar met wortels in De Lutte trekt momenteel met het theater-
programma Riesewijk en Co volle zalen in Twente en zelfs daar buiten. De regionaal 
wereldberoemde humorist en artiest brengt op de dialectavond verhalen in het plat en 
zal zich ook muzikaal laten horen. De van Jan Riesewijk bekende humor is daarbij het 
handelsmerk. Het thema van de avond in de streektaal is “de school”. Kinderen van de 
basisschool verlenen medewerking en zullen laten horen dat ze de taal van Twente nog 
uitstekend onder de knie hebben. Daarnaast zullen verhalen en anekdotes worden ver-
teld over de scholen in Beuningen, De Lutte en Berghuizen. De 
geschiedenis van het onderwijs in de drie marken komt voorbij, 
maar ook mooie anekdotes over de “meesters en juffrouwen” van 
vroeger. Op de dialectavond wordt ook een hommage gebracht 
aan de vorig jaar overleden Jan Swennenhuis door een van zijn 
meest populaire verhalen voor te dragen. Al met al belooft het 
een gevarieerde avond te worden, waar het Twents centraal staat. 
De avond is donderdag 16 maart a.s. in dorpshoes Erve Boerrigter 
aan de Plechelmusstraat in De Lutte en begint om 19.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Jan riesewiJk op dialeCTavond dree Marken
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Uiteraard was ook het gezellig samenzijn 
belangrijk! Excursies, lezingen en het jaar-
lijkse uitstapje zorgden er voor dat de KPO 
een vaste plaats in de Lutter gemeenschap 
kreeg en aantal van activiteiten binnen de 
dorpsgemeenschap nam men deel, zoals 
de viering van het 75 jarig bestaan van de 
Plechelmusharmonie, de Hellehondsdagen, 
acties voor de Lutter missionarissen, enz.
Het 60 jarig bestaan werd op 3 april 1990 
gevierd met traditie-getrouw eerst een 
eucharistieviering in de door de leden 
versierde kerk met pastoor van Hamersveld 
als voorganger en daarna een feestelijk 
samenzijn in het Bernardusgebouw met 
huldiging van twee dames die vanaf de 
oprichting (60 jaar geleden) al lid waren, 
t.w. mw. Zwijnenberg-Brilhuis en Nijhuis-
Schopbarteld en twee dames die al 50 
jaar lid waren van de Boerinnenbond/
KPO t.w. mw. Meijer-Notkamp en mevr. 
Schopbarteld-Kosters. (zie foto ) Met Dika 
en Moo van de Wierdense Revue werd 
de feestavond besloten en daarna kon 
het bestuur verder met de organisatie 
van bijeenkomsten en excursies voor de 

plattelandsvrouwen van De Lutte waarbij 
steeds een gezellige sfeer hoog in het vaan-
del bleef staan.
Vanaf 2001 werd de naam van de vrouwen-
vereniging KPO gewijzigd in “Zij Actief” 
maar de doelstellingen bleven het zelfde: 
een vereniging gericht op de emancipatie 
van de vrouwen op het platteland met 
jaarlijks informatiebijeenkomsten (lezingen, 
e.d.) creatieve activiteiten, zoals bloem-
schikken en recreatieve bijeenkomsten 
zoals fietstochten en uitstapjes. Ook bij het 
jaarlijkse oogstdankfeest zorgen de leden 
voor een feestelijk versierde kerk die gezien 
mag worden !
In 2005 kon het 75-jarig bestaan worden ge-
vierd en inmiddels is deze Lutter vereniging 
van vrouwen op weg naar het volgende 
lustrum, maar één ding is niet veranderd 
: het is nog steeds een club gebleven die 
voorbehouden is aan vrouwen ! Is dat al niet 
uniek ??

groetjes,

Tonnie Bekke

Vorige keer had ik het in deze rubriek over 
de geschiedenis van de ABTB, maar uit deze 
katholieke agrarische standsorganisatie zijn 
in de loop der jaren ook enkele “nevenaf-
delingen“ ontstaan, zoals voor de jeugd de 
JBTB (Jongere Boeren en Tuinders Bond) die 
later werd omgevormd tot KPJ (Katholieke 
Plattelands Jongeren), maar ook kwam er 
een Boerinnenbond en daarover nu iets 
meer.
In 1930 werd in De Lutte deze 
Boerinnenbond opgericht en wel door 
de dames Sanderink-Wijfker en Welhuis-
Hampsink in nauwe samenwerking met 
pastoor J.C. Rüding. Dat gebeurde in het 
(oude) Bernardusgebouw in aanwezigheid 
van meteen al plm. 60 leden.
De eerste 10 jaren waren de activiteiten 
van deze bond vooral gericht op het 
boerenbedrijf met o.a. lezingen over de 
opfok van kalveren, slacht- en melkcursus-
sen, voedingsleer en kinderopvoeding. Zó 
vertelde de heer Engelbertink, hoofd van de 
landbouwschool in Oldenzaal dat voor de 
kalveren gezorgd moest worden voor een 

ruim en zindelijk hok en een verlichte en 
droge ligplaats.
Rond 1938 had de Boerinnenbond zo’n 
honderd leden, maar twee jaar later werd 
ze ontbonden op last van de Duitsers: de 
Tweede Wereldoorlog was begonnen.
Pas op 12 februari 1947 werd de eerste bij-
eenkomst na de oorlog weer gehouden en 
in de daarop volgende jaren werd opnieuw 
gesproken over actuele onderwerpen, 
zoals het gebruik van voedingsmiddelen, 
de opvoeding en het meewerken aan de 
vrouwen in het agrarische bedrijf.
In 1955 werd het zilveren jubileum gevierd 
en in dat jaar werd ook een slachtcursus ge-
geven waarbij de geestelijk adviseur pastoor 
van Boxtel opmerkte dat hij het een treurige 
zaak vond dat in De Lutte “het land van de 
varkens” niet eens een varken te krijgen was 
voor deze slachtcursus.
In 1964 werd de Boerinnenbond omge-
doopt tot KPO zodat ook vrouwen die niet 
uit de boerenstand kwamen lid konden 
worden . Het gevolg was dat het leden-
aantal snel groter werd en de activiteiten 
zich ook meer richten op de plaats en de 
mogelijkheden van vrouwen in de samen-
leving ook buiten het bedrijf en gezin. 

KRONIEK  DE LUTTE

boerinnenbond   –  kpo  –  ZiJ aCTief
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Jong Nederland houdt zaterdag 8 april 
weer de jaarlijkse oud ijzer actie. Vanaf 
08.00 uur wordt in het buitengebied huis 
aan huis oud ijzer en oud papier opge-
haald. ’s Middags vindt de inzameling in 
de bebouwde kom plaats. In verband met 
concurrerende oud ijzer handelaren, gelieve 
dit ijzer pas na 12.00 uur buiten leggen. 
Vanwege de strenge milieu eisen wordt er 
geen witgoed opgehaald. Accu’s zijn wel 
welkom. Grote en zware delen kunnen 
vooraf worden aangemeld op vrijdag 7 april 
tussen 17.00 & 19.00 uur op het volgende 
telefoonnummer: 06-25438782. Op het 
Luttermolen wordt niet ingezameld. Deze 
bewoners kunnen hun ijzer brengen bij de 
oude meelfabriek aan de Dorpstraat.

