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19 mrt ZijActief Excursie
20 mrt Dagje uit KBO/Zonnebloem
20 mrt Kaarten SV De Lutte
24 mrt Lutter dialectwandeling VVV
02 apr Vergadering Zonnebloem
05 apr Toneel “Beuntjes & Co”
06 apr  Toneel “Beuntjes & Co”
07 apr  “Beuntjes & Co” matineé
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Dr. Brandenburg
De praktijk en apotheek is wegens vakantie
gesloten van mndg 25 maart  t/m vrijdag 29 
maart.
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken 
viahet reguliere praktijk telefoonnummer. 
Luisterde 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, 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 en vrijdagmiddag 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

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

De actieve Ontmoeting in Erve Boerrigter
Ontmoetingsgroep waar bewegen, actief zijn 
en gezond eten centraal staan.
Speciaal voor inwoners uit De Lutte die 
alleenstaand, eenzaam zijn, wat beweging 
kunnen gebruiken en op zoek zijn naar 
contacten. Leeftijd vanaf 65 jaar. 
Woensdag van 10.00 uur tot 13.30 uur; 
onder begeleiding van professionals.

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, 6 loopt van 9 april tot 30 april 2019 
kopij inleveren woensdag 3 april voor 20.00 uur via e-mail.

 Maart
19 ZijActief Excursie
20  Dagje uit met de Museum Plus Bus
20 Kaarten S.V. De Lutte
24 Lutter dialectwandeling door VVV
27 Kuierochtend Dorpshoes

 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

13 Oud ijzer actie Jong Nederland
14 De Zonnebloem passiespelen Hertme
20 Bloemenactie SV De Lutte
22 Poas Bloas Festival
22 VVV paaswandeling De Lutte

 Mei

 4 Dodenherdenking
 5 13e editie Lutter Heurnetocht

 Juli
 5 43e Hellehondsdagen
 6 43e Hellehondsdagen
 7 43e Hellehondsdagen

JAARKALENDER 2019

Geniet mee tijdens de Heurnetocht.
Dit jaar wordt alweer de 13e Heurnetocht 
georganiseerd door de Wandelafdeling van 
Loopgroep De Lutte. Inmiddels bij velen een 
bekende wandeling. Wat velen misschien 
niet weten is dat het vooral voor jonge 
gezinnen en kinderen een leuke wandeling 
is. Voor de kleinsten is er elk jaar een thema 
met speur-opdrachten en spelletjes. 
Ook dit jaar is het weer gelukt om mooie, 
verrassende tochten uit te zetten door het 
prachtige Twentse landschap. Iedereen kan zijn of haar eigen favoriete afstand kiezen, 
van 5 tot 35 kilometer en diverse afstanden daartussen. Tijdens de routes er zijn pau-
zeplaatsen voor ontspanning en waar o.a. koffie te verkrijgen is. Ook zijn er onderweg 
enkele rustpunten.
Het start- en eindpunt is bij Pannenhoekhoes De Stroper, waar u na afloop nog gezellig 
even kunt zitten voor een drankje, of natuurlijk een pannenkoek. 
Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende afstanden en starttijden:
20, 30 en 35 kilometer: starttijd tussen 7.30 en 9.30 uur
10 kilometer: starttijd tussen 7.30 en 11.00 uur
5 kilometer: starttijd tussen 9.30 en 11.30 uur
Het inschrijfgeld is € 4,50 voor volwassenen en voor kinderen tot en met 12 jaar € 1,50. 
Leden van de KNWB krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 1 euro korting. Elke 
deelnemer krijgt een routebeschrijving en bovendien zijn alle routes duidelijk met 
pijlen aangegeven.
Er is voldoende parkeermogelijkheid bij het startpunt. We zien u graag op zondag 5 
mei in De Lutte. 

Citaat: ‘Elk jaar weer onontdekte plekjes’

13E EDITIE LUTTERSE WANDELTOCHT OP ZONDAG 5 MEI

OUD IJZER ACTIE JONG NEDERLAND 2019

Jong Nederland houdt zaterdag 13 april weer de jaarlijkse oud ijzer actie. 
Vanaf 08.00 uur wordt in het buitengebied huis aan huis oud ijzer en oud 
papier opgehaald. ’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 te leggen. 
Vanwege de strenge milieu eisen wordt er geen witgoed, complete auto’s of rubber 
opgehaald. Accu’s zijn wel welkom. Grote en zware delen kunnen vooraf worden 
aangemeld op vrijdag 12 april tussen 17.00 en 19.00 uur op het volgende telefoonnum-
mer: 0625438782. Bewoners van het Luttermolen kunnen hun oud ijzer de gehele dag 
afleveren tegenover de sporthal.
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Binnenkort verzorgt de toneelvereniging 
weer enkele optredens in Zalencentrum 
De Vereeniging en dan kunnen we weer 
genieten van het enthousiaste spel van 
een aantal dorpsgenoten die garant staan 
voor een gezellige avond. Maar .... hoe is 
dat ooit begonnen??
Voor het antwoord op deze vraag moeten 
we terug naar het voorjaar van 1943. Een 
vriendenclubje kwam toen bijeen met het 
idee een toneelclub op te richten die de 
naam “Ons Genoegen” kreeg want men 
wilde graag wel iets genoegelijks doen in 
die duistere oorlogsjaren.

