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

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

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte      (rechtstreeks) 0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 6 loopt van 22 April t/m 12 Mei 2015 kopij
inleveren voor woensdag 15 April voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Maag/Lever/Darmstichting

Gezocht: collectanten
Wie heeft er in de week van 18-25 mei nog een paar uurtjes 
over om te collecteren. Het gaat om de volgende straten: Het 
Haverkotte, Smidskaamp en de Dorpstraat. Het mogen natuur-
lijk ook meerdere personen zijn. Wie wil? 

Opgave bij:
Carla Oudehand, Hanhofweg 2a De Lutte

Zaterdag 25 april Bloemen-actie SV De Lutte
 
Sportvereniging De Lutte houdt haar jaarlijkse 
bloemenactie op zaterdag 25 april a.s. , 
voorheen bekend als de geranium-actie. 
De bloemen worden ook dit jaar weer gele-
verd door kwekerij Aarninkhof. Er is volop 
keuze uit staande en hangende geraniums, 
Spaanse margrieten, vlijtige liesjes en andere 
soorten bloemen in alle kleuren aanwezig. 
Tevens is er een uitgebreid assortiment 
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 het buitengebied van De Lutte en Beuningen in de route opgenomen. 
Voor extra informatie en grote bestellingen kunt u bellen of mailen met 
06 – 30 05 55 36 of carlovanlangen@hetnet.nl 

Tot zaterdag 25 april, dan komen de mensen van SV De Lutte bij u aan de deur!!

Kruidkoekactie SV De Lutte Handbal & Spar Schreur

Op dinsdag 14 april komen de leden van SV De Lutte Handbal bij u langs om kruidkoeken 
te verkopen in de dorpskern en het buitengebied van De Lutte. Dit zal gebeuren in de 
avond tussen 18.00 uur en 21.00 uur. De actie wordt gedaan in samenwerking met Spar 
Schreur. Ze worden verkocht voor 2,50 euro per stuk. De opbrengst van deze actie komt 
ten goede aan de jeugd SV De Lutte handbal. 
Wij vertrouwen op uw steun!

SV De Lutte Handbal

Jaarkalender 2015
  6 Apr Tweede paasdag VVV wandeling
  6 Apr Poas Bloas Festival
  8 Apr ZijActief regioledenavond bij café Hutten Rossum
17 Apr KBO Jaarvergadering; begin 9.30 uur in De Vereeniging
19 Apr Eerste Heilige Communie
25 Apr Bloemenactie S.V. De Lutte 
29 Apr KBO fietstocht, start 14.00 uur op het kerkplein
  3 Mei Heurnetocht  De Lutte (wandeltocht)
  4 Mei Expositie "De Lutte in de oorlogsjaren 40 /45" in het dorpshoes
  5 Mei Expositie "De Lutte in de oorlogsjaren 40 /45" in het dorpshoes
16 Mei Ophaaldag voor rommelmarkt v.a. 9.00 uur
19 Mei KBO naar Singraven, vertrek 13.00 uur
25 Mei Rommelmarkt v.v. Lutheria 11.00-14.00 uur
  7 Jun  Lutter Voorjaarstocht, start vanaf 10.00 uur in de dorpsboerderij
  9 Jun ZijActief creatieve avond met Ceciel Groener
25 Jun Zonnebloem: rondleiding het Duvelshöfke (biologische kwekerij)
26 Jun Hellehondsdagen
27 Jun Hellehondsdagen
27 Jun 32e Dorpsloop De Lutte
28 Jun Hellehondsdgen
30 Jun ZijActief jaarlijks reisje naar Bielefeld
24 Sep Zonnebloem: rondleiding en picknick bij kaasboerderij Koelant
6 Dec 31e Snertloop De Lutte   
17 Dec Zonnebloem: museum De Pelgrim met daarna koffie met lekkers bij ‘t Theeluttke



4 5

Pasen 1945: Oorlog en bevrijding.

Over een paar dagen is het weer Pasen! Ongetwijfeld zullen dan velen weer genieten van 
enkele “rustige” dagen, maar dat was 70 jaar geleden héél anders!
In de Goede Week voorafgaande aan Pasen trokken n.l. de geallieerde troepen steeds 
verder op door Twente, terwijl de Duitse troepen zich wanordelijk steeds verder terug-
trokken te voet, met gestolen fietsen, paard en wagen en andere middelen van vervoer. 
Begin 1945 had generaal J. Blaskowitz zijn bunkercomplex in Hilversum al verlaten en 
was naar het oosten vertrokken om zijn intrek te nemen in de Villa Egheria op de Tan-
kenberg. Dit werd door het verzet doorgegeven aan Engeland en op Goede Vrijdag  (30 
maart 1945) werd Villa Egheria gebombardeerd door een aantal Engelse jachtvliegtuigen 
met raketbommen. Generaal Blaskowitz was echter op dat moment ondergedoken op 
een boerderij op het Duivendal. Hij ontsprong hierdoor toen de dans, maar moest later 
wel in Wageningen de capitulatie ondertekenen van de Duitse troepen in Nederland.
Diezelfde dag (30 maart) was een bij de fam. Sweerts ingekwartierde Duitse officier druk 
bezig zijn koffers in te pakken om op de vlucht te gaan voor de verder oprukkende geal-
lieerden. 