De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 17 maart tot en met woensdag  22 
maart 2017.
In deze periode kunt u tijdens kantooruren de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnummer 0541-551355. U wordt verbonden met een antwoord-
apparaat met keuzemenu van waaruit u zich kan laten doorverbinden. 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

Graag ook uw aandacht voor het volgende: In sommige gevallen moet u bij het ophalen 
van medicatie (bij)betalen omdat bepaalde middelen niet of slechts gedeeltelijk worden 
vergoed. Deze betalingen kunnen contant en sinds kort ook per PIN worden voldaan. 
Om onze administratie te vergemakkelijken is het daarmee niet meer mogelijk om op 
rekening medicatie mee te nemen, uitzonderingen natuurlijk daargelaten.

Dank!

Met vriendelijke groet Jan Brandenburg, Huisarts De Lutte

HuisarTsenprakTiJk & apoTHeek brandenburg

oud iJZer aCTie Jong nederland 2017

Het is bijna zover! De SAMenSCHOON actie. 
Op zaterdagmiddag 25 maart om 14:00 uur 
wordt onder leiding van de acht-jarige Sam 
Mollink de opschoonactie afgetrapt. Tijdens 
de opschoonactie wordt het zwerfafval dat 
rondslingert opgeruimd.

Om zijn opschoonactie een succes te laten 
worden, zijn er heel veel mensen nodig 
die bereid zijn om een paar uurtjes te 
komen helpen. Al verschillende kinderen 
en volwassenen uit De Lutte, maar ook uit 
omliggende dorpen, hebben zich aange-
meld om te komen helpen. Ook Stichting 
Dorpsbelangen zorgt voor wat helpende 
handen. Fantastisch, maar nog lang niet ge-
noeg om het hele dorp weer vrij te krijgen 
van zwerfafval. Sam roept bij deze dan ook 
iedereen op om in beweging te komen. Hij 
rekent ook op u!

Op zaterdag 25 maart tussen 13:00 uur en 
14:00 uur kunnen alle deelnemers op het 
kerkplein in De Lutte materiaal ophalen dat 
beschikbaar is gesteld door de gemeente 
Losser. Denk hierbij aan handschoenen, vuil-
niszakken, veiligheidshesjes en grijpstokken.
Voor alle kinderen van de basisschool die 

zich via de website hebben aangemeld ligt 
er een Supporter-van-Schoon setje klaar. 
Dit setje bestaat uit een veiligheidshesje en 
werkhandschoenen die ze na afloop mogen 
houden. Zo kunnen zij het hele jaar door 
zorgen voor een schone buurt.
Tussen 17:00 uur en 18:00 uur kunnen alle 
andere materialen, samen met de volle 
vuilniszakken, ook op het kerkplein weer 
worden ingeleverd. Alle kinderen krijgen na 
afloop een diploma voor hun bijdrage aan 
een schone en prettige woonomgeving.
De Lutter Dorpstraatspecialisten zorgen 
ervoor dat er voor alle deelnemers een wel-
verdiende bak koffie of ranja en een broodje 
klaar staat!
Meer informatie over de actie 
SAMenSCHOON kunt u vinden op de web-
site www.sam-en-schoon.nl.
Ook vindt u hier een invulformulier waar-
mee u ons kunt laten weten dat u erbij bent 
(Sam wil dat graag weten in verband met 
het aantal kinderpakketjes en broodjes). 
Deelname is op eigen risico en kinderen 
kunnen zich dan ook alleen aanmelden 
onder begeleiding van een volwassene.

Tot dan!

de luTTe sCHoonT op
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Schuif-Aan dinsdag en vrijdag | 12:00 uur
Onder het motto “Schuif-Aan”  kunt u samen met de andere bezoekers van de activiteiten 
in het dorpshoes 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 
p.p. Opgave via het dorpshoes 0541-552009 of 06-10073282 

Workshop: Vegetarisch Koken woensdag 12 april a.s. | 18:30-21:00 uur
Op woensdag 12 april as. wordt er in het dorpshoes in De Lutte een workshop vegetarisch 
koken verzorgd door Grietje Cazemier. Grietje kookt al jaren vegetarisch. Zij is orthomole-
culaire therapeut en kan veel vertellen over diverse diëten zoals 
vegetarisch, maar ook over gezonde voeding in het algemeen 
en supplementen. Onder het voorbereiden en koken zal Grietje 
u over deze onderwerpen vertellen en kunt u vragen stellen. 
Tijdens de workshop wordt er gekookt met zoveel mogelijk 
groenten en alleen verse producten. Het gehele menu wordt 
door de deelnemers zelf uitgevoerd. Nadien wordt er  gezamen-
lijk gegeten. 
Het vegetarische 3 gangen menu bestaat uit een:
Voorgerecht: Tomatenroom soep met basilicum
Hoofdgerecht: Oer Pizza (zonder granen) met o.a. verse buffelmozzarella
Nagerecht: Warme Brusselse wafel met zelfgemaakt gezond aardbeienijs
Kosten:  €15,00 p.p. incl. 1 glas biologische wijn
Aantal deelnemers: min 4 en max 8 personen. Het menu kan ook glutenvrij en 
suikervrij. Opgave bij: mieke@dorpshoes.nl of bel : 0541-552009 / 06-37276376

Ashtanga-Yoga maandag 19:00-20:30 uur | woensdag 08:45-09:45 uur
Tijdstippen: maandag 19.00 – 20.30 uur , woensdag van 8.45- 9.45 uur. Kosten: 1,5 uur voor  
€100,00 en les van 1 uur €85,00 voor 12 lessen. Locatie: dorpshoes. Docente: Petra Slickers is 
in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: 
slickers.petra@gmail.com Bellen kan ook: 06-38210955.

dorpsinfopunT

Er is dagelijks een gastheer/vrouw van het dorpshoes  
aanwezig. Ma t/m do van 9 - 23 uur, vr van 9 - 17 uur.

Spreekuur/aanwezigheid
Maandag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg 

13.00 - 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes 
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)

Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:  10.00 - 11.30 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Cursus Sociale Vaardigheid voor kinderen woensdag | 15:00-16:30 uur 
De Sociaal Teams in de gemeente Losser organiseren de cursus Sociale Vaardigheden voor 
kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar.
Opkomen voor jezelf betekent dat je durft te zeggen wat je van iets vindt, dat je dingen 
durft te doen die je leuk of belangrijk vindt. Ook al denk je dat sommige andere kinderen 
of mensen dat stom, kinderachtig of gek vinden. Opkomen voor jezelf betekent ook dat je 
anderen dingen durft te vragen en dat je durft te zeggen dat je iets niet wilt. Het gaat dus 
steeds om durven. Eigenlijk betekent opkomen voor jezelf gewoon dat je zelfverzekerd 
bent, dat je jezelf durft te zijn. Op een goede manier opkomen voor jezelf kun je dus leren. 
In de cursus leren kinderen andere kinderen kennen die het ook moeilijk vinden om voor 
zichzelf op te komen. Samen leren zij hoe je meer zelfvertrouwen kunt krijgen. Er wordt 
geoefend met samen spelen en samenwerken, hoe je een stevige houding krijgt en hoe jij 
je stem kunt gebruiken. Ook wordt er geoefend hoe je contact maakt met anderen en hoe 
je met pesten om kunt gaan. 
Aan de cursus kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen. De cursus wordt gegeven door 
een medewerker van Stichting Fundament en een medewerker van Wijkracht.
Na de aanmelding wordt er een intakegesprek gepland met kind en ouders/verzorgers. In 
dit gesprek wordt onderzocht wat de leerdoelen van het kind zijn en wordt bekeken of de 
cursus geschikt is voor het kind. Tijdens de cursus is er contact met de ouders/ verzorgers. 
Iedere week is er post voor ouders/verzorgers zodat die ook weten wat het kind oefent in 
de cursus.
De cursus start woensdag 15 maart in de Muchte aan de Vlasakker 2 te Losser. Data: 15, 22, 
29 maart, 5, 12, 19 april en 3, 10, 17 mei. Voor deze cursus wordt een eigenbijdrage gevraagd 
van € 10.00, deze is bij belemmering bespreekbaar. Opgave en inlichtingen: Stichting 
Fundament, de Muchte, Vlasakker 2, Losser. Mail: c.tenklooster@stichtingfundament.nl of 
bellen naar 053-5369416 en vragen naar Christina ten Klooster