Het werd meteen al een vereniging met 
12 leden waarvan Gerard Blokhuis werd 
gekozen als voorzitter, Gerrit Reimer als 
penningmeester en Gerrit Olde Rikkert als 
secretaris.

Op 6 januari 1944 was de eerste uitvoe-
ring in het Bernardusgebouw met het hu-
moristische stuk “Helena van Plavuijzen” 
en dit werd meteen al een succes voor de 
nieuwe club.  
In de winter ‘44-’45 waren de meeste 
spelers lid van het “Onderduikersgilde” 
las ik in de Millenniumuitgave van de 
Dree Marken. Na de bevrijding wilde 
de toneelclub wel verder, maar... het 
Bernardusgebouw was bij de bevrijding 
in brand geschoten en alle bezittingen 
waren verloren gegaan.

Het enthousiasme was echter niet verlo-
ren gegaan en hotel ‘t Zwaantje bleek een 
goede noodoplossing te zijn want na de 
oorlog werden hier de eerste uitvoerin-
gen gegeven.   
Door omstandigheden kon dit ech-
ter maar tijdelijk zijn en daarom werd 
gezocht naar een andere oplossing en 
dat werd de zolder van de (toenmalige) 
Plechelmusschool. (zie oude ansicht-
kaart)  Deze werd door de inzet van 
Johan Nijhuis opgeknapt en vertimmerd 
tot een zaaltje met zitbanken. Onder 
regie van kapelaan Ottink verleende 
de club hier medewerking aan groots 
opgezette propaganda-avonden van het 
Katholiek Thuisfront en de zusters van het 
St.Jozefklooster zorgden voor afsluitgor-
dijnen van het podium.

Begin 1951 werd voor een stampvolle zaal 
op de schoolzolder het stuk “Het stalle-
tje van de jutter” opgevoerd, een nieuw 

KRONIEK  DE LUTTE

TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN

hoogtepunt van de toneelvereniging Ons 
Genoegen.
In augustus 1951 werd het bij de bevrij-
ding vernielde en weer opgebouwde 
Bernardusgebouw  geopend en zorgde 
de toneelvereniging Ons Genoegen voor 
een feestelijke bonte avond.
Een jaar later werden ook enkele dames 
lid van de club zodat het een gemengde 
toneelvereniging werd die in de loop der 
jaren vele uitvoeringen verzorgden.

Op 30 maart 1973 werd het 30-jarig 
bestaan van de vereniging gevierd met 
het stuk “De tante van Charly” en daarna 
werd het stil. Door de opkomst van de 
televisie daalde de belangstelling en werd 
besloten om de activiteiten voor onbe-
paalde tijd stil te zetten.
Die stilte duurde 20 jaar want in 
1993 droeg oud-voorzitter Hennie 
Swennenhuis het toneel-stokje over aan 
een nieuwe club jonge acteurs waar-
van diversen het toneelspelen hadden 
geleerd op de creatieve dagen van de 
KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) of 

op de gala-avonden van de Bosdûvelkes.  
Een oproep in de krant van Daniëlle 
Nijhuis leverde 15 nieuwe leden op die 
meteen al van start gingen met twee 
toneelstukken op één avond, t.w. “Hot 
Circus”en “Van Ostadestraat “.

Geoefend werd er in die jaren bij Erve 
Boerrigter, het huifkarbedrijf van Henk 
Nijhuis en Erve Hoge Bavel (Welhuis) 
maar uiteindelijk werd Zalencentrum “De 
Vereeniging“ de thuisbasis van de club.
In 1998 vierde de vernieuwde toneelver-
eniging haar eerste lustrum met de klucht 
“De verloofde van mijn vrouw” geregis-
seerd door Paul Kamphuis en Mariëtte 
Even.
Ieder jaar lukt het deze (herboren) toneel-
vereniging weer om een komisch stuk op 
te voeren  en dat inmiddels al weer 25 jaar 
na de wedergeboorte.
Op 5, 6 en 7 april a.s. wordt dit jubileum 
gevierd met de klucht “Beuntjes en Co” 
met hierin weer veel hilarische taferelen, 
dus …. genieten van een gezellige avond.
-Tonnie Bekke- 
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DE ZONNEBLOEM

JUBILEUM SV DE LUTTE HANDBAL EN VOETBAL

NIEUW IN ONS DORPSHOES

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.