Delden en Hengelo werden bevrijd door de 
2e Engelse divisie onder leiding van generaal 
Dempsay en Oldenzaal op 2e paasdag door de 
Canadezen.
Terwijl Enschede op 1e paasdag  (1 april 1945) 
werd bevrijd, trokken de Duitse troepen zich 
via Losser en De Lutte terug richting Nord-
horn en op 2e paasdag kwamen zó nog meer 
Duitse soldaten in het centrum van De Lutte 
met o.a. twee vrachtwagens en twee veldka-
nonnen van het type Flak. Het Bernardusgebouw werd gebruikt voor de opslag van mu-
nitie. Toen Pastoor Rüding hoorde dat de Engelsen met tanks over de Bentheimerstraat 
reden, zei hij tegen de mensen die voor de vroegmis van 8.00 uur in de kerk zaten dat ze 
naar huis moesten gaan. Zelf ging hij met kapelaan Ottink en enkele andere  kerkgangers 
schuilen in de kelder onder de sacristie van de kerk, want hij vreesde dat het oorlogs-
geweld zou losbarsten. Dat gebeurde daarna ook in het zó vredige De Lutte, waar het 
gedurende de oorlogsjaren relatief rustig was geweest. De “ingesloten” Duitsers begon-
nen n.l. met een vierlingsgeschut  te schieten op de Engelsen op de Bentheimerstraat en 
dit werd uiteraard met zwaar geschut beantwoord.

In korte tijd veranderde het centrum van De Lutte in een waar slagveld. Het Bernar-
dusgebouw werd grotendeels verwoest, café Welhuis (nu Plexat) stond in brand en de 
winkel van Sweerts werd zwaar beschadigd, terwijl ook de kerk, de pastorie en andere 
woningen in de omgeving schade opliepen. Na de bevrijding enkele uren later kon de 
schade worden opgenomen en het herstel beginnen. De winkel van Sweerts (nu Lutters 
Kwartier) werd  vrij snel hersteld door aanne-
mer Nijhuis (Grunder Jens), maar de herbouw 
van het Bernardusgebouw duurde langer.  
Pas in 1951 kon het nieuwe Bernardusgebouw 
worden heropend. Als herinnering aan dit 
oorlogsgeweld heeft in het centrum van De 
Lutte nog jarenlang een door de Duitsers ach-
tergelaten Flak-kanon gestaan (zie foto); een 
geliefkoosd object voor de schooljeugd in die 
jaren om er op te klimmen. Helaas is dit kanon 
in de vijftiger jaren verwijderd, zodat weinig meer herinnert aan die bijzondere paasda-
gen van 1945. Nu kunnen we beginnen aan vrediger paasdagen en ik wens ieder dan ook 
een Zalig Pasen!

-Tonnie Bekke-

Oproep t.b.v. expositie De Lutte in de oorlogsjaren 1940-1945.
Net als 2 jaar geleden heeft de historische vereniging De Dree 
Marken het plan opgevat om rond 5 mei 2015 een expositie 
te houden in het dorpshoes Erve Boerrigter. Wij zijn naarstig 
op zoek naar attributen die betrekking hebben op de Tweede 
Wereldoorlog. Wij denken o.a. aan documenten, foto’s, oude 
krantenknipsels en/of stoffelijke goederen.

Degene die deze zaken tijdelijk wil afstaan t.b.v. deze expositie 
kan zich in verbinding stellen met Henk Westerik of Tonny Mor-
sink. Bij voorkeur via mail: henkwesterik@live.nl of tonnymor-
sink@gmail.nl of  ’s avonds na 19.00 uur via telefoon 
0541-510744/0541-551885. 

Namens de organisatie bij voorbaat hartelijk dank.
Henk Westerik, Tonny Morsink & Paul Smellink

Kaarten SV De Lutte.
 
Het kaarttoernooi van SV De Lutte, seizoen 2014/2015, is inmiddels afgelopen.
Op verzoek van de deelnemers wordt er nog een extra kaartavond georganiseerd
en wel op woensdag 8 april, de aanvang is 20.00 uur. Wij zien u graag.

KRONIEK  DE LUTTE
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Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter

Volwassenen:
Nog plaatsen vrij bij stijldansen en streetdance.
Vanaf Maart: streetdance, fitness en stijldansen.
Erve Boerrigter start in samenwerking met Dance Masters Kolmschot met verschillende 
danscursussen in De Lutte. We starten o.a. met streetdance/hiphop 12+, Groepsfitness 
(o.a. Zumba en Bokwa) en stijldansen voor volwassenen. Dansen is meer dan alleen 
dansen op muziek.
Op woensdag 1 april start de groepsfitness. Voor de andere activiteiten zijn nog niet 
voldoende aanmeldingen. Meedoen? Geef je snel op!
De tijden zijn als volgt:
18.30 – 19.30 uur Streetdance /Hip Hop 12 +
19.30 – 20.15 uur Groepsfitness
20.30 – 21.30 uur Stijldansen volwassenen
Wil je een proefles bijwonen geef je dan op door een email te sturen 
naar: info@kolmschot.nl
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Jan@dorpshoes.nl of te bellen naar 0541-
552009. We zetten je dan op de lijst.
Na afloop van de lessen kun je natuurlijk wat drinken in het dorpshoes.