Wandelen onder begeleding van Truus Wijnen laatste woensdag van de maand 
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 wandeling 
van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Sociaal Team De Lutte/Beuningen woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden. U kunt bij 
het Sociaal Team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen & woonomgeving, man-
telzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administratie & financiën, gezond-
heid & bewegen en tot slot over werk & scholing. Meer informatie kunt u vinden op www.
sociaalteamslosser.nl of mail naar: info@sociaalteamslosser.nl

Kristallen Klankschalen en Hartmeditatie 3de donderdag v/d maand | 19:30  
De zuivere klankvibraties hebben een diep ontspannende en helende werking. Iedere der-
de donderdag van de maand van 19.30 – 21.30 kosten: €17,50 per avond. Meer informatie en 
aanmelding via info@crystalyoga.nl of bel met Elly Groot mobielnummer: 06-45633867



10 11

kinderaCTiviTeiTen in dorpsHoes erve boerrigTer

Nieuw!
In het voorjaar van 2017 gaan we weer een workshop koken en bakken 
voor kinderen organiseren.

Muzieklessen in het dorpshoes
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Momenteel zijn er gitaar-, trompet- en slagwerk lessen. Voor info neem 
contact op via info@muziekschooldesleutel.nl.

Tekenles Er is een plekje vrij! maandag | 15:30 - 16:00 uur
Sinds begin september is Moniek Arends gestart met tekenlessen voor kinderen in het 
dorpshoes. Rondom een thema worden de lessen uitgevoerd. Tevens worden verschil- 
lende technieken uitgediept. De lessen worden gegeven op maandag van 15:30 – 16:00 
uur. De lessen zijn 1 keer in de 14 dagen. September 2016 – juli 2017.
Op dit moment is er een plekje vrij.
Heeft uw kind belangstelling dan kunt u contact opnemen met info@kindinmij.nl

Kinderyoga dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.00-16.45 in het dorpshoes. De kosten be-
dragen €40,00 voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: slickers.
petra@gmail.com Bellen kan ook: 06-38210955.

Dansactiviteiten woensdag
Vanaf 2017 start Dance Master Kolmschot bij voldoende aanmeldingen met dansactivi- 
teiten voor kinderen van 4 t/m 12 jr. op de woensdagmiddag o.a. kidsswing en street- 
dance. Er zijn spiegels aanwezig in de dansruimte.
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

Wist u dat:
•	 Op zondag 16 juli (HHD) weer een kunstmarkt georganiseerd wordt in en rondom het 

dorpshoes. Interesse voor deelname? Neem contact op met mieke@dorpshoes.nl
•	 Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen 

naar: 0541-552009
•	 U ruimten kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•	 Elke maandagochtend om 8:45 uur een bootcamp start vanaf het dorpshoes olv Gijs 

Koppe.
•	 Op iedere 3de woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft in de boer-

derij. (eerstvolgende 16 maart.)
•	 Dat er informatie folders van het Formulieren Informatie Team (FIT) klaar liggen bij het 

dorpsinfopunt

Loopgroep De Lutte organiseert evenals 
voorgaande jaren een beginners clinic 
voor personen welke er weleens gedacht 
hebben om op een sportieve manier aan 
de slag te gaan. Maar om een of andere 
reden is het er nog niet van gekomen. De 
afgelopen jaren hebben al velen die niet 
of nauwelijks sport bedreven met hulp van 
Loopgroep De Lutte de eerste 5 km van 
hun leven gelopen. De reacties waren dus-
danig positief dat ook dit jaar weer is beslo-
ten om een vervolg aan de clinics te geven. 
Loopgroep De Lutte geeft de mogelijkheid 
om met een uitgebalanceerd schema en 
kundige begeleiding verantwoord aan de 
start te staan van de 5 km van de Dorpsloop 
in De Lutte op zaterdag 15 juli 2017.

“De trainingen zijn prima geschikt wanneer 
je wilt beginnen met hardlopen of wanneer 
je na een rustperiode het hardlopen weer 
op wilt pakken”, aldus Yke Scholten, die 
namens Loopgroep De Lutte deze trainin-
gen coördineert. De clinics bestaan uit 15 
trainingen en hebben als voornaamste doel 
om de deelnemers prettig en effectief te 
leren hardlopen.

De clinic bestaat uit één trainingsavond 
(donderdagavond) per week met de 
clinicgroep. De training omvat een licht 
programma welke bestaat uit een goede 
warming up, wandelen welke afgewisseld 
wordt met stukjes looppas waarna wordt 
afgesloten met een goede cooling down. 
Bovendien krijgen de deelnemers een 

loopschema voor andere trainingsdagen. 
Het programma kan worden aangepast 
aan de individuele wensen van de lopers. 
Enthousiaste trainers die al jaren bedreven 
zijn in de hardloopsport zullen de loper met 
raad en daad terzijde staan. Er zijn twee the-
orielessen. Daarin zal worden ingegaan op 
zaken als: wat gebeurt er met een lichaam 
als je gaat sporten, blessurepreventie, kle-
ding, schoeisel, voeding, en andere zaken 
welke van belang zijn bij het hardlopen. 
Ook advies bij eventuele klachten.’’ De start 
van de clinics is op donderdag 23 maart.

De clinic wordt aangeboden voor 30 euro. 
Hierin zitten de kosten voor de 15 prak-
tijklessen, twee theorielessen met koffie 
en de testlopen. Tevens zijn de kosten 
voor deelname aan de Dorpsloop die dit 
jaar gehouden wordt op zaterdag 15 juli 
inbegrepen. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via de website www.loopgroep.
nl. Om de kwaliteit te waarborgen kunnen 
maximaal 40 mensen met de clinic mee-
doen. ‘‘Afgelopen jaar hebben we helaas 
een aantal geïnteresseerden moeten afzeg-
gen, dus tijdig aanmelden is noodzakelijk. 
Hebt u ondanks alles nog vragen, neemt u 
dan contact op met Yke Scholten, telefoon 
06-22 99 15 16 of per e-mail: clinic@loop-
groep.nl.