Beste sportvrienden,
In 2019 bestaat onze prachtige sportver-
eniging SV De Lutte 75 jaar!!! Sinds 1944 
worden de blauw-witte kleuren met trots 
en plezier verdedigd door vele generaties 
Luttenaren. Daarnaast viert de handbalaf-
deling haar 40-jarig bestaan in 2019!!
Er is een jubileumcommissie in het 
leven geroepen die reeds al een prach-
tige jaaragenda heeft gepresenteerd 
met vele leuke jubileumactiviteiten. 
Daarnaast wordt er door de Werkgroep 
“Jubileumgeschenk” op de achtergrond 
hard gewerkt aan een mooi cadeau ter 
ere van het 75-jarig en 40 jarig bestaan.
Om dit cadeau te realiseren hebben wij 
jullie hulp nodig!! Heb je thuis foto’s, 
oude plakboeken, krantenknipsels, oude 
balcontacten, programmaboekjes of 
ander beeldmateriaal uit de afgelopen 

75 / 40 jaar? Kom dan op woensdag 13 
maart (20.00 uur) of maandag 18 maart 
(20.00 uur) met het beeldmateriaal naar 
de kantine!! Op deze 2 avonden is de 
werkgroep aanwezig om het aangeboden 
beeldmateriaal te digitaliseren. Heb je 
digitaal fotomateriaal, mail het dan naar 
jubileum@svdelutte.nl

We hopen zoveel mogelijk te kunnen 
verzamelen om er een fantastisch cadeau 
van te kunnen maken. We rekenen op 
jullie medewerking!!
Mocht je vragen hebben kun je bellen 
met Ruud Hampsink (06-13474547) of 
Koen Vloothuis (06-51800212)
Alvast bedankt!

-Werkgroep “Jubileumgeschenk” 
SV De Lutte-

Cursus acryl schilderen en cursus mandala tekenen “Ronde Kunst”.
Beide cursussen worden gegeven door Trude Ter Hart. Zij is gediplomeerd holistisch 
teken- en schilderdocent. Al vele jaren geeft ze cursussen en workshops in haar atelier 
in Oldenzaal. Maar omdat ze gaat verhuizen naar De Lutte wil ze graag in maart 2019 
starten  met het geven van bovengenoemde creatieve cursussen in ons dorpshoes 
Erve Boerrigter.

Dinsdagmorgen 19 maart a.s. start de cursus mandala tekenen en donderdagavond 
21 maart de cursus acryl schilderen.
Beide cursussen bestaan uit 6 lessen.
Kosten acryl schilderen € 90,00  ( inclusief materiaal, m.u.v. linnen-doek.)
Kosten mandalatekenen  € 78,00 ( inclusief materiaal)
Er zijn nog enkele plekken vrij.
Heb je interesse neem dan even contact op met trude@terhart.nl of met ons dorpshoes 
0541-552009.
Benieuwd naar haar schilderijen, mandala’s en iconen; www.trudeterhart.nl

ZATERDAG 20 APRIL BLOEMEN-ACTIE SV DE LUTTE
Sportvereniging De Lutte houdt haar jaar-
lijkse bloemenactie op zaterdag 20 april 
a.s. Het Luttermolenveld en enkele routes 
in het buitengebied worden vrijdagavond 
19 april bezocht. Wij bieden u ook dit jaar 
aan om uw tuin er weer fleurig uit te laten 
zien. 
De bloemen worden dit jaar weer ge-
leverd door kwekerij Aarninkhof. Er zijn 
volop staande en hangende geraniums, 
Spaanse margrieten, vlijtige liesjes en 
andere soorten bloemen in alle kleuren 
aanwezig. Tevens is er een uitgebreid as-
sortiment hangpotten en terraspotten te 
koop. Kortom: Een uitgebreid assortiment 
bloemen om uw borders en bloembakken 
op te vrolijken. 
Zoals gebruikelijk leidt de route door De 

Lutte, Luttermolenveld en Beuningen. 
En natuurlijk is ook de wijde omgeving 
van De Lutte en Beuningen in de route 
opgenomen. 

Tot zaterdag 20 april. Dan komen de 
mensen van SV De Lutte bij u aan de 
deur!!

OPGELET: Op de redactie van ’t Luutke is een brief binnengekomen van vermoedelijk 
een inwoner aan de Grondzeiler in de wijk De Luttermolen.

Aangezien de afzender niet duidelijk leesbaar is wil de redactie graag met de schrij-
ver/-ster in contact komen. Dat kan via 06-37448353 Jos Senger
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Het duo Twee Freemde Mannen staat dit jaar op het podium tijdens de dialectavond 
van historische vereniging De Dree Marken. 

Eric Heutinck en Marcel Schepers zijn afkomstig uit het Gelderse Zieuwent en bren-
gen liedjes in het smeuïge dialect van de Achterhoek, een streektaal nauw verwant 
aan het Twents. Met gitaar en mondharmonica brengt het bijzondere tweetal 
gevoelige luisterliedjes, maar ook humorvolle teksten op eigen muziek. Het reper-
toire is volgens eigen zeggen geïnspireerd op een beetje blues en country.  Maar het 
dialect is het belangrijkste element. “Dat staat het dichts bij de mensen uit Twente 
en de Achterhoek”, aldus het duo. Naast streektaalmuziek biedt de dialectavond, die 
de laatste jaren steevast een volle zaal trekt, meer. Harry Booijink vertelt een verhaal 
over betekenis en herkomst van “vergeten” Twentse woorden. Ook wordt de kennis 
van het Twents getest onder het aanwezige publiek. Daarvoor is er weer de populai-
re woordenquiz. Volgens de spelformule van “petje op, petje af” selecteert zich hier 
de beste kenner van de “Twentse sproak”. Die wordt beloond met een toepasselijke 
prijs. 