Workshop Italiaans koken:  Nieuw
Op woensdag 1 en 22 april wordt er een Italiaans 3 – gangenmenu gekookt en gezamen-
lijk opgegeten. Tijdstip: 18.30 – 21.30 in Erve Boerrigter
Het menu omvat de volgende gerechten:
Italiaans verrassing voorgerecht, een hoofdgerecht op Italiaanse wijze bereide kipfilet 
met champignons en Parmigiana (groentegerecht). We sluiten af met een overheerlijke 
coupe verse aardbeien met slagroom en meringue
De workshop wordt gegeven door Nerina Aloise.
Kosten € 27,50 p.p. incl. een consumptie.

Workshop natuurlijk koken:  Nieuw
Gezellig en verantwoord koken voor mensen die gezond willen eten of kankerpatiënt 
zijn. Er wordt gekookt volgens de richtlijnen van Houtsmuller.
Je krijgt informatie over de producten / voeding, leert de juiste vetten te gebruiken en 
deze keer wordt er gezond en vegetarisch gekookt.
De workshop wordt gegeven door Erna Kortman en Grietje Cazemier.
Datum: donderdag 9 april as. om 18.00 uur
Locatie: Erve Boerrigter
Kosten:€ 25,- incl. 3 gangenmenu en 1 consumptie

Opgeven via mail: g.cazamier@outlook.com
Telefonisch: Erna Kortman 06-33746550

Wie zingt ermee in het koor bij Erve Boerrigter? Nieuw
Dorpshoes Erve Boerrigter heeft contact gelegd met dirigent Dorothea van 
Linschooten – Koezorowska. Zij begeleidt al jaren een koor in Oldenzaal.
Zij zou het erg leuk vinden om ook in De Lutte een zangkoor te begeleiden. Op dinsdag 
van 13.00 – 14.00 kan het koor bij elkaar komen om zelf gekozen repertoire te zingen. 
Alles kan en mag in overleg met deelnemers en de dirigent. Het koor wordt door de 
dirigent begeleidt op een piano. 
Kosten: € 3,25 per keer bij deelneming vanaf 10 personen.
Alle leeftijden, man of vrouw iedereen is welkom.
Meezingen of informatie!! Geef je op per mail bij: dorotheaewa@online.nl of bel naar 
074-2592370 of 06-36304567. 
We starten als er minimaal 8 à 10 deelnemers zijn.

Yoga bij het “Ontmoetingspunt” voor ouderen in Erve Boerrigter.
Elke laatste vrijdag van de maand wordt er voor ouderen in De Lutte een activiteit geor-
ganiseerd samen met andere gebruikers van Erve Boerrigter.
Vrijdagmiddag 24 april staat  in het teken van Yoga. Deze Yogamiddag wordt begeleidt 
door Yoga docente Ine Peters van 14.00 – 16.00 uur.
Naast Yoga is er ook een kopje koffie /thee met iets lekkers.
We sluiten de middag af met een drankje. Op deze middag kan iedereen kennis maken 
met Yoga of Yoga op de stoel. Kosten € 5,00 p.p. Iedereen is welkom en we maken er een 
gezellige actieve middag van.

Wist u dat:
* Elke 2de donderdag van de maand er een Tabletcafé is in Erve Boerrigter. Eerst vol-
gende op 9 april van 14.00 – 16.00 uur
* Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij jan@dorpshoes.nl; mieke@dorps-
hoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009
* U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.

Cursus Zelf kleding maken in De Lutte.
U kunt zich alvast aanmelden voor het nieuwe seizoen. Start september/oktober 2015 
Unieke kleding voor weinig geld. Wie wil dat niet! Dan kun je prima terecht bij de cursus 
zelf kleding maken. Onder begeleiding van de ervaren naaidocente Giny Nuis maak je 
een rok voor € 5,00 of een winterjas voor een klein bedrag. De groep bestaat uit max. 
8 personen, beginnend of gevorderd, er is altijd persoonlijke aandacht. Iedereen werkt 
aan een eigen uitgekozen kledingstuk. Gezelligheid en ontmoeting staan mede hoog in 
het vaandel.  De cursus wordt aangeboden i.s.m. Stichting Cluster en een lock-machine is 
voorhanden. De cursus vindt plaats op maandagavond in het dorpshoes Erve Boerrigter.  
Tijdstip van 19.00 – 21.00 uur. De cursus omvat 10 lessen. Kosten: € 60,00 voor 10 les-
sen. Cursusprijs wordt verrekend n.a.v. het te volgen aantal lessen. 
Interesse ?!  
neem contact op met Mieke Bouwhuis email: mieke@dorpshoes.nl of bel naar 
053-5369400 en vraag naar Haico Muller.                                                               
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Aanpassing Yoga cursus in januari 2015
Nieuwe deelnemers kunnen tussentijds instromen.
Losmaakoefeningen, yogahoudingen, adem- en ontspanningsoefeningen staan in deze 
nieuwe Yoga cursus centraal.
De lessen worden verzorgd door: Michele ten Seldam, Gedipl. Yoga – docente, Lid Ver. 
Yogadocenten Ned.
Start:   Woensdag 21 januari 2015 tot 22 april 2015
Duur:   12 lessen van 75 min.
Tijd:     Woensdagavond van 19.30 – 20.45
            (in overleg te vervroegen)
Plaats: dorpshoes Erve Boerrigter
Kosten: € 105,00 p.p.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u mailen naar:
Email: mhtenseldam@gmail.com, voor meer informatie: www.yogadinkelland.nl

