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Twitter
@VENEZIALA
Ijssalon La Venezia
Vanmorgen wederom een
groep kleuters op bezoek
gehad, deze keer de Plechelmusschool De Lutte. Natuurlijk
moest er geproefd worden....
#Gezellig #Ambacht #DeLutte

KRONIEK DE LUTTE:
EHBO DE LUTTE

Agenda
10 jul
11 jul
13 jul
14 jul
14 jul
15 jul
17 jul
24 jul

Fietsen ZijActief
KBO gezellige middag
41e Hellehondsdagen
Vernieuwde dorpsloop HHD
41e Hellehondsdagen
41e Hellehondsdagen
ZijActief fietsen
ZijActief fietsen

KIEK ES IN ‘T LUUTKE

KOFFERBAKVERKOOP TIJDENS DE
1
HELLEHONDSDAGEN

JAARKALENDER 2018

FEESTELIJKE DORPSLOOP DE LUTTE

Juli
10
11
13
14
14
15
17
24
25
31

Elke dinsdagavond fietsen ZijActief
Fietsen ZijActief
KBO gezellige middag bij Westerik
41e Hellehondsdagen
Vernieuwde Dorpsloop HHD
41e Hellehondsdagen
41e Hellehondsdagen
Fietsen ZijActief
Fietsen ZijActief
Deadline ‘t Luutke 11
Fietsen ZijActief

Augustus
Elke dinsdagavond fietsen ZijActief

September
5
9
12
16
18
26

Deadline ‘t Luutke 13
Openluchtconcert en High Wine
Landgoed Wilmersberg
KBO fietstocht
Landleven fietstocht VVV gem. Losser
ZijActief Opening seizoen met viering
ZijActief excursie naar Roombeek

Oktober
13 Twente Landgoedmarathon Erve

Beverborg
17 Deadline ‘t Luutke 14
19 ZijActief Regio ledenmiddag in
Rossum

Dr. Brandenburg

Schuif-Aan erve Boerrigter

De praktijk en apotheek is wegens vakantie
gesloten van maandag 2 juli t/m vrijdag 20 juli.
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister
de gehele tekst af
0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend
kunt u bellen met de huisartsenpost in
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

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

Prikpost SHO De Lutte
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, Donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

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 Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Plechelmusstraat 14, De Lutte
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
E-mail
delutte@lumenchristi.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90
Het volgende ’t Luutke 11 loopt van 31 juli tot 21 augustus 2018
kopij inleveren woensdag 25 juli voor 20.00 uur via e-mail.
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Loopgroep De Lutte wil zaterdag 14 juli
a.s. een feestelijk tintje geven aan de
35ste editie van de Dorpsloop. En daar
kunnen jullie bij helpen? Woon je langs
het nieuwe parcours? Ga dan samen
met buren, familie en/of vrienden de
hardlopers aanmoedigen en versier je
huis of straat met de versiering uit het
supporterspakket van de Loopgroep.
Gratis supporterspakket
Wij willen graag de gezellige sfeer van de
Dorpsloop stimuleren ook in de straten
buiten het centrum waar op dat moment
natuurlijk de Hellehondsdagen in volle gang zijn. Het is voor de hardlopers
altijd leuk om aangemoedigd te worden
langs het hele parcours. En De Lutte staat
natuurlijk ook bekend om de gezellig- en
saamhorigheid. Laten we dat vooral zien
en merken aan de vele hardlopers!