De trainingen duren ongeveer 1 tot 1,5 uur 
en worden gegeven op 23 en 30 maart 6,13 
en 20 april, 4, 11 en 18 mei, 1, 8, 15, 22 en 29 
juni en 6 en 13 juli 2017.

loopgroep de luTTe beginnersCliniC
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KIEK ES

kiek es!

Ingrid Oude Egbrink is de winnaar van onze 
laatste Kiek Es! Zij gaf ons als eerste het goede 
antwoord door, namelijk dat de foto gemaakt 
was op de parkeerplaats naast de winkel van 
Liesbeth Segerink aan de Bentheimerstraat.  
De digitale wisselbeker en de bijbehorende 
felicitaties zijn inmiddels bij de winnares 
bezorgd. 
Ook voor deze uitgave van ’t Luutke maakte 
Tessa Olde Riekerink weer een foto van een 
herkenbaar stukje De Lutte. Een beeld dat 
waarschijnlijk niet bij iedereen vertrouwd zal 
overkomen. 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 reacties 
onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes.
 
De redactie

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Even voor de duidelijkheid, ik heb nu al 
meer dan drie weken voor de buis, die 
geen buis meer is, gezeten en tot in de late 
nachturen elk politiek programma gevolgd 
om zo dadelijk goed gefundeerd de lood-
zware tocht naar het stemlokaal te maken. 
Daarbij heb ik vooral niet kritisch geluisterd 
en gekeken want dat houdt een blanke man 
van pensioenleeftijd niet vol. 
Daar was er natuurlijk onze Henk Krol die 
aftrapte en wiens doelgroep ik natuurlijk 
ben, maar toen ik zijn partij programma 
ging doorrekenen kwam ik tot de conclusie 
dat hij de geldmachine van Donald Trump 
er wel bij mag huren om zijn beloftes waar 
te maken. Tevens zit er geen uitknop op zijn 
pickup en blijft de naald steeds in de groef 
steken. Helaas viel hij dus toch nog af. 
Maar in dit land hebben we het geluk dat 
we uit meer partijen kunnen kiezen dan er 
soorten vogels op aarde rondvliegen. Op 
naar de volgende partij, van mijn ouders ge-
leerd hebbende is dat de KVP, die om gelijke 
grootte als vroeger te halen maar met twee 
andere clubjes is gefuseerd en nu CDA heet. 
Toen ik echter de doordrammerige toon 
van Buma hoorde ging ik toch maar weer 
een deurtje verder kijken.
Hallo Mark Rutte: Inmiddels ben ik er achter 

waar de beloofde duizend euro zijn geble-
ven : die zijn naar Griekenland gegaan en je 
kunt ze tenslotte maar een maal uitgeven 
en toen je daarna weer even gespaard had 
is dat geld met een bonnetje, als wacht-
geld besteed aan vroegtijdig met verlof 
gestuurde bewindspersonen. Maar met jou 
zou ik nog wel een biertje willen drinken als 
jij betaald?
Dan hebben we nog Emiel Roemer: Die sluit 
nu al zo veel partijen uit dat je niet meer 
over democratie kunt spreken, maar dat 
staat eerlijkheidshalve ook niet in zijn partij 
naam. Alexander Pechtold dan maar, een 
beetje meer rem op Europa en ik kom naast 
je zitten.
Dan hebben we nog wat kleine christelijke 
partijen die gelijk op gaan met het kerk-
bezoek: stabiel maar geen jonge aanwas. 
Silvana Denkt VNL een hekel aan Roos te 
hebben en daarmee heb ik weer drie par-
tijen afgeserveerd. Ik val op vrouwen maar 
helaas valt Marianne Thieme op dieren dus 
dat wordt niks tussen ons.
Blijft over de zeldzaam verschijnende Geert 
Twitter maar die houdt in het geheel niet 
van teamsport, bepaalt graag zijn eigen 
regels en als het hem niet aanstaat loopt 
hij zo van het veld. En dan heb je natuurlijk 
nog een aantal clubjes waarvan ik de naam 
vergeten ben maar die zover achter op de 
kieslijst staan dat ze buiten mijn gezichts-
veld vallen.
Nou ik hoop dat u er wijzer van bent 
geworden maar mocht u op 15 maart iets 
vreemds over uw dak zien vliegen, dan ben 
ik dat, de zwetende zwevende kiezer.
Theo

sTeMadvies

MuCHas graCias: onTZeTTend bedankT!

Carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes 
bedankt iedereen voor zijn/haar enorme 
inzet voor de vereniging het afgelopen 
carnavalsseizoen! De Tuffelkeerlkes kijken 
terug op een heel geslaagd seizoen en 
een top carnavalsweekend.

•	 1e in de carnavalsoptocht van Losser 
(grote praalwagens)

•	 7e + de geinprijs in de Grote Twentse 
Carnavalsoptocht in Oldenzaal 

•	 1e in de carnavalsoptocht van De 
Lutte (grote praalwagens)

•	 Een ‘super visitekaartje’ van een 

hooghedentrio; Baron Remco I, Miss 
Susan en Adjudant Martin 

Heel veel vrijwillige handjes houden 
carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes in 
beweging. Je ziet ze lang niet allemaal, 
maar ze zijn er wel. Zoveel enthousiaste 
vrijwilligers die een bijdrage leveren aan 
het verenigingsleven, op wat voor manier 
dan ook. Dat verdient een plekje in de 
Lutter schijnwerpers! Trots op de behaalde 
resultaten en de handjes die dat mogelijk 
maken. Dank jullie wel!
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Vrijdag 24 maart
19:00 Lutheria DS 3 - Webton Hengelo DS 3
19:00 Lutheria DS 4 - Krekkers DS 6
21:00 Lutheria DS 2 - Kadoeng DS 1

Zaterdag 25 maart
12:00 Lutheria MB 1 - Klumpers VVA MB 1
14:00 Lutheria MC 2 - Pollux MC 5
14:00 Lutheria MA 1 - Devoc MA 1
16:00 Lutheria MA 2 - Ecare Apollo MA 2
16:00 Lutheria MB 2 - Volley ‘68 MB 2
18:00 Lutheria DS 1 - Esch Stars DS 1

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

THuiswedsTriJden v.v. luTHeria

Op woensdag 22 februari vond het jaarlijkse 
pyjamatoernooi plaats voor alle minileden 
van Lutheria. In totaal waren er 16 kinderen 
die in hun pyjama’s aanschoven bij het 
ontbijt dat klaar stond in de sportkantine. 
Nadat de buikjes gevuld waren, was het tijd 
om te gaan volleyballen. De teamnamen 
van waren gebaseerd op het skiën. Zo 
was er onder meer een team genaamd ‘de 
skihelmen’ en ‘de skistokken’. Als warming-
up werd er stop dans gedaan en daarnaast 
is er ook fanatiek een balletje getrapt met 
paaltje voetbal. Het was een zeer geslaagde 
ochtend!

De Bosdûvelkes hebben bij de laatste gala de mogelijkheid geboden aan alle inwoners van 
De Lutte om van de jaren 1972 t/m 1987 (m.u.v. 1980) een dvd te bestellen. Deze dvd geeft de 
opnames weer van de opkomsten van de graven, de gala’s en de Lutter carnavalsoptochten.