Sociaal Team De Lutte.
Het team bestaat uit 4 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen vanuit de inwoners uit De Lutte willen/kunnen beant-
woorden. U kunt bij het sociaal team De Lutte terecht voor vragen op de gebieden van: 
Wonen & woonomgeving, Mantelzorg & vrijwilligerswerk, Opvoeding & Samenleving, 
Administratie & Financiën, Gezondheid & Bewegen, Werk & scholing
Het spreekuur van het Sociaal Team De Lutte  is op maandag- en woensdagochtend van 
9.00 -11.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter.

Kinderactiviteiten  in dorpshoes Erve Boerrigter:

Kinderkook/bakcafé.
In april 2015 starten we met een lekker, gezond en leerzame kookactiviteiten voor kinde-
ren van 7 t/m 12 jaar. Tijdens de 6 bijeenkomsten gaan we zowel koken als bakken. Het 
zijn steeds blokjes van 2 lessen rondom een thema. Er kunnen min. 6 en max. 8 kinderen 
meedoen. De ene keer eten we gezamenlijk de andere keer neem jij je eigen baksel mee 
naar huis. Kook/Bak jij met ons mee? Wat gaan we bakken en braden.
April: 14 en 21 april, maken we een 3 gangenmenu , voor- hoofd- en nagerecht. Natuur-
lijk blijven we hier eten.
Mei: 12 en 26 mei gaan we bakken. Op 12 mei gaan we zoete baksels maken o.a. cup-
cakes, muffins etc. Op 26 mei maken we hartige zaken zoals quiche, kaasstengels etc. Dit 
nemen we beide keer mee naar huis. Smullen maar.
Juni: 2 en 9 juni staan in het teken van de Italiaanse keuken. In twee lessen leer jij je 
eigen pasta te maken met een overheerlijke tomatensaus. De andere les verse pizza’s, 
aangevuld met een heerlijke salade.
De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur in Erve Boerrigter. 
Kosten: € 35,00 voor 6 lessen incl. ingrediënten Ben je vegetarisch of heb je een dieet 
geef het dan door dan houden we daar rekening. Geef je gauw op en vergeet je schort 
niet.

Cursus tekenen en schilderen voor kinderen.
Een reis rond de wereld met potlood en penseel.
In 2015 start in het dorpshoes Erve Boerrigter voor kinderen van 7 t/m 13 jaar een cur-
sus tekenen en schilderen.
In 5 lessen maken de kinderen een reis rond de wereld met verschillende teken- en schil-
dermaterialen en leren ze over kleur, vorm en diepte in een tekening. Zo worden o.a. 
farao’s van Egypte op papier gezet, Afrikaanse dieren geschilderd etc.
De lessen worden gegeven op donderdag
Tijdstip: van 14.30 – 16.00 uur in Erve Boerrigter
Kosten: € 40,00 incl. materialen, iets te drinken en wat lekkers
Vakdocente: Marianne Wigger.
Minimaal aantal deelnemers: 8
Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij Jan van Mook
Email: Jan@dorpshoes.nl of bellen naar 0541-552009
We starten de cursus tekenen en schilderen wanneer er 8 deelnemers zijn.

Vrije Inloop Knutselfabriek.
Elke maandagmiddag van 15.00 – 16.00 uur kun je lekker komen knutselen in het dorps-
hoes Erve Boerrigter in De Lutte . Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de 
leukste creatieve werkstukken.
Kom en ga lekker aan de slag! Kosten € 1,50 per keer/kind. Incl. een glas ranja

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:
Vrijdag 10 april
19:00 Lutheria DS 3 - Mintonette DS 1
20:45 Lutheria DS 2 - Holyoke DS 1

Zaterdag 11 april
09:00 Lutheria N3 1 - DeVoKo N3 1
09:00 Lutheria N5 1 - DeVoKo N5 1
09:30 Lutheria N3 1 - DeVoKo N 3 2
10:00 Lutheria N5 1 - Pollux N5 1
10:00 Lutheria N4 1 - Wevo 70 N4 1
10:30 Lutheria N4 1 - Pollux N4 2
12:30 Lutheria MC 1 - DeVoKo MC5
14:00 Lutheria MC 2 - Rivo Rijssen MC 4
14:00 Lutheria MA 1 - Holyoke MA 1
16:00 Lutheria MA 2 - HRpm Hevo
16:00 Lutheria MA 3 - Dynamo Tubbergen MA 2
18:00 Lutheria DS 1 - Tornado/Harfsen DS 1

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
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POAS BLOAS FESTIVAL MET HERMAN ENGELBERTINCK UND SEINE EGER-
LÄNDER MUSIKANTEN

Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikanten zijn dit jaar het hoogtepunt van 
het Poas Bloas Festival in De Lutte. Het toporkest staat bijna drie uur lang op de bühne 
van het befaamde blaasfestijn, dat 2e paasdag voor de 31e keer wordt gehouden. 
Voor het komende blaasspektakel heeft zich een verandering voorgedaan. 