Wees er wel snel bij want op = op!
De start en parcours
Uiteraard roepen wij ook alle Luttenaren
die hardlopen op om mee te doen. Er zijn
verschillende afstanden: we beginnen om
17:30 uur met de Bambini loop (500 meter)
voor kinderen t/m 6 jaar en daarna start
om 17:50 uur de 2 km voor de jeugd t/m
12 jaar. Zij lopen twee keer hetzelfde rondje door het dorp. De 5 en 10 km start dit
jaar tegelijkertijd om 18:30 uur. Dit nieuwe
parcours gaat zowel door de dorpskern
als het Luttermolen en de nabije groene
omgeving. Voor de 10 km moet dit gecertificeerde parcours twee keer worden
gelopen.
Inschrijven
Het is nog mogelijk om mee te doen!
Inschrijven kan op de dag zelf tussen 16:30
en 18:00 uur op de inschrijflocatie in het
Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.
Voor informatie over de loop, deelname
kosten etc. kijk even op onze website:
www.loopgroep.nl

Kijk even op onze website voor het
nieuwe parcours en deze actie: www.
loopgroep.nl/dorpsloop. Woon je langs
het nieuwe parcours en ga je de hardlopers aan te moedigen? Meld je dan aan
Succes met de voorbereidingen,
voor het supporterspakket via e-mail:
dorpsloop@loopgroep.nl of 06 – 14 55 73 Loopgroep De Lutte,
Organisatiecomité Dorpsloop
73 o.v.v. naam en adres en het pakketje
wordt zo spoedig mogelijk langs gebracht.
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KRONIEK DE LUTTE
EHBO DE LUTTE
Al diverse keren heb ik in deze kroniek-rubriek iets geschreven over de diverse ( al
dan niet jubilerende) verenigingen die we
in ons dorp hebben. In die rij mag de volgende vereniging zeker niet ontbreken:
de EHBO! Een club van vrijwilligers die
altijd klaar staat wanneer er in ons dorp
iets te doen is waarbij misschien medische hulpverlening nodig is zoals bij de
Dorpsloop en de Hellehondsagen. Maar
ook is het een vereniging waar je kunt
leren hoe je moet handelen wanneer
er in je naaste omgeving iets gebeurt,
variërend van een snijwond of beenbreuk
tot hartstilstand!
Inmiddels bestaat deze vereniging al
meer dan 60 jaar want ze werd opgericht
in de herfst van 1951. In dat jaar nam de
voorzitter van de afdeling Oldenzaal van
de Katholieke Nationale Bond voor de
Eerste Hulp bij Ongevallen contact op
met Niek Poort, die toen niet alleen hoofd
was van de lagere school in De Lutte maar
ook voorzitter van de afdeling De Lutte
van het Wit-Gele Kruis.
In het Bernardusgebouw werd daarna een
bijeenkomst belegd waarbij enkele leden
van de EHBO uit Oldenzaal demonstraties gaven in het verbinden van gewonden en het toepassen van kunstmatige
ademhaling.
Dokter Essink uit Oldenzaal was bereid
het theoretische gedeelte van
de cursus op zich te nemen. Op die avond
meldden zich meteen al 45 cursisten en
nadat er een bestuur was gevormd met
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J.Huisken als voorzitter, J.A.Swennenhuis
als secretaris en Mej.G Morsink als penningmeester ging eind november de
eerste cursus van start met 47 cursisten.
Verbandmateriaal werd aangeschaft bij
de verbandstoffenfabriek van Heek in
Losser. Ofschoon er een aantal cursisten
afhaakten slaagden in juli 1951 toch de
eerste 14 kandidaten en konden de eerste
EHBO-diploma’s in De Lutte worden
uitgereikt.
De eerste keer dat de EHBO-afdeling in
praktijk haar diensten kon bewijzen was
in september 1952 toen in ons dorp een
KTT-tocht van de regionale wandelsportbond werd gehouden.

De oefenavonden vonden in die jaren
plaats bij café Morsink en later Reuvers
Teun en er kwam toen ook een samenwerking tot stand met de Bescherming
Bevolking (BB), een organisatie die in die
jaren ook actief was op het gebied van
hulpverlening aan de bevolking in tijden
van nood.
In de daarop volgende jaren volgden, na

een moeizame start, nieuwe cursussen
en vele oefenavonden en toen in1976
het 25-jarig bestaan werd gevierd kwam
er ook een jeugdafdeling van de grond
onder leiding van Herman Meijer om de
jongens en meisjes de eerste beginselen
van de EHBO te leren. Vanaf 1981 nemen
de jeugdleden ook jaarlijks deel aan de
landelijke EHBOwedstrijden in Nijmegen en in 1988
behaalde men hier het nationaal
kampioenschap.