Het gaat om de oud-hoogheden: graaf Geert van Benthem (1972), graaf Henk Olde Riekerink 
(1973), graaf Gerard Nijhuis (1974), graaf Hans Nijmeijer † (1975), graaf Gait Hampsink (1976), 
graaf Gerard Wessel † (1977), graaf Johan Koertshuis † (1978), graaf  Hendrik Volker (1979), 
graaf Theo Schreur (1981), graaf Bernard Benneker (1982), graaf Hennie ter Linde (1983), graaf 
Berti Steenbeeke † (1984), graaf Tonnie Oosterbroek (1985), graaf Jan Reimer (1986) en graaf 
Frans Koertshuis † (1987). 

De filmopnamen zijn naast familie en vrienden ook zeker interessant voor deelnemers aan 
de gala’s en de optochten: de Lutter Marke Daansers, de boerenkapel (voorloper van De 
Luttermuzikanten), sv De Lutte, oud hoogheden van de Tuffelkeerlkes, Jong Nederland, 
Majorettes, Plechelmus Harmonie, oud leden van de Raad van Elf. De dvd’s kosten 10€ per 
stuk en zijn per mail te bestellen via redduvelke@gmail.com met opgave van naam, aantal 
jaargang(en) en telefoonnummer.

pyaMaToernooi luTHeria

HisTorie Carnaval de luTTe op dvd

In het weekend van vrijdag 14 juli tot 
en met zondag 16 juli worden de 40ste 
Hellehondsdagen gehouden. Een evene-
ment waaraan in het verleden wellicht ook 
door u, uw vereniging / instantie / club een 
bijdrage werd geleverd. Zoals gebruikelijk 
wordt er voorafgaand aan dit dorpsfeest 
een bijeenkomst gehouden voor alle 
deelnemende verenigingen en instanties. 
Ook dit jaar hebben we gemeend om ieder 
individu uit te nodigen die een goed idee 
heeft of op één of andere manier mee wil 
helpen of mee wil denken met de stich-
ting Hellehondsdagen. Deze bijeenkomst 
vindt dit keer plaats op woensdag 22 maart 
(aanvang 19.30 uur) in het dorpshoes Erve 
Boerrigter. Wij willen u bij deze van harte 
uitnodigen om deze bijeenkomst bij te 
wonen.
Doel van deze bijeenkomst is:
Hoe kunnen we er gezamenlijk voor 
zorgen dat de Hellehondsdagen 2017 (een 

jubileumjaar) een geslaagd feest zal worden 
waarbij ieders inbreng van harte onder-
steund wordt. 
De leden van de werkgroep 
Hellehondsdagen zullen aanwezig zijn om 
uw ideeën, suggesties, opmerkingen, etc. 
te verwerken in het draaiboek. Het spreekt 
voor zich dat wij uw aanwezigheid en 
inbreng zeer op prijs stellen. Mocht u van 
deze gelegenheid gebruik willen maken 
dan kunt u zich aanmelden via het email-
adres van de stichting Hellehondsdagen. 
Emailadres: info@hellehond.nl Uw bericht 
kunt u ook sturen via de website www.hel-
lehond.nl onder contact. 
Heeft u ideeën of suggesties maar u kunt 
niet op woensdag 22 maart aanwezig zijn 
dan kunt u dit uiteraard ook kenbaar maken 
via het mailadres. Met uw aller inbreng 
hopen wij ook dit jaar een dorpsfeest te 
kunnen organiseren, dat jong en oud zal 
aanspreken!

HelleHondsdagen 2017

In de Actie NLDoet, heel Nederland pakt 
aan, heeft de leiding van Jong Nederland 
De Lutte afgelopen zaterdag al haar 
materiaal, kano’s, tenten, de blokhut zelf, 
knutselmateriaal enz schoongemaakt, 
opgeruimd, up to date gemaakt.
Ook de stichting Kerkebos was actief net 
als het zangkoor en de wagenbouwers 
van De Bosdûvelkes.

nl doeT aCTiviTeiTen in de luTTe
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Weer geen spelbreker
Carnavalsminnend De Lutte heeft zich 
Rosenmontag weer van de fleurigste en 
grappigste kant laten zien in de traditionele 
Rosenmontagoptocht. Dapper trotseerden 
klein en groot de weersvoorspelling van het 
KNMI.

En zo kwam het dat bezoekers optimaal 
konden genieten van de inventieve vond-
sten en uren werk die kinderen, loopgroe-
pen en wagenbouwers in hun creaties 
gestoken hadden. Natuurlijk waren de grote 
wagens met hun kleurige loopgroepen 
de eyecatchers. Groots en indrukwekkend, 
maar ook vermakelijk met wervelende 
theateracts op straat zoals een heus stieren-
gevecht. Ook de hooghedenwagens van 
de Lutter verenigingen ontbraken natuurlijk 
niet waarbij ook de jeugdhoogheden het 
genoegen konden smaken om de bezoe-
kers langs de kanten eens vanuit grote 
hoogte te bekijken.

Maar kindergroepjes, buurten, clubs en 
families waren de echte smaakmakers die 
zo typerend zijn voor de verbondenheid 
in De Lutte. De kinderen verbeeldden de 
meest uiteenlopende thema’s van school 
tot snoep en zelfs van de wereld rond tot in 
het heelal. Loopgroepen hielden het dichter 
bij huis en concentreerden zich op hun 
hobby’s of namen de hoogheden op de 
hak. Het jaarthema van CV De Bosdûvelkes 
‘Heel De Lutte bakt’ had zich breed ver-
spreid: snoepjes van ‘De Lutt’, kleine en 
grote cupcakes, heel veel bakkers, de wa-
gens zelf en persiflages van met slagroom 
versierde hoogheden vormden letterlijk de 
ingrediënten voor een inmiddels beproefd 
recept voor Rosenmontag in De Lutte.

En dus leidde intensief overleg met eigen 

weerman Tonny Morsink er toe dat de 
Rosenmontagoptocht in De Lutte ondanks 
code geel gewoon en in vol ornaat van start 
kon gaan. De door het KNMI voorspelde 
windvlagen en hagelbuien bleven inder-
daad uit en koud was het allerminst. Pas 
toen de meeste bezoekers en deelnemers 
zich allang in de horecagelegenheden 
verschanst hadden of al bijna huiswaarts 
keerden, begon het te waaien en te mieze-
ren. Maar daar maalde toen al lang niemand 
meer om.

Uitslagen:
Kinderen Rosenmontagoptocht 2017:
1. Cup cakes (Jennifer Punt)
2. De wereld rond met groep 6 (Miriam 
Bekke)
3. Geef ons de ruimte (Mathis Schasfoort) 
Alle kindergroepen (15 stuks) hebben een 
prijs gekregen.