Het Poas Bloas Festival vond eerder altijd plaats in een feesttent bij het dorpshoes, maar 
verhuist naar sporthal de Luttermolen. Wat niet verandert zijn de kwaliteit van de blaas-
orkesten, de professionele organisatie, de sfeer en gezelligheid. 
Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikanten geldt als een grote naam in de 
wereld van de Egerländermuziek. 

De orkestleider maakte meer dan 26 jaar deel uit van het wereldbefaamde blaasorkest 
van Ernst Mosch en leerde van de grote meester de fijne kneepjes. Met zijn eigen orkest 
bereikt Engelbertinck de typische sound van Ernst Mosch, die talloze blaasmuzieklief-
hebbers in vervoering wist te brengen. De organisatie is blij met de komst van deze 
rasmuzikanten.  

Maar het Poas Bloas Festival 
biedt meer. De Lutter Muzikan-
ten trappen om 13.00 uur af 
en laten het beste werk uit 
hun brede repertoire van 
Moravanka, Egerländer en 
moderne volksmuziek horen.  

De afsluiting vanaf 18.30  tot 
20.30 uur  komt van de Grens-
landkapel en Oberkrainergroep 
uit Overdinkel.  Deze muzikanten zijn altijd goed voor een spetterende en uitbundige 
finale, een kwaliteit die ze meerdere keren op het Poas Bloas Festival hebben bewezen. 
Voor de intermezzo’s tijdens de wisseling van de kapellen komt Ruud Appelhof, een vir-
tuoos op zijn harmonica naar De Lutte met een repertoire dat loopt van Slavko Avsenik 
via de Schürzenjager en Grubertaler naar Marc Pircher.

Het Poas Bloas Festival vindt plaats op ma. 6 april (2e paasdag) in sporthal 
de Luttermolen, Kroepsweg in De Lutte van 13.00 tot 20.30 uur. 

Kaarten à € 20,- zijn vanaf heden in voorverkoop verkrijgbaar op www.poasbloasfestival.
nl  of bij de VVV kantoren van De Lutte, Losser en Beuningen. Kaarten overdag aan de 
kassa kosten € 23,-.

Tweede paasdag VVV wandeling in De Lutte

Op maandag 6 april tweede paasdag organiseert VVV De Lutte een wandeling vol lente-
kriebels. Al wandelend ruikt u de lentelucht en kunt u genieten van bloeiende veldbloe-
men en ontluikende  struiken en bomen. Deze Paaswandeling voert (heel passend) via 
de Paasbergweg, de Paasberg en langs de Hakenberg, over de hellingen van De Hooge 
Lutte.

”In de IJstijd zijn met ijsmassa’s de Tankenberg, Paasberg en de Hakenberg ontstaan, de 
zogenoemde stuwwallen. Het smeltwater dat via de dalen en beken zijn weg zocht, heeft 
grote geulen achtergelaten zoals de zogenoemde Hel.”
Meegesleurde keien van toen kunt u overal in het landschap nog tegenkomen. 

Tijdens deze wandeling kunt u genieten van koffie/thee met ambachtelijke koek bij Pan-
nenkoekenhoes De Stroper. Tevens volgt er onderweg nog een heerlijke traktatie met 
een drankje .

Er kan worden gekozen voor een lange route van ca. 9 km of een korte van ca. 6 km.
De prijs is € 6,00 voor volwassenen en voor kinderen € 4,00. U kunt starten tussen 
10.00-13.00 uur bij de VVV in de Lutte aan de Plechelmusstraat 14. U bent van harte 
welkom voor deze wandeling vol lentekriebels. 

Voor meer info www.vvvdeluttelosser.nl, tel: 0541-551160.

Programma leden zijactief

Regioavond 8 april bij Café Hutten in Rossum.

Kosten € 7,50 opgave voor 1 april bij M. uit te Broek
Betaling aan de ingang die avond.

14 April Mama Africa.  
Deze avond is er ook wat te koop voor het goede doel.

9 Juni Creatieve avond o.l.v. Ceciel Groener. Opgave voor 15 mei.

Fietstocht 19 mei. Opgave voor 12 mei.

30 juni reisje  Vol is Vol Opgave voor 15  mei en € 25.00 aanbetaling en je moet goed te 
been zijn.
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Ontmoetingspunt voor ouderen in Erve Boerrigter.

Ruim een jaar geleden zijn we als dagopvang naar Erve Boerrigter verhuisd. Een keuze 
waar we geen moment spijt van hebben gehad. We zijn er erg vriendelijk ontvangen en 
maken met veel plezier gebruik van ons prachtige dorpshoes. 
Omdat de naam dagopvang niet meer geheel past bij wat we bieden, hebben we deze 
veranderd in “Ontmoetingspunt”.

Onze nieuwe naam klinkt vriendelijker, uitnodigend en laagdrempelig. Oudere mensen 
uit De Lutte en Beuningen kunnen naar Erve Boerrigter komen om elkaar daar te ont-
moeten. U kunt ervoor kiezen om een morgen, middag of een hele dag naar het “Ont-
moetingspunt” te komen. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. We zijn er op 
de dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Samen met de vrijwilligers zorgen we voor 
een gezellige dag met veel variatie in de activiteiten. Een indicatie is niet per se nodig. 
Mensen zonder indicatie kunnen tegen een kleine vergoeding ook genieten van een kop 
koffie, een warme maaltijd en allerlei activiteiten. U kunt geheel vrijblijvend een keer 
langs komen om kennis met ons te maken.