Bij de viering van het 40jarig bestaan in
1991 werden de demonstratiewedstrijden van het district Overijssel in De Lutte
gehouden en werd de ploeg uit ons dorp
tweede. In de loop der jaren waren al
heel wat ereprijzen binnen gehaald op
districts- en nationale wedstrijden door
o.a. Tonny Kamphuis, Tonny Greftenhuis,
Johan Grundel en Hennie ter Linde.
Bij deze lustrumviering in 1991 had voorzitter Theo Even o.a.
veel waardering voor Frans Maseland die
van 1974 tot 1985 voorzitter was geweest
van de EHBO.
Een jaar later werd Jos Morsink de nieuwe
voorzitter. Bij zijn afscheid in 2007 werd
hij o.a. gekenmerkt als de slagader van de
Lutter EHBO waarvan hij 40 jaar bestuurslid was geweest. Hij werd opgevolgd door
Gerard Ketelaar die van 2007 tot 2016
voorzitter was van de EHBO en
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momenteel is dat Marcel Spitshuis.

( Landelijke Opleiding tot Uitbeelding
van Slachtoffers) onderdak gevonden met
Naast deze voorzitters zijn het echter
materialen waarmee zij verwondingen
de leden die het beeld van een actieve
kunstig kunnen na-maken waarop dan
vereniging bepalen en mede door hun
door de cursisten geoefend kan worden.
actieve inzet heeft de EHBO-vereniging nu Ook worden in dit clublokaal periodiek
de beschikking over een “eigen” ondercursussen Reanimatie en AED gehouden.
komen/oefenlokaal in het dorpshoes erve Ruim 20 leden van de vereniging zijn inzetbaar als hulp bij evenementen en straks
Boerrigter.
weer herkenbaar bij de Hellehondsdagen!
Hier komen de ruim 60 leden periodiek
Wilt u ook bij die vrijwilligers behoren of
bijeen om te oefenen onder leiding van
gewoon leren hoe om te gaan bij hulpverde kaderinstructeurs Ellen Wiggers en
lening wanneer dat wenselijk is bekijk dan
Femke Douwes-Nijhuis want elke twee
de website www.ehbodelutte.nl.
jaar moeten de EHBO-diploma’s worden
geactualiseerd. In dit clubonderkomen
-Tonnie Bekkeheeft ook de organisatie LOTUS

DE DUOFIETS VAN DE LUTTE
Sinds dit voorjaar heeft De Lutte een eigen duofiets.
Al velen hebben met deze duofiets kunnen genieten
van fietstochten door de omgeving van De Lutte. De reacties waren allemaal zéér
positief.
Enkele weken geleden kregen we een telefoontje van de eigenaar van Twente Actief
uit Beuningen. Zij willen het initiatief in De Lutte ondersteunen door het aanbieden
van gratis onderhoud en gratis pechhulp onderweg. Wij zijn daar blij mee. Door hen
kunnen de gebruikers van de duofiets nu 7 dagen per week van 9.00 uur tot 21.00
uur een beroep doen op Twente Actief bij pech onderweg.

Je kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag:
•
van 9.30 uur tot 12.30 uur of
•
van 13.00 uur tot 16.30 uur of
•
van 9.30 uur tot 16.30 uur
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Wil je de fiets in het weekend gebruiken, neem dan, in de week voorafgaand aan dit
weekend, contact op met het Dorpshoes. Er wordt dan gekeken of er iets geregeld
kan worden. Voor het gebruik van deze duofiets wordt een vrije gift gevraagd.
Heb je interesse en wil je de fiets reserveren, bel dan naar het Dorpshoes Erve
Boerrigter, tel. 0541-552009 of stuur een mail naar gea@dorpshoes.nl.
Voor meer informatie en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie:
www.dorpshoes.nl.