De avond heeft ook dit keer 
een gevarieerd programma, 
waar de taal en cultuur in het 
gebied van De Dree Marken 
samen komen. De dialectavond 
is op woensdag 27 maart a.s. in 
Dorpshoes Erve Boerrigter aan de 
Plechelmusstraat in De Lutte en 
begint om 19.30 uur. 
Zaal open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom en 
de toegang is gratis.

TWEE FREEMDE MANNEN OP DIALECTAVOND DREE MARKEN

De jaarvergadering is op vrijdag 12 april.
We beginnen om 09.30 uur met een 
Eucharistieviering in De Vereeniging m.m.v. het 
Plechelmuskoor. Voorganger is Pastoor Munsterhuis.

Aansluitend is de jaarvergadering. Na afloop van de 
vergadering zal wethouder Harry Nijhuis ons e.e.a. vertellen over de ontwikkelingen en 
plannen binnen de gemeente Losser.
We hopen dat vele leden aanwezig zullen zijn.

ACTIVITEITEN KBO

SV DE LUTTE HANDBAL
Hierbij de laatste wedstrijden van de 
competitie voor SV De Lutte handbal:
Zaterdag 23 maart
15:20 De Lutte F1  - Bbroek/Zenderen
16:10 De Lutte E2  - Hacol ‘90 E2 
17:05 De Lutte E1  - Vasse E1 
18:00 De Lutte DB1  - R.S.C. DB2 
20:15 De Lutte DS1  - Stormvogels DS1 
Dinsdag  26 maart
20:30 De Lutte DMW1  - Bentelo DMW2 

Zaterdag  6 april
12:10 HV Holten E2  - De Lutte E1
20:45 Stevo DS2  - De Lutte DS1
Zondag  7 april
09:30 Combinatie ‘64 D2  - De Lutte D1
10:00  Stevo E1  - De Lutte E2
10:00  Stormvogels F2  - De Lutte F1
Donderdag 18 april
21:00  T.V.O. DMW2  - De Lutte DMW1

JAARVERGADERING EN JUBILARISSEN EHBO DE LUTTE

Maandag 11 maart jl was de jaarvergadering van EHBO vereniging St. Martinus in De 
Lutte. Voorzitter Marcel Spitshuis opende de vergadering.  De EHBO vereniging heeft 
een goed jaar achter de rug. Het is een gezonde vereniging zowel financieel gezien als 
ook qua leden. Dit jaar hebben 13 mensen de eenheidscursus EHBO met goed gevolg 
afgesloten. Dit zijn tevens nieuwe leden.
Ook het animo voor de AED’s en de cursus die hieraan verbonden is, is populair in De 
Lutte. Meer dan 100 inwoners van De Lutte hebben deze cursus gevolgd en kunnen in 
geval van nood dus hulp bieden. Dit is goed nieuws voor De Lutte. 
EHBO-leden hebben het afgelopen jaar aan ruim 10 evenementen hun medewerking 
verleend. Te denken valt onder andere aan de Hellehondsdagen, de snertloop, moun-
tainbiketochten, de Heurnetocht maar ook diverse sportevenementen zoals het boar-
ding toernooi van SV De Lutte en toernooien van volleybalvereniging Lutheria.  
Op deze avond zijn een aantal jubilarissen gehuldigd.  Walter Wigger en Maureen oude 
Egbrink voor 10 jaar, Ronald Roelofs en Martine Wolbert voor 15 jaar EHBO. Marjon 
Timmerman voor 25 jaar en Lidy Kok voor 45 jaar lidmaatschap. Een bijzondere pres-
tatie.  Tevens is Bernadet Hunder bedankt voor haar jarenlange inzet als bestuurslid. 
Daarmee is de vergadering positief afgesloten.
De EHBO vereniging St. Martinus is belangrijk voor De Lutte. Het is positief voor het 
dorp dat zo veel mensen zich betrokken 
voelen bij de EHBO. Om belangrijke 
activiteiten te kunnen uitvoeren zal er 
dit jaar weer de tweejaarlijkse dona-
teursactie zijn. Dit jaar zullen de eerste 
week van juli leden langs komen bij de 
inwoners van De Lutte. Uw steun is van 
harte welkom. Mocht u interesse hebben 
in een cursus EHBO of AED / reanimatie 
dan verwijzen we u graag naar de web-
site van de EHBO De Lutte; 
www.ehbodelutte.nl.  
In het najaar worden weer nieuwe 
cursussen aangeboden.