Op de dinsdag en/of vrijdagmiddag kunnen mensen uit De Lutte en Beuningen ook een 
warme maaltijd mee-eten met Schuif-Aan. Een initiatief van het Dorpshoes, stichting 
Dorpsbelangen en de Zorggroep Sint Maarten. Bent u alleen en vindt u het gezellig een 
keer met anderen aan tafel te eten of vindt u het als echtpaar gezellig een keer uit eten 
te gaan, dan bent u van harte welkom. U betaalt € 7,- voor een heerlijk voor-, hoofd- en 
nagerecht. Opgave voor de dinsdag kan op de vrijdag ervoor. Opgave voor de vrijdag kan 
op de dinsdag ervoor.  Inmiddels wordt Schuif-Aan regelmatig bezocht door een groep 
enthousiaste Luttenaren, die gezellig met ons mee-eten. Dit zorgt er vooral voor dat er 
een goed contact is en blijft met andere dorpsgenoten.

Samen met de vrijwilligers proberen we steeds iets moois, gezelligs en vernieuwends te 
creëren. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er een activiteit waar ook inwoners 
van De Lutte en Beuningen aan kunnen deelnemen. Voor de laatste vrijdag middag 27 
april is er een yogamiddag voor ouderen. Zie hiervoor ook het activiteitenoverzicht van 
Erve Boerrigter in dit Luutke. Voor meer informatie tel. 06-10 07 32 82.

KBO De Lutte

Onze activiteiten in april zijn:
Vrijdag 17 april: jaarvergadering in De Vereeniging. We beginnen om 9.30 uur. Alles hier-
over kunt u vinden in onze uitnodiging die toegevoegd is aan de laatste Nestor.
Woensdag 29 april: Fietstocht. We starten om 14.00 uur op het kerkplein. Denk aan 
de veiligheid: de groep is gemengd, d.w.z. er zijn elektrische fietsen maar ook gewone. 
Een te hoge snelheid is onprettig voor de ene groep, maar kan ook gevaarlijke situaties 
veroorzaken.

Daarom houden we een snelheid van 15 á 16 km. per uur aan. En 
i.v.m. het overige verkeer: ga aan de kant als dit nodig is. Zo komen 
we ook allemaal weer veilig thuis.
Regelmatig krijgt het bestuur het verzoek binnen om het adres 
van een bepaalde website door te geven. Vaak vind je hier 
belangrijke tips waarvan je veel gemak kunt hebben.

Probeert u maar:
www.meerkosten.nl :voor mensen met een beperking of chronisch zieken: hoe krijgt u 
compensatie voor extra zorgkosten ?
www.regelzorg.nl: voor degenen die gekeurd moeten worden voor het rijbewijs.
www.samenwmo.nl : hier vindt u heel veel informatie voor gebruikers van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning.
En tenslotte natuurlijk onze eigen website, die u vindt door eerst www.kbo-overijssel.nl 
op te zoeken en daarna Afdelingen aan te klikken. U komt dan bij De Lutte en vindt hier 
o.a. de namen van de bestuursleden, de Nieuwsbrief en de activiteiten voor de 
komende tijd.
We wensen u fijne paasdagen en een heerlijk voorjaar. 
Het bestuur ziet u graag terug.

Opbrengst Collecte Reumafonds 2015
In de week van 16 t/m 21 maart is er gecollecteerd voor het Reumafonds.
De opbrengst hiervan is  1771.10 Euro, waarvan 1471.56 Euro in De Lutte en
299.54 in Beuningen. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Dankzij de collec-
tanten die zich ook dit jaar weer hebben ingezet is er weer een mooi bedrag opgehaald.

Lies ter Linde en Ineke Haarman,
collecteorganisatoren De Lutte en Beuningen.

Ons Genoegen laat zwerver trouwen in De Lutte.

Toneelvereniging Ons Genoegen bracht afgelopen weekend een klucht in drie bedrij-
ven in De Vereeniging op de planken. Honderden bezoekers hebben veel gelachen om 
het prachtige mooie spel. Mooi was ook dat er ruimte was voor (jonge)debutanten. Zo 
speelden Thijs Braakhuis en Joost Hesselink voor 
het eerst, zeer verdienstelijk, in het blijspel: 
‘Lieve-vrouwenbedstro’.  De wat ervarende en 
ook de oude rotten speelden geweldig, zonder 
uitzondering bleef iedereen perfect in zijn rol 
en op tekst. De regie was in handen van Marga 
Biesma en zij werd, net als de spelers, onder-
steund door souffleur Bennie Welhuis.
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Woensdag 1 april  19.00 uur geen viering 
Witte Donderdag  13.30 uur schoolviering  
   19.00 uur geen viering 
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg 
   19.00 uur Bezinningsbijeenkomst 
 