DORPSINFOPUNT
Spreekuur/aanwezigheid

Maandag:	10.00 - 12.00 uur:
18.30 - 19.00 uur:
Dinsdag:	19.00 - 20.00 uur:
Donderdag:	10.00 - 12.00 uur:

Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen
St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

Wist u dat:
•
•
•
•
•

Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen
naar: 0541-552009
U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes. De
koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen
Ons dorpshoes tijdens de schoolvakantie van 21 juli t/m 2 september aangepaste
openingstijden heeft.
Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

ABBA TRIBUTE KOMT NAAR DE LUTTE
Op zaterdag 27 oktober 2018 gaat ABBA Tribute voor de
eerste keer een show geven in Fletcher Hotel-Restaurant
De Grote Zwaan. Door optredens door heel Europa en
goede recensies in popbladen, waarin ze verkozen werden
tot ‘De beste ABBA Tributeband van Europa.
Terug in de tijd met ABBA Tribute met hits zoals ‘Dancing
Queen’, ‘Mamma Mia’ en ‘Waterloo’. Natuurlijk met kleding uit de jaren 70 en zelfs originele kleding zoals ABBA deze destijds droeg. Het bijzondere van deze ABBA Tribute is
dat alles live wordt gespeeld en gezongen. ABBA Tribute bestaat uit twee geschoolde
zangeressen met daarachter vier zeer ervaren professionele muzikanten die ook nog
eens de achtergrondzang voor hun rekening nemen.
Kaarten via www.fletcherevents.nl of telefonisch via Fletcher Hotel-Restaurant De
Grote Zwaan in De Lutte op telefoonnummer 0541 - 55 12 15.
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BURENDAG IN HET GROEN

een uitgebreid biologisch bloembollenpakket ter waarde van 100 euro aan te vragen. De
aanschaf van deze bloembollen maakt dan onderdeel uit van je aanvraag. De bloembollen
worden in de week van Burendag bij je gebracht.
Groene Loper Losser-Oldenzaal
Deze inloopbijeenkomst is één van de activiteiten die groene buurtinitiatieven gezamenlijk
organiseren onder de paraplu van de Groene Loper Losser-Oldenzaal. De Groene Loper is
een samenwerkingsverband tussen verschillende groene (bewoners)initiatieven en heeft
als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het
idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de
natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van het groen en de mensen die daar
wonen.

Op zaterdag 7 juli en donderdag 12 juli kunnen buren, buurtverenigingen, buurttuinen
en andere maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper LosserOldenzaal geld aanvragen bij het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om
tijdens Burendag in september de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan biologische
bloembollen, struiken, planten, bankje, een insectenhotel of fruitbomen. Geïnteresseerden
kunnen zaterdagochtend, 7 juli tussen 11 en 13 uur inlopen bij De Hőfte of op donderdag
12 juli tussen 19 en 21 uur terecht in ‘t Lossershoes. Onder het genot van een hapje en een
drankje helpen vrijwilligers je bij het invullen van het aanvraagformulier. Heb je grotere
plannen voor je buurt? Ook Impuls is aanwezig om je te helpen bij het realiseren van je
project.
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Dit
jaar is Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij
buren iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Denk aan samen koken, de speeltuin
opknappen, maar ook het planten van struiken of bloembollen valt hieronder. De Groene
Loper Losser-Oldenzaal ondersteunt initiatieven die een aanvraag willen doen om tijdens
Burendag de straat of buurt te vergroenen.
Inloop
Iedereen kan via www.burendag.nl een aanvraag tot 400 euro indienen bij het Oranje
Fonds om tijdens Burendag een activiteit te organiseren. Wil je als buurtinitiatief dit geld
inzetten voor het vergroenen van je straat of buurt, en wil je graag hulp bij de aanvraag?
Kom dan naar de inloopbijeenkomsten. Vrijwilligers van de Groene Loper en Impuls staan
met laptops, een hapje en een drankje klaar om samen met jou de aanvraag in te vullen.
Niet alleen organisaties, maar ook buren initiatieven zonder rechtsvorm zijn welkom. De
aanvraag moet dan met minimaal 5 buurtgenoten ondertekent worden en je dient een
kopie van een recent bankafschrift mee te nemen.
Bloembollenactie
Kan jouw straat wel wat meer groen gebruiken in het voorjaar? Dit jaar willen we vooral
het planten van biologische bloembollen stimuleren. Deze bloembollen zijn goed voor
bijen en vlinders in het vroege voorjaar en fleuren je straat op. Wij kunnen je helpen om
8