vlnr. Martine Wolbert, Maureen o. Egbrink,  Bernadette 
Hunder. Lidy Kok en Ronald Roelofs. Op de foto ontbreken 
Walter Wigger en Marjon Timmerman.
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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 DS2
    
Zaterdag 30 maart
12:00 Lutheria MC 3 - Vocluma MC 1
14:00 Lutheria DS 6 - Mintonette DS 1
16:00 Lutheria DS 5 - Wevo 70 DS 6
18:30 Lutheria DS 1- Jumbo Van Andel-Ormi 
    
Zaterdag 6 april
09:00 Lutheria N4 1 - Rosstars N4 1
09:45 Lutheria N4 1 - Pollux N4 1
    
Zie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl of de Facebookpagina: 
www.facebook.com/lutheriadelutte

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA
Vanwege de onverminderde belangstelling voor hardlopen organiseert Loopgroep 
De Lutte weer haar jaarlijkse succesvolle clinic. Heb je nog nooit hardgelopen en wil 
je graag beginnen, of liggen je hardloopschoenen alweer veel te lang onder in de 
kast, kom dan van de bank af en meld je aan!
Hardlopen is gezond en ontspannend. Samen hardlopen is erg gezellig en een “stok 
achter de deur”. Onder deskundige begeleiding van enthousiaste trainers wordt er 
op een verantwoorde manier naar de 5 km toegewerkt. Dit wordt feestelijk afgeslo-
ten met deelname aan de 5 km van de jaarlijkse Dorpsloop op zaterdag 6 juli 2019 
tijdens de Hellehondsdagen.

De clinic bestaat uit 14 wekelijkse trainingsavonden op de donderdag van ongeveer 
één tot anderhalf uur. De training bestaat uit een goede warming up, wandelen 
dat opbouwend wordt afgewisseld met hardlopen, waarna wordt afgesloten met 
een goede cooling-down. Tevens krijgen de deelnemers een loopschema voor de 
andere individuele trainingsdagen. Dit loopschema kan ook individueel aangepast 
worden.
De eerste 2 trainingsavonden komt er ook een stuk theorie aan bod, zoals: wat 
gebeurt er met je lichaam als je gaat hardlopen, kleding, schoenen, voeding en 
blessurepreventie.
De start van de clinic is op donderdag 28 maart 2019 en elke training begint altijd 
om 19.00 uur bij de kerk in De Lutte.
De kosten voor de clinic zijn € 40,00. Dit is inclusief koffie/thee tijdens de theo-
rieavonden en deelname aan de Dorpsloop. Aanmelden kan via de website van 
Loopgroep De Lutte www.loopgroep.nl. Voor meer informatie kun je contact opne-
men met Yke Scholten, tel.:  06-22 99 15 16 of via clinic@loopgroep.nl.

De trainingen worden gegeven op 28 maart 4, 11, 18 en 25 april, 2, 9, 16 en 23 
mei, 6, 13, 20 en 27 juni en 4 juli 2019. We zien je graag op 28 maart aanstaande!

Op vrijdag 8 maart 2019 vond het jaarlijkse bedrijventoernooi georganiseerd door 
de PR/FZ commissie van v.v. Lutheria plaats. 16 bedrijven uit De Lutte en omstreken 
gingen met elkaar de strijd aan. Er was dit jaar grote animo, waardoor de plekken 
ruim voor de sluitingsinschrijfdatum gevuld waren.

Dit jaar hebben veel bedrijven hun debuut gemaakt. Lange rally’s en mooie 
reddingsacties wisselden elkaar af met grote blunders. Uiteindelijk ging Dafs 
Kappery er met de winst vandoor. Op een mooie 2e en 3e plek zijn respectievelijk 
MMO Provider en Tegelzetbedrijf 
Mombarg geëindigd. Het toernooi 
werd afgesloten onder het genot 
van een borrel en een hapje in het 
sportcafé.

Mede dankzij de hulp van vele vrij-
willigers is de avond voorspoedig 
verlopen en heeft de organisatie 
veel lovende woorden mogen 
ontvangen. 

Het was een geslaagde avond.

LOOPGROEP DE LUTTE START MET BEGINNERS CLINIC 

BEDRIJVENTOERNOOI LUTHERIA EEN SUCCES

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’ 
kunnen worden verzonden naar Tessa 
Olde Riekerink 
(tessaolderiekerink@ gmail.com).
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Bij bakker Wantia sta ik netjes te wachten 
op mijn beurt. Het is lichtelijk chaotisch, 
de bakkerij is net verbouwd. De broden 
hebben andere namen, er zijn nieuwe 
broodjes, alles ligt op andere plekken en 
iedereen loopt elkaar een beetje in de 
weg. Maureen, die hoort bij de inventaris 
bij Wantia, houdt het overzicht en alle 
klanten gaan uiteindelijk met hun bestel-
ling naar huis. 