Loopgroepen Rosenmontag 2017:
1. Wij trekken de kar (Kaant van ‘t Zaand 
Beuningen)
2. Ratdraaiers (Fietsclub Harry Lemmink)
3. Slachroom (Familie van de graaf & adju-
dant De Bosdûvelkes)

Wagens Rosenmontag 2017:
1. Op de hoorns. Olé!! (Tuffelkeerlkes)
2. Wie zit gebakk(n) (Bosdûvelkes)
3. Wie’j hebt alle ingrediënten (Hoalthakkers)

de luTTe TroTseerT Code geel voor de opToCHT

Honden(poep)overlast is één van de grootste kleine ergernissen die het leef- en woonge-
not aanzienlijk negatief beïnvloeden. Van inwoners komen steeds meer klachten en vragen 
over deze overlast. De gemeenteraad heeft besloten dat de hondenbelasting moet worden 
gehandhaafd en de opbrengst daarvan volledig/gedeeltelijk te gebruiken voor maatrege-
len om de overlast terug te dringen en eventueel iets terug te doen voor honden en hun 
baasjes. Er ligt nu een hondenbeleidsplan klaar waar de gemeenteraad een besluit over 
gaat nemen.
 Inwoners van De Lutte en heel gemeente Losser konden via Civocracy (www.civocracy.
org/losser), het gemeente online participatieplatform, laten weten op welke plekken in de 
gemeente Losser de meeste overlast werd ervaren en oplossingen aandragen om de over-
last tegen te gaan. Bij het opstellen van het beleidsplan werd ook gekeken naar de meldin-
gen in Meldpunt Openbare Ruimte en zijn we bij de Dorpsraden te rade gegaan. 
 

Wethouder Marcel Wildschut uit De Lutte: “We hebben onze uiterste best gedaan om de 
situatie goed in kaart te brengen en te inventariseren welke maatregelen we kunnen tref-
fen om de overlast tegen te gaan. Wij bedanken dan ook iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan het hondenbeleidsplan. In het beleidsplan is een pakket van maatregelen 
opgenomen die ervoor moeten zorgen dat er minder overlast is. Basis is eigenlijk wel een 
gedragsverandering bij hondenbezitters. Een aantal hondenbezitters zijn zich zeer wel 
van de overlast van hondenpoep bewust, maar een aantal moeten daar toch aan werken. 
Heb je een hond, dan ben je ook verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpse-
len. Als iedereen meewerkt aan dit simpele principe zijn veel maatregelen al niet nodig. 
Desondanks willen we wel voorstellen om een aantal maatregelen te treffen.”

Welke maatregelen gaan overlast tegen?
In het plan van aanpak staat bijvoorbeeld naast het plaatsen van hondenpoepbakken ook 
de mogelijkheid om BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in te schakelen. Uit de 
reacties van onze inwoners kwam als grote lijn naar voren: faciliteer het opruimen en zorg 
ook voor handhaving.

Wanneer gaan de maatregelen in?
Als de gemeenteraad met het voorstel akkoord gaat, moet er ook geld voor de maatrege-
len worden gereserveerd in de begroting van 2018. De maatregelen zouden dus ook pas 
in 2018 in kunnen gaan. Ondertussen kunnen we wel werken aan de gedragsverandering, 
honden uitlaten daar waar het mag en als hondenbezitter de hondenpoep zelf opruimen. 
De Lutte Schoon? Dat doen we samen.

Hondenpoep baH!
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Zondag	19	maart:			 	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het		

dames-	en	herenkoor	
Voorganger		 :	Pastor	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	Mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Bart	Rolink	en	Lars	Grote	

Beverborg	
	
Woensdag	22	maart	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	26	maart:	 		Presentatieviering	1e	Heilige	Communie	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	dameskoor	
Voorgangers	 :	Pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	Mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 						:	Tess	Kleissen	en	Eva	Oude	Egbrink		
	
Woensdag	29	maart	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	2	april:	 	
09.00	uur	 	 :	Eucharistie-	boeteviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger			 :	Pastor	H.	Jacobs		
Lectrice	 		 :	Mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 :	Mirthe	en	Joyce	Rolink	
	
Dinsdag	4	april	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	5	april	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Intenties	
Zondag	19	maart:	Truus	Egberink-Grashof	,ouders	Notkamp-Nijhuis,	ouders	
groote	Beverborg-Snippert,	Herman	Koertshuis,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	Hanna	
Volker,	Annie	Benneker	Steghuis,	Annie	Heuvels	Meijerink,	Truus	Steunebrink-
Benneker,	Johan	Grashof,	Annie	Westerik-Welhuis,	Martin	Volker,		
Tot	zekere	intentie.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Boers-Brookhuis,	ouders	Volker-Westerik,	Toon	
Teggeler,	Gerhard	Welhuis	(Bavelsweg),	Bernard	Wigger.	
	
Zondag	26	maart:	Ouders	Nijhuis-Aveskamp,	Joke	en	Jos,	Hennie	oude	Egberink,	
Ouders	Nolten-Harbert,	Annie	Niehof-Nolten,	Jan	Schaepers,	Echtpaar	Lenfert-
Seiger,	Johan	olde	Heuvel,	(namens	bewoners	Elfterborg),	Annie	Benneker-
Steghuis,	Annie	Heuvels-Meijerink,	Truus	Steunebrink-Benneker.	
	
Jaargedachtenis:	Gerhardus	Nolten,	Trees	oude	Egbrink-Pots,		
Ouders	uit	het	Broek-Gilbers.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Zondag	2	april:	Hennie	Schopman,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Bernard	Sanderink,	
Bennie	Bosch,	(Merelstraat),	Gerhard	grote	Beverborg,	Marinus	Nordkamp,	
Marie	Keizer-Pots,	Herman	Koertshuis,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Jan	Borchert,	
Annie	Heuvels-Meijerink	(namens	Merelstraat),	Henk	Seijger,	Uit	dankbaarheid.	
	
Jaargedachtenis:	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),	Antonius	Grote	Punt,	Ouders	
Groener-Nijhuis,	Ouders	Nijhuis-Olde	Scholtenhuis,	Hendrik	Benneker	(past	
Geerdinkstraat),	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat).	
	
Gedoopt:			
Dirk	Notkamp,	zoon	van	Thijs	Notkamp	en	Ellen	Wegman.	
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kind.		
	
Overleden:	
Truus	 Steunebrink-Benneker,	 Wilhelminastraat	 150,	 Oldenzaal.	 Op	 de	 leeftijd	
van	94	jaar	
	
Pastorpraat:	
Luther	500	jaar	geleden.		
Onze	kerk	is	een	levende	gemeenschap.		
Wie	de	geschiedenis	van	meer	dan	2000	jaar	overziet,	komt	dan	ook	heel	veel	
hoogte	punten	tegen	en	soms	evenveel	diepte	punten.	Ze	volgen	elkaar	op,	na	
ieder	diepte	punt	zijn	er	altijd	weer	mensen	opgestaan	die	het	ideaal	van	een	
evangelisch	leven	nieuw	leven	in	bliezen,	denk	maar	eens	aan	de	zeer	vele	
klooster	ordes.	Soms	ook	zijn	er	perioden	geweest	waarin	mensen	het	ideaal	
over	het	hoofd	hebben	gezien	en	zich	gingen	verrijken	of	zoeken	naar	een	hoge	
posities	in	de	kerk.	Zo	kwam	500	jaar	geleden	de	kerk	(	en	ook	al	een	hele	tijd	er	
voor	)	in	zwaar	weer	terecht,	waarin	geld	en	luxe,	grote	gebouwen	een	veel	te	
grote	rol	gingen	spelen;	bij	de	geestelijkheid	was	het	ideaal	soms	helemaal	zoek	
en	kloosters	raakten	overvol,	van	roeping	was	vaak	helemaal	geen	sprake	meer.	
Van	binnenuit	kwam	de	roep	om	vernieuwing.	In	het	Duitse	klooster	in	
Wittenberg	stond	de	monnik/priester	Luther	op.	Met	zijn	95	stellingen	wilde	hij	
duidelijk	maken	:	“	ZO	GAAN	WE	NIET	VERDER	“.	
Zijn	actie	kreeg	grote	bijval.	En	ook	al	wilde	hij	zelf	helemaal	geen	scheuring	
binnen	de	katholieke	kerk,	hij	heeft	niet	kunnen	voorkomen	dat	het	toch	
gebeurde.	
Het	werd	een	verschrikkelijke	grote	breuk.	Maar	ook	nu	zijn	de	wonderen	de	
wereld	niet	uit.	Kerken	groeien	na	500	jaar	weer	naar	elkaar	toe.	We	spreken	
weer	over	zusters	en	broeders,	kerken	ontmoeten	elkaar	weer,	werken	zelfs	
samen	in	bepaalde	projecten.	Samen	ontdekken	we	dat	er	veel	meer	is	wat	ons	
bindt	dan	wat	ons	scheidt.	
Bidden	we	God	dat	we	steeds	meer	samen	mogen	optrekken	tot	Zijn	eer	en	tot	
geluk	van	elkaar.			 Henk	Jacobs,	em.	past.	
	