Zaterdag 4 april : Paaswake 
19.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het  
     themakoor 
Voorganger  : Pastor H. Jacobs en  L.Ros 
Lectrice  : mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Pien Brookhuis, Lars Grote, Beverborg, Bram en Coen Volker, 
     Elleke Visschedijk, Bart Rolink,  Mirthe en Joyce Rolink 
Collecte  : 2e collecte voor versiering kerk en onderhoud kerkhof 
 
Zondag 5 april : 1ste Paasdag 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor L. Ros 
Lectrice  : mevr. E. Pross 
Misdienaars  : Mirthe en Joyce Rolink 
Collecte  : 2e collecte voor versiering kerk en onderhoud kerkhof 
 
20.00 uur  : Kinderviering met aansluitend ontsteken van het Paasvuur 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
 
Maandag 6 april : 2de  Paasdag   Géén viering 
   
Woensdag 8 april   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 11 april 18.00 uur  : Doopviering 
 
Zondag 12 april   
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor H. Jacobs 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Pien Brookhuis en Elleke Visschedijk 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Woensdag 15 april   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 19 april : 1ste Heilige Communie 
11.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis     
Lectrice   : mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Bram en Coen Volker 
 
Woensdag 22 april   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties: 
Zaterdag 4 en zondag 5 april:  
Pastor Hendrikus Molthof, Pater Herman van Langen, Pastoor van Hamersveld, 
Echtpaar van Benthem-Reijmer, Herman Pünt, Benny Luyerink, Ouders Olde 
Riekerink-Oude Ophuis, Ouders Hampsink-Bosch, Ouders Greftenhuis-Egbers, 
Ouders Wonniger-Rolink, Gerhard Welhuis (Bavelsweg), Ine Nijhuis Wigger, 
Hendrik Benneker, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, ouders Notkamp-Nijhuis, 
Fien Bosch-Wekking, Echtpaar Grote Punt-Lansink, Ouders Beernink-olde 
Meijerink, Gerhard Beernink (Merelstraat), Toos Nijhuis-Sweerts, Ouders olde 
Hanter-Lansink, Henk grote Beverborg, Jan Volker, ouders Dwars-te Mölder, 
Ouders en Zoon Maseland, Johan Kortman en Marianne Wassink-Kortman, 
Ouders Alberink, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Annie Rolink, Gerhard 
Rolink, Ouders Rolink-Zanderink, Stien Rolink-Pikkemaat, Frans Brookhuis, 
Hendrik  Schrader en kleinzoon Maik, Ouders Koehorst-Oelering, Gerhard 
Benneker, Rikie Benneker-Schasfoort, Ouders Lentfert-Siegerink, Bernhard Grote 
Beverborg, Herman Koertshuis, Gerard Benneker, Rikie Benneker-Schasfoort, 
Gerhard Morsink(Middelkamp), Marietje Bonnes-Kortink, Hubert Sweerts, 
Ouders ter Brake-groote Beverborg, Bennie Pot, Hendrik  Brookhuis, Theo 
Heebing, Dini Heebing-Lentfert, Johanna Meijer-Notkamp en Henk Meijer, 
Ouders Koertshuis-Oelering, Overl. fam. Koertshuis, Bernard Hampsink, Ouders 
Beernink-Borggreve, Ouders Westerik-Welhuis, Frans Koertshuis en overl. fam., 
Ouders Bulter-groote Beverborg, Ouders Tijhuis-Rosink, Ouders Westerik-
Kleijhuis, Antonius Grote Punt, Andre Steghuis. 
 
Jaargedachtenis:  
Marie Seijger-Schasfoort, Gerrit Westerik (de Kunne), Ouders Groener-Nijhuis, 
Ouders Nijhuis-Olde Scholtenhuis, Aleida Oudehand, Hendrik Benneker,  
Herman en Leny Nijhuis –Kleijhuis.  
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Zondag 12 april:  
Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders Gieslink-Grashof, Jan Heijdens, Toos 
Nijhuis Sweerts, Dini Heebing-Lentfert, Ouders Koekkoek-Egberink en Jan, Andre 
Steghuis, Tot zekere intentie. 
 
Jaargedachtenis:  
ouders Schopman-Aveskamp, Wim Veldhuis, Bernard Koertshuis, Pastoor van 
Hamersveld, Gerhard Sweerts. 
 
Zondag 19 April:  
Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Truus Egberink-Grashof, Toos Nijhuis-
Sweerts, Ouders Althanning-Grundel, Herman Koertshuis, 
Herman Weusthof, opa Rijgwart en Opa Vaneker, Johan Bulter, Andre Steghuis. 
 
Jaargedachtenis:  
Truus Grunder, Johan Huttenhuis, Wim Velthuis, Martin Volker, Frans Rosink. 
 
Woensdag 21 april: Hennie Poorthuis 
 
 
 
Gedoopt: 
Fiene,  dochter van Roel en Merlin Tijdhof 
Jip,  zoon van Daan en Sanne olde Riekerink 
Joep,  zoon van Ruud en Annemarie Hampsink 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
  
Overleden: André Steghuis, Wigenhof 20 Harberinkhoek,  
op de leeftijd van 47 jaar. 
 