Ik ben nog niet helemaal wakker, het is de 
ochtend na mijn verjaardag- en diplom-
afeest, prachtig feest gehad. Mijn klasge-
noten, die verder weg wonen en heerlijk 
hebben geslapen bij ’t Keampke, komen 
bij mij thuis ontbijten. Gezellig samen aan 
tafel, kids erbij, beetje napraten, bijkletsen 
en lekker eten.

’s Middags heb ik mijn eigen afterpar-
ty, het openen van de enveloppen en 
cadeaus uitpakken. Aan mijn tafel waar ik 
veel tijd heb doorgebracht om mijn diplo-
ma te behalen. Rechts ligt de grote stapel 
enveloppen en cadeaubonnen. De bloe-
men staan al op vazen verspreid door de 
woonkamer. De cadeaubonnen worden 
uitgepakt, ik kan mijzelf flink trakteren de 
komende tijd. Wat een verwennerij!

Nu de enveloppen openen, kaarten lezen. 
Ik ben onder de indruk van de moeite 
die men heeft genomen om een mooie 
kaart uit te kiezen. De mooie woorden 
die erop geschreven staan die de gever 
op mij van toepassing vindt. Pff, wauw, 
sommige kaarten bezorgen mij een brok 

in de keel en kippenvel. Ik voel mij een rijk 
en gezegend mens! Alle kaarten heb ik in 
een doos gestopt als herinnering aan dit 
feest. Ik kan iedereen aanraden om een 
feest te geven als je 49 jaar wordt, geen 
gedoe van poppen enz. in de tuin, geen 
spandoeken die het uitzicht versperren. Al 
moest ik mijn best doen om één buur-
vrouw te overtuigen dat ik echt nog geen 
50 jaar was. Mijzelf identificeren op mijn 
eigen feest deed haar uiteindelijk overtui-
gen van mijn ware leeftijd. 

Enkele weken geleden had jongste zoon 
vrij van school, studiedag. Hij mocht iets 
verzinnen voor de lunch, hij wilde graag 
een tosti eten bij De Tijd in Oldenzaal. Het 
was een prachtige dag, dus samen op de 
fiets naar Oldenzaal waar we een lekker 
plekje vonden in de zon. Heerlijke lunch 
en gezellig gezelschap, wie doet ons wat? 
Voor ons zitten drie dames, toch wel zeker 
25 jaar ouder dan mij. 

Het was lastig om niet mee te luisteren, 
de dames hadden het grootste woord 
tegen elkaar over van alles en nog wat. 
De voorbijgangers gingen flink over de 
tong bij de dames, het was niet goed of 
het deugde niet. Zelfs jongste zoon had 
het in de gaten dat de dames flink aan het 
generaliseren waren en met plaatsvervan-
gende schaamte hebben we onze lunch 
opgegeten.

Net als Tessa, mijn collega-columniste 
kom ik ook veel te weinig in de kroeg. 
In haar vorige column beschreef ze 

KIEK ES

Twee winnaars dit keer voor onze 
fotorubriek Kiek Es! Monika Grunder 
en Chantal Kleissen-Oelering hadden 
het beiden bij het rechte eind toen 
ze ons doorgaven dat de foto dit keer 
was gemaakt bij het watertappunt op 
het kerkhof. Omdat niet met honderd 
procent zekerheid te zeggen wie van 
de dames als eerste aan de bel trok, 
hebben we –in al onze gulheid- be-
sloten twee digitale wisselbekers te 
versturen. Monika en Chantal, profi-
ciat met jullie prijs. Poets de bekers 
drie keer per week op en ze blijven 
glinsteren op de schouw. 

Ook voor dit Luutke maakten we 
weer een detailfoto 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 reacties 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!

AFTERPARTIES, TOSTIES EN BOHEMIAN RHAPSODY

haar gezellige avond in Beuningen. 
Herkenbaar geschreven en als naaste 
buurvrouw van Erwin Pouwels wil ik 
graag iets toevoegen aan haar column. 
De dag na zijn verjaardag kwam ik Erwin 
tegen op het oprit, harstikke brak en met 
een fles Fanta in de hand. Hij vertelde dat 
hij zijn verjaardag had gevierd en om bij 
te komen gingen ze naar de bioscoop, 
naar Bohemian Rhapsody. Oké, een after-
party met Freddy Mercury, niks mis mee.

Mocht ik de leeftijd bereikt hebben van 

de dames die ik tegenkwam bij De Tijd 
dan hoop ik, dat men nog steeds mooie 
woorden over mij kan schrijven. Dat ik de 
dansvloer een keer onveilig heb gemaakt 
met Tessa, een glas bier in de ene hand, 
een sigaret in de andere hand. En dat ik 
Bohemian Rhapsody in karaoke versie heb 
gezongen met Erwin. 