Presentatieviering	communicanten.	
Op	zondag	26	Maart	a.s.	is	de	presentatieviering	voor	de	communicantjes	van	dit	
jaar.	In	deze	viering	worden	de	kinderen	voorgesteld	die	zich	voorbereiden	op	de	
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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,	bezoek	aan	de	bakker.	De	presentatieviering	begint	om	
9.00	uur	en	iedereen	is	van	harte	welkom.	Het	dameskoor	zal	deze	viering	vocaal	
opluisteren.		
De	eerste	Heilige	Communie	wordt	gedaan	op	zondag	21	mei	om	9.00	uur.	
	
Afscheidsviering	bij	overlijden	
Sinds	enkele	jaren	is	er	in	onze	parochie	de	mogelijkheid	van	een	
afscheidsviering,	op	de	vooravond	van	een	begrafenis	of	crematie.	Deze	viering	
komt	dan	in	de	plaats	van	een	avondwake	en	uitvaartviering	op	de	volgende	dag.	
Deze	afscheidsvieringen	worden	verzorgd	door	vrijwilligers	van	de	eigen	
geloofsgemeenschap.	Het	pastoraal	team	hoort	regelmatig	positieve	geluiden	
over	hun	wijze	van	voorgaan	en	is	dankbaar	voor	hun	inzet.	De	vraag	naar	deze	
vorm	van	kerkelijke	uitvaart	stijgt.	Vanwege	de	avond-verplichtingen	van	de	
pastores	gold	tot	heden	dat	zijzelf	niet,	of	bij	uitzondering,	voorgingen	in	een	
afscheidsviering.	Vanaf	heden	willen	we,	indien	het	andere	avondwerk	daarvoor	
ruimte	biedt,	hiervoor	meer	beschikbaar	zijn.	De	nabestaanden	kunnen	hun	
vraag	om	een	pastor	via	hun	uitvaartondernemer	kenbaar	maken	bij	de	uitvaart-
coördinator,	waarna	bekeken	wordt	of	een	van	de	pastores	kan.	De	pastores	
zullen	de	vrijwilligers	niet	vervangen,	maar	bij	verzoek	van	nabestaanden,	willen	
zij	voor	zover	mogelijk	tegemoet	komen	aan	de	wensen	van	de	parochianen.		

Het	pastoraal	team	
	
Doe	mee	met	de	kledinginzamelactie	van	Sam’s	Kledingactie	en	steun	Cordaid	
Mensen	in	Nood!	
Op	zaterdag	1	april	vindt	in	De	Lutte	de	kledinginzamelingsactie	van	Sam’s	
Kledingactie	voor	Mensen	in	Nood	plaats.	U	kunt	dan	uw	goede,	nog	draagbare	
kleding,	schoeisel	en	huishoudtextiel	in	gesloten	plastic	zakken	van	9.00	uur	tot	
12.00	uur	afgeven	bij	de	Sint	Plechelmuskerk,	Plechelmusstraat	7.	De	opbrengst	
van	de	ingezamelde	kleding	gaat	dit	jaar	naar	een	ontwikkelingsproject	van	
Cordaid	Mensen	in	Nood	in	Rasuwa,Nepal	Met	de	opbrengsten	van	de	
inzamelacties	wordt	er	steun	geboden	aan	de	hulp	aan	500	Nepalese	families,	
vooral	vrouwen	en	kinderen,	die	door	de	aardbevingen	en	overstromingen	
noodgedwongen	hun	dorp	hebben	moeten	verlaten.	De	hulp	bestaat	uit	schoon	
drinkwater,	voldoende	eten,	een	dak	boven	het	hoofd	en	trainingen	zodat	deze	
ontheemde	Nepalezen	weer	zelf	een	toekomst	kunnen	opbouwen.	Voor	meer	
informatie	over	Sam’s	Kledingactie	en	de	gesteunde	projecten	kunt	u	kijken	op	
www.samskledingactie.nl	of	bellen	naar	088	2080100.		

Namens	de	werkgroep	Caritas	
	
Meditatieve	wandeling	rond	de	Lutte	
Op	zaterdag	18	maart	vindt	voor	de	vierde	keer	een	meditatieve	wandeling	
plaats	in	Noordoost-Twente,	op	initiatief	van	de	werkgroep	‘De	kerk	uitlopen’.	
Dit	keer	is	het	een	rondwandeling	rond	de	Lutte	van	ongeveer	15	kilometer	met	
halverwege	onderweg	een	koffiepauze	en	een	enkel	stiltemoment.	

De	deelnemers	starten	om	9.30	uur	in	de	RK	kerk	in	de	Lutte.	Hier	is	eerst	een	
kort	samenzijn,	waarbij	het	thema	‘ontwaken’	zal	worden	toegelicht.	“Van	daar	
lopen	we	de	kerk	uit”,	zeggen	de	initiatiefnemers	uit	Ootmarsum	en	Weerselo,	
waaronder	enkele	fervente	wandelaars,	een	kerkelijk	werker	van	Parochie	
Lumen	Christie	en	twee	dominees.	De	route	in	grote	stappen:	vanuit	de	RK	kerk	
naar	de	Paasberg,	landgoed	Egheria,	koffiepauze	bij	boerderij	Oldekamp,	de	
Koepel	op	de	Tankenberg,	Erve	Middelkamp,	de	Mariakapel	aan	de	Alleeweg	uit	
1948,	Kalheupinkpark,	landgoed	De	Wilmersberg	met	‘het	fraaiste	terras	van	
Overijssel’	en	terug	naar	de	Lutte.	Onderweg	is	twee	keer	een	kort	stilte-	en	
verdiepingsmoment.		
Ontwaken	in	het	voorjaar	
Het	thema	van	deze	voorjaarswandeling	–	ontwaken	–	sluit	aan	bij	wat	de	
wandelaar	zal	ervaren	in	de	natuur	onderweg:	alles	loopt	uit	en	de	vogels	laten	
zich	weer	horen.	Met	een	korte	tekst	en	een	gedicht	zal	dit	thema	worden	
uitgediept.	Ook	wie	niet	erg	kerkelijk	is	maar	wel	van	wandelen	houdt	zal	zich	op	
deze	zaterdag	thuis	voelen	in	het	bonte	gezelschap	van	wandelaars	afkomstig	uit	
verschillende	plaatsen	in	Noordoost-Twente.	De	wandeling	is	een	vervolg	op	
soortgelijke	initiatieven	in	vorige	seizoenen.	Alle	keren	waren	de	deelnemers	
enthousiast	over	de	combinatie	‘meditatief	moment’,	samen	in	stilte	wandelen	
en	gezelligheid.	De	werkgroep	wil	het	initiatief	graag	over	heel	Noordoost-
Twente	verspreiden.		
Praktisch	
Zaterdag	18	maart,	van	9.30	tot	circa	14.00	uur.	Parkeren	bij	de	RK	kerk	in	de	
Lutte.	Vrijwillige	bijdrage	na	afloop.	In	verband	met	de	praktische	voorbereiding	
is	het	wenselijk	dat	deelnemers	zich	tevoren	opgeven	bij	Marjan	van	Galen,	tel.	
074	3494256,	e-mail:	vangalenmarjan@gmail.com.		
	