VVV ZOMERKALENDER

Geen activiteit of evenement meer missen? Dat komt helemaal goed, want de
nieuwe zomerkalender is uit!
‘Er zijn zoveel leuke kinderactiviteiten en
fiets- en wandeltochten, waar sommige
mensen geen weet van hebben’, aldus Elke
Roolvink (manager VVV De Lutte-Losser).
‘Ik noem schatgraven in het Lutterzand,
de GPS tocht Speuren naar Sporen in
Losser, muzikale optredens in ons eigen
Openluchttheater, de Smokkelfietstocht
Overdinkel. Zomaar een greep van wat de
gemeente Losser allemaal te bieden heeft
deze zomermaanden.’ ‘Leuk voor inwoners
van de gemeente Losser, maar uiteraard ook
voor de bezoeker en toerist’, aldus Mariola
Dieperink namens het CML (Centrum
Management Losser). De VVV heeft samen
met CML deze zomerkalender ontwikkeld,
om de toerist nog beter van dienst te zijn en
de evenementen en activiteiten meer onder
de aandacht te brengen. De gemeente

Losser heeft zoveel te bieden.
Ait wat te doan
Het eerste exemplaar is dinsdag 3 juli
aan wethouder Harry Nijhuis uitgereikt.
Aangezien hij toerisme & recreatie in zijn
portefeuille heeft. Een heel mooi initiatief
van samenwerking tussen de VVV en CML
én de zomerkalender gaat over de hele
gemeente Losser. ‘In de gemeente Losser is
ait wat te doan’, aldus de nieuwe wethouder
en streektaalconsulent.
De zomerkalender wordt verspreid in de
regio, middels verspreiding van de VVV (bij
accommodaties/evenementen etc.) en bijgevoegd in de Nieuwe Dinkellander. Daarnaast
wordt de krant online gepresenteerd via
meerdere kanalen zoals o.a. www.delutte.
com, www.hallolosser.nl en www.vvvdeluttelosser.nl .
De zomerkalender gratis af te halen
bij de vestigingen van de VVV in de
Beuningen, Losser en De Lutte.

COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING

De collecte voor de Maag Lever en Darm stichting heeft dit jaar in De Lutte
€ 1387,40 opgebracht.
Bij deze wil ik namens de Maag Lever en Darm stichting alle collectanten en gulle
gevers hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage!
-Carla Oudehand9

KOFFERBAKVERKOOP HELLEHONDSDAGEN

Op zondag 15 juli organiseert Jong
Nederland De Lutte tijdens de jaarlijkse
Hellehondsdagen opnieuw een kofferbakverkoop op het evenemententerrein
voor dorpshoes Erve Boerrigter aan de
Plechelmusstraat.

De kofferbakverkoop is een vlooienmarkt
vanuit- en achter een personenauto.
Speelgoed, kleding en huisraad kunnen
op een leuke manier aan de man gebracht worden. Er mogen geen etenswaren, dranken en dieren te koop worden
aangeboden en commerciële verkopers
worden niet toegelaten. Het terrein is gratis toegankelijk voor de bezoekers van de
kofferbakverkoop. Door de omvang van
het terrein is er plaats voor een beperkt
aantal auto’s. Deelnemers dienen zich
daarom vooraf aan te melden.
Om u aan te melden gaat u naar de site
www.hellehondsdagen.nl, hier vind u het
aanmeldingsformulier en de algemene