De fles Fanta is dan voor het keel smeren 
na het Gallileo Figaro…

-Monique Greftenhuis- 

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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Zondag 24 maart: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Eva Oude Egbrink en Ytse de Cocq van Delwijnen 
     
Woensdag 27 maart  :19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 31 maart: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. G. Maseland 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars       : Christiaan Steenbekke en Eva Oude Egbrink 
 
Dinsdag 2 april  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 3 april  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 7 april: 
09.00 uur       : Boete-en Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. T. Volker 
Misdienaars       : Tess Kleissen en Lars Grote Beverborg  
 
Woensdag 10 april  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties 
Zondag 24 maart: Rikie grote Punt-Nijhuis, Gerrit Vrijkotte (namens de buurt), 
Echtpaar Lenfert-Seiger, Ouders Volker-Ter Linde, Hennie Schopman, Herman 
Koertshuis, Annie Westerik-Welhuis, Riek van Rijn-ter Woerds. 
 
Jaargedachtenis:  Ouders Volker-Westerik, Ouders Boers-Brookhuis, Trees oude 
Egbrink-Pots, Ouders uit het Broek-Gilbers. 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 31 maart: Annie Vlutters-Kamphuis, Rikie grote Punt-Nijhuis, Frans Punt, 
Marinus Nordkamp, ouders Seijger-Koertshuis, Antoon en Henk,  
Riek van Rijn-ter Woerds. 
 
Jaargedachtenis:  Antonius grote Punt, Hendrik Benneker (Past.Geerdinkstr.), 
Ouders Nolten-Harbert, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), Hennie Vaneker, Esther 
Bentert-Poorthuis, Henk Steenbekke. 
 
Zondag 7 april: Ouders Wonniger-Rolink, Bernard Sanderink, Echtpaar van 
Benthem-Reijmer, Rikie grote Punt-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Herman 
Koertshuis, Bennie Bosch. 
 
Jaargedachtenis:  Frans Dierselhuis, Ouders Groener-Nijhuis, Bernard Koertshuis, 
Ouders Nijhuis-Olde Scholtenhuis. 
 
Pastorpraat 
Een laatste keer “pastorpraat”  
Het was altijd weer even “er voor gaan zitten” als ik aan de beurt was om voor 
deze rubriek een tekst aan te leveren. Maar eigenlijk gaat dat niet zo. Je gaat niet 
zittten om dan pas na te denken, waarover je iets zal schrijven. Enkele dagen 
vooraf denk je al bij vlagen even na, wat het onderwerp kan zijn.  Je wilt iets 
anders onder de aandacht brengen dan in een ontmoeting of bijeenkomst 
binnen de parochie of wat je zegt tijdens een weekendviering. Of zou het toch 
anders werken? Als het goed is wijkt datgene wat je zegt, schrijft of in een 
overweging aandraagt niet zoveel van elkaar af. Als het goed is val je in de loop 
van de jaren steeds meer samen met wie je in wezen bent, wat je in wezen 
belangrijk vindt of waarop je hoopt. Ik hoop dat u dat ook in uzelf herkent. Oude 
opvattingen her-ijk je, wat opsmuk blijkt laat je weg. En wat “men” van je zegt 
laat je niet onberoerd maar krijgt minder negatieve greep op je. Misschien een 
tip; ga er zelf even voor zitten en schrijf eens op, waar het jou eigenlijk om gaat 
in je leven. Het kan tot verrassende keuzes leiden! 

L.M. Ros (pastoraal werker) 
 
Bestuurswisseling 
Mevrouw Irma Onland is gestopt als coördinator Liturgie van de Locatieraad 
Pastoraatsgroep St. Plechelmus De Lutte. Ze blijft nog wel actief binnen onze 
parochie, als parochiële voorganger en in de liturgiegroep. Via deze weg 
bedanken we haar voor haar grote inzet in de liturgie.  
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Per 1 januari  heeft mevrouw Ans van Langen-Peters dit overgenomen. We 
wensen haar veel succes als coördinator liturgie van de pastoraatsgroep. 
 Tevens, heeft mevrouw Gerda Maseland het secretariaat van Ans van Langen 
overgenomen, ook zij is nu parochiële voorganger.  
Namens de locatieraad,  Maria Wolbert - Closa Rodrigo 
     Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus 
 
Palmpasen in De Lutte 
Op palmzondag 14 april organiseren de werkgroep Kinderkerk van de 
Plechelmuskerk, de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter en de Sint Plechelmus 
Harmonie weer de Palmpasenviering en optocht. Om 10:30 uur is er een korte 
gezinsviering in de kerk, waarbij alle kinderen hun palmpasenstok mee mogen 
brengen, die ook wordt gewijd. Aansluitend vertrekt om 11:00 uur de stoet 
onder leiding van de Sint Plechelmus Harmonie voor een feestelijke rondgang 
door het dorp. We eindigen in het dorpshoes, waar het harmonieorkest samen 
met de slagwerkgroep nog een kort interactief kinderconcert ten gehore zal 
brengen. Alle kinderen van het kindcentrum en de groepen 1 t/m 4 zullen een 
kleurplaat uitgedeeld krijgen, die ingeleverd kan worden bij aanvang van de 
viering, bij de ingang van de kerk. De prijsuitreiking voor de mooiste kleurplaten 
zal plaatsvinden na afloop van de optocht, in het dorpshoes. Bij slecht weer zal 
de optocht worden ingekort. We hopen op een grote deelname en heten u allen 
weer van harte welkom! 
 