 
 
Pastorpraat: WONDERLIJK ! 
Vraagtekens  ??? , het is niet ondenkbaar dat u zegt, die heb ik al genoeg. 
Waarom is dat mij overkomen ?, waarom is dat zo gegaan ?, wat heb ik verkeerd 
gedaan ?, waar heb ik dat aan te danken ? we hebben ze allemaal , die 
vraagtekens.  Ze horen bij ons leven, denk ik. En alsof al die vraagtekens nog niet 
genoeg zijn, gaan we dagen tegemoet die boordevol met vraagtekens zitten.  
 

We spreken met eerbied over het Laatste Avondmaal, maar hoe kon het toch dat 
die volwassen leerlingen ruzie kregen om de beste plaatsen aan tafel, hoe is het 
mogelijk dat een van Jezus’ vrienden hem zou verraden voor een zak geld, hoe is 
het mogelijk dat wanneer ze later in de hof van olijven zijn aangekomen hem 
allemaal letterlijk in de steek lieten toen de soldaten Jezus kwamen halen, hoe is 
het mogelijk dat wanneer Petrus wordt gevraagd of hij ook bij de vrienden van 
Jezus hoort, glashelder tot drie keer toe beweerde dat hij Die Man helemaal niet 
kende, hoe is het mogelijk dat iemand die alleen maar goed heeft gedaan   
als een misdadiger wordt afgevoerd, met zijn eigen kruis op de schouders 
wankelend door de straten van Jeruzalem; hoe is het mogelijk dat Hij, na te zijn 
begraven, weer opstond en zijn leerlingen weer ontmoette en met hen aan tafel 
zat. Allemaal vragen, jammer, erger nog, ik kan er niet één van beantwoorden. 
Gelukkig hebben we geleerd dat je aan de Bijbel  nooit mag vragen HOE iets is 
gebeurd alleen maar mag vragen WAT DE BOODSCHAP is. En wat de boodschap 
is, wordt later duidelijk, namelijk  HIJ LEEFT. Die wonderlijke, ijzersterke ervaring, 
hebben ze uitgedragen, over alle grenzen heen. Het Leven is sterker dan de 
dood. Even wonderlijk is het dat heel veel volkeren in de eeuwen voor Jezus dat 
ook al beleefd hebben, zij het op een heel andere manier. 
Dat geloof is voor mij sterker dan al die vraagtekens. 
Namens mijn collega´s wens ik u allemaal een ZALIG PASEN, pastor Jacobs. 
 
Wilt u eens wat anders op Goede Vrijdag? Dat kan……. 
Het themakoor uit De Lutte zingt liederen uit de wereldberoemde musical Jezus 
Christ Superstar in een sfeervol belichte kerk, tijdens een  bijeenkomst op Goede 
Vrijdagavond. De werkgroep liturgie heeft hier passende teksten bij gezocht en 
deze worden ondersteund door inspirerende beelden. Samen leidt dit tot een 
bezinnende bijeenkomst. Al een aantal jaren wordt er op Goede Vrijdagavond in 
de kerk een bijeenkomst georganiseerd wat  geen traditionele viering is. We 
hopen hiermee parochianen te prikkelen die’ eens wat anders willen’. 
Zo werd al eens het toneelstuk ‘Ooggetuigen’ opgevoerd door EVT uit Enschede. 
Vorig jaar trad  het themakoor ‘Eigenwijs’ en het kinderkoor de PPtjes uit Goor 
op met de inspirerende en ontroerende musical J , deze was gebaseerd op het 
lijdensverhaal van Jezus en vertaald naar deze tijd.  
De dj Jay werd in  muziekland verguisd om zijn andersoortige muziek. De kerk 
werd even voor dat moment de discotheek. Vele mensen waren van het totale  
gebeuren onder de indruk. Vandaar dit jaar weer een bijzondere bijeenkomst. 
U wordt van harte uitgenodigd deze bij te wonen.  
Aanvang is 19.00 uur en ook kinderen worden van harte welkom geheten door 
het Themakoor en  Werkgroep Liturgie De Lutte. 
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Schelpjesviering 
Afgelopen jaar zijn er 22 kinderen binnen onze parochie De Lutte gedoopt. 
Op zaterdag 25 april  om 16.30 uur vindt er een schelpjesviering plaats.  
Tijdens deze viering zullen de kinderen hun schelpje ontvangen. De kinderen die 
gedoopt zijn in de periode 27 oktober 2013 tot en met 30 november 2014 zullen 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
Via deze weg willen we ook andere belangstellenden van harte uitnodigen. 
Doopwerkgroep De Lutte 
 
Spirituele natuurwandeling  Het Springendal  :   zaterdagmorgen 18 april a.s.  
Vanuit het Huis van Spiritualiteit vindt er binnenkort weer een bijzondere 
wandeling plaats, langs het grensgebied van Hezingen. Onder leiding van Chris 
van Benthem wordt U ingeleid in het effect van aardse natuurkrachten op mens 
en Gods schepping.  En daarbij uiteraard genietend van de ontluikende lente. 
Het startpunt is de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Blauweweg te 
Ootmarsum.  We vertrekken 09.00 uur en zijn rond 12.00 uur terug.                                                                                                             
Kosten; € 5.- , met  koffie/broodje  na afloop.  
Opgave; Secretariaat Lumen Christi ;  0541 – 353551.  

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

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   9.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur 
                                               Vrijdagmorgen van   9.00 -  10.30 uur 

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

 
 

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

TEL 0541-551350  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