Midvastenloop	
Op	25	maart	gaat	de	Midvastenloop	voor	de	38e	keer	van	start.	Ook	dit	jaar	
wordt	gewandeld	voor	het	een	kinderopvangcentrum	in	Lodwar	in	Kenia.	Sinds	
1991	zijn	daar	al	een	groot	aantal	kinderen	opgevangen.	Kinderen	die	geen	
uitzicht	hadden,	geen	onderwijs	konden	volgen	en	op	straat	hun	heil	moeten	
zoeken.	Het	kinderopvangcentrum	met	de	naam	Nadirkonyen	heeft	hen	
geholpen	een	plaatsje	in	de	maatschappij	te	vinden	en	wil	daarmee	ook	heel	erg	
graag	doorgaan.	Maar	financieel	wordt	het	steeds	moeilijker	om	de	financiële	
eindjes	aan	elkaar	te	knopen.	En	juist	dit	soort	kleinschalige	projecten	als	de	
opbrengst	van	de	Midvastenloop	wil	daaraan	een	bijdrage	geven.		
Inschrijfformulieren	zijn	te	verkrijgen	op	de	bekende	adressen,	die	zijn	te	zien	of	
te	downloaden	op	de	totaal	vernieuwde	wandel-website	www.midvastenloop.nl	
	
Musical	"de	Barmhartige	Vader":	een	echte	familie	activiteit,		
Op	zondagmiddag	2	april	in	het	Kultuurhus	in	Denekamp	zal	de	KISI	musical	‘de	
Barmhartige	Vader’	te	zien	zijn.	Dit	op	uitnodiging	van	het	Huis	van	Spiritualiteit	
van	de	parochie	Lumen	Christi.	Om	15.00	uur	begint	de	voorstelling.	
Heel	bijzonder	is,	dat	de	communicantjes,	die	met	de	voorbereiding	bezig	zijn	
voor	de	Eerste	Heilige	Communie	speciaal	uitgenodigd	zijn.			
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Kinderkoren	uit	Ootmarsum	en	Denekamp	doen	mee	aan	dit	prachtige	project.	
Na	de	kerstvakantie	zijn	de	kinderkoren	uit	Ootmarsum	en	Denekamp	begonnen	
met	het	instuderen	van	alle	koorpartijen	van	deze	musical.	En	dat	de	kinderen	
dat	leuk	vinden	blijkt	uit	de	groei,	die	de	kinderkoren	op	dit	moment	doormaken.	
Ze	hebben	er	zin	in!	En	ze	hopen	natuurlijk,	dat	u	allemaal	komt	kijken!	Dit	is	een	
gezellige	voorstelling,	die	bedoeld	is	voor	het	hele	gezin:	kinderen,	ouders	en	
grootouders.	Een	echte	familie	activiteit.		
Doe	je	ook	mee	aan	de	workshop?	Voor	kinderen,	die	niet	via	de	kinderkoren	de	
musical	instuderen,	maar	die	graag	willen	optreden	in	het	voorprogramma	van	
deze	musical	is	er	een	workshop	om	11.00	uur.	In	deze	workshop	studeer	je	
pasjes	in	en	leer	je	enkele	liederen,	die	in	het	voorprogramma	uitgevoerd	
worden.	Opgave	hiervoor	is	vereist	bij:	secretariaat@lumenchristi.nl.	Wel	zelf		
lunchpakketje	meebrengen.	De	workshop	is	gratis.	
Het	verhaal	van	“de	Barmhartige	Vader”	
Deze	KISI-musical	vertelt	het	meeslepende	Bijbelverhaal	van	de	verloren	zoon.	
De	zoon,	die	zijn	aandeel	van	de	erfenis	al	tijdens	het	leven	van	zijn	vader	opeist,	
dit	aandeel	ook	krijgt	en	vervolgens	het	geld	erdoor	jast.	Uiteindelijk	zal	hij	
varkenshoeder	worden	en	snakken	naar	eten.	Hij	krijgt	berouw	en	wil	terug	naar	
zijn	vader,	dit	keer	als	knecht.	Immers	de	knechten	bij	zijn	vader	hebben	het	vele	
malen	beter	dan	hij,	nu	als	uitgehongerde	varkenshoeder.		
In	de	musical	loopt	het	verhaal	van	de	verloren	zoon	parallel	met	het	verhaal	van	
Monica,	een	meisje	dat	het	gevoel	heeft	er	niet	bij	te	horen	en	door	haar	vader	
vergeten	te	worden.	Haar	vader	is	druk	met	zijn	baan,	met	geld	verdienen,	met	
zijn	telefoon	en	heeft	geen	oog	voor	zijn	dochter.	En	dat	terwijl	Monica	haar	
vader	zo	nodig	heeft…	Of	heeft	hij	toch	wel	oog	voor	haar?		
Kaartjes	à	€	5,00	zijn	te	koop	bij	boekhandel	Brummelhuis	in	Denekamp	en	
Ootmarsum	en	bij	de	VVV	in	de	Lutte.	Ook	de	kinderen	van	de	kinderkoren	
verkopen	kaartjes	in	de	voorverkoop.	Bij	sommige	presentatie	vieringen	voor	de	
1e	H.	Communie	is	er	na	afloop	ook	de	gelegenheid	om	kaarten	te	kopen.		

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	–	12	uur)	

Bankrek.	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	
																																																																																																																																																												

(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	
	

	

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) wordt uitgereikt aan zelfstandige supermarktondernemers die 

zich extra inzetten voor de leefbaarheid in en (net) buiten hun supermarkt. Binnen het SSK keurmerk 

staan zeven thema’s centraal: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend 

assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en 

transport en logistiek. Meer info op www.supersupermarkt.nl

Super Supermarkt Keurmerk
Lokaal en maatschappelijk betrokken

Vanwege ons lokaal en maatschappelijk 
betrokken ondernemerschap, 
zijn wij gecertificeerd met het 
Super Supermarkt Keurmerk!

En daar zijn wij bij 

supertrots op!
Spar Schreur - De Lutte
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