Vespervieringen in de 40-dagentijd. 
Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de Zusters 
Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen.  
Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de 
verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op het feest van Pasen en op de 
betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij weer gebruik van 
lichtbeelden. Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren 
nodigen we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.  
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur. 
Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE  Denekamp 
 
Workshop: Maak je eigen paaskaars 
Wanneer Zondag 7 april om 14.00 uur 
Locatie  Huize Elisabeth Gravenallee 11 in Denekamp 
Kosten  € 5.00 p.p (gezin € 10.00) 
Kaarsen en overige materialen zijn aanwezig 

Informatie voor ouders en kinderen 
In de afgelopen twee maanden hebben in totaal 130 achtstegroepers het 
sacrament van het Vormsel ontvangen door rector Patrick Kuipers. Het waren 
mooie vieringen. Ook de communicantjes van Lumen Christi bereiden zich nu 
voor op de Eerste heilige Communie. Verschillende ouders vragen om verdieping 
of andere ideeën om laagdrempelig iets aan geloof thuis te kunnen doen. Op 
www.Geloventhuis.nl worden verschillende knutsel- en andere tips gegeven 
maar er zijn ook gebedjes, een bijbelverhaal, prentenboek, liedje een 
verdiepende column te vinden. Ook op de site van www.kinderwoorddienst.nl 
en van www.lumenchristi.nl zijn regelmatig tips te vinden. Ook op onze 
facebookpagina proberen we u voor- of achteraf te informeren over kinder- en 
jongerenactiviteiten.  
“Voor de verandering” is bijvoorbeeld een artikeltje voor de veertigdagentijd uit 
geloventhuis.nl). 
We gaan op weg naar Pasen. Veertig dagen proberen we ons voor te bereiden 
op dit feest. Tijd om bewust met onze levensstijl bezig te zijn, tijd voor 
verandering misschien? Veranderen, omdat we diep van binnen weten dat dit 
goed is voor onszelf en voor de ander. Onze kinderen geven we daarmee een 
goed voorbeeld. Misschien kunnen ze meedoen. Een beetje anders omgaan met 
eten, tijd, met anderen, met God. Als we door ons veranderende gedrag geld 
uitsparen, kunnen we dat beschikbaar stellen aan de ander die dit goed kan 
gebruiken. Denk aan de Vastenactie die zich richt op de armsten in Afrika en dit 
jaar als thema heeft "Water verandert!". Ondersteun je voornemen met een 
simpele kijktafel die elke week een beetje verandert’.  
 
Gebedje voor groot en klein:  
God, 
Als ik even het stuur van de wereld vast mag houden? 
Wat zou ik dan anders doen?  
Thuis … 
Op school … 
In de straat … 
In onze wereld … 
Zou dat kunnen God? Of kan dat niet zomaar? 
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Zin in een nieuw begin  
In veel kerken zie je wat ook hier in Denekamp het geval is: er komen nog maar 
weinig jonge(re) mensen naar de kerk. Daar zijn allerlei redenen voor te noemen. 
In Denekamp komt daar nog een bijzondere factor bij: veel stellen zijn 
‘oecumenisch’ getrouwd. Als dominee vind ik het wel jammer, want ik wil je 
graag ontmoeten. Om te horen wat je bezig houdt en waar je naar verlangt. Om 
te kijken over kerkgrenzen heen. Wat speelt er in het dorp, in jullie levens? Wat 
houdt je bezig? Waar geloof je in en waar twijfel je aan? Welke beelden hebben 
wij van elkaar? 
‘Maar jullie protestanten hebben toch niks met Maria?’  
Deze vraag, tijdens een workshop ‘Maria schilderen’, georganiseerd door het 
‘Huis van Spiritualiteit’ (Lumen Christi), heeft geleid tot de volgende activiteit:  
De moeder, de vrouw - wat doet zij met jou? 
Een thema dat ieder mens raakt, hoe dan ook. Want ook al ben je zelf geen 
moeder, iedereen heeft wel een moeder (gehad). Op 31 maart eindigt de 
jaarlijkse Boekenweek, met als thema: ‘De moeder de vrouw’. Midden in de 
Veertigdagentijd maken wij tijd voor Maria, de moeder van Jezus.  
Wat heeft zij ons te zeggen, als moeder, als vrouw, als…? 
Met Kim Grote Punt, beeldend kunstenaar uit Denekamp. 
Zij zal haar passie voor Maria met ons te delen. Wij gaan met haar, en met 
elkaar, in gesprek. 
Zondag 31 maart, 19.00-20.30 uur, Gebouw Irene, Protestantse kerk,  
Grotestraat  3 Denekamp. Toegang gratis, leeftijd doet er niet toe. 
informatie en opgave bij: ds Erna Lensink, tel. 0541-297199 
dwlensink@kpnmail.nl 
 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   9.00 – 1.30 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