Buitenadem, dat de picknicktafel voor
de school had gereserveerd. Met een
hapje, drankje en de dikke Kroniek van
De Lutte bij zich werd van de Dorpsquiz
een feestje gemaakt. Zoals dat ook de
bedoeling was van de organisatoren:
Ronan Berendsen, Tessa Olde Riekerink
en Sophie Scheper, die vanuit de
Stichting Hellehond het initiatief hadden
genomen voor dit spektakel.

voorwaarden. De kosten voor de deelname bedragen €10,- per standplaats.
Vooraf dient u een bedrag van €20,- per
standplaats over te maken. Bij het verlaten
van het terrein ontvangt u €10,- retour,
mits u uw standplaats schoon achterlaat.
Pas nadat de betaling voldaan is, is uw
aanmelding definitief.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
kofferbakverkoop@jndelutte.nl

NIEUW: HELLEHOND HANDDOEK EN GASTENDOEKJE
Deze handdoek en dit gastendoekje zijn
geborduurd met het Lutter logo van de
Hellehond en verkrijgbaar bij VVV De
Lutte. De Hellehond is hét boegbeeld van
De Lutte en staat fier op zijn sokkel in het
dorpscentrum. De legende rondom het
‘beest’ gaat over een donkere zwarte hond
met spitse oren die vroeger rondzwierf
over het Lutter kerkhof en de boeren in het
buitengebied deed opschrikken. Wanneer
de hond werd gezien óf gehoord was de
dood vaak nabij…!
Een leuk en praktisch cadeautje voor de
inwoners van De Lutte. De handdoek
kost € 9,50 en het gastendoekje € 7,95.
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EERSTE LUTTER DORPSQUIZ SMAAKT NAAR MEER

Het fanatisme waarmee de deelnemers
elkaar de loef probeerden af te steken,
Meer dan twintig groene opblaaswas vermakelijk om te zien. Een enkekrokodillen die boven water werden
ling had zich zelfs (weer) aangemeld op
gehaald. Tientallen meters aan pvcFacebook en Twitter om zoveel mogebuis, werkelijk overal vandaan gehaald.
lijk hulplijnen in te kunnen schakelen.
Onverwacht veel klandizie voor de
Het hoogtepunt was het inleveren van
Jumbo-supermarkt in Oldenzaal. Een
de mappen
tegen 23.00 uur. Een bonZie
bonte
voor actuele
stoet aan
informatie
dorpsclowns.
de website:
En zes
www.lutheria.nl
of de Facebookpagina:
te parade van clowns, pvc-buizen en
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
afgeschoren wenkbrauwen. De eerste
opblaaskrokodillen zorgde voor carnaLutter Dorpsquiz die vrijdag 6 juli werd
valeske taferelen in De Vereeniging. Ook
gehouden, was een waanzinnig succes.
Precies 28 teamcaptains meldden zich in mooi: de lang houdbare boodschappen
die gehaald moesten worden, toch
De Vereeniging om een map met circa
goed voor een bedrag van 250 euro, zijn
100 opdrachten en vragen op te halen.
afgeleverd bij de Voedselbank. Nadat de
De deelnemers, bijna 350 (!) in totaal,
mappen waren ingeleverd, werd er nog
hadden vervolgens vier uur de tijd om
zoveel mogelijk opdrachten te vervullen lang nagepraat over deze memorabele
avond. Wie de winnaar is van de Lutter
en juiste antwoorden op te zoeken.
Dorpsquiz wordt zaterdag 14 juli om
21.00 uur bekendgemaakt in de feesttent
In die vier uur was het een heksenketel
tijdens de Hellehondsdagen.
in de dorpskern. Nietsvermoedende
terrasgangers moeten zich verbaasd
hebben over de hoge snelheid waarmee
voetgangers, fietsers en automobilisten
door het dorp sjeesden. Achteraf bleek
een van de ‘wedstrijdauto’s’ een afstand
van 52 kilometer te hebben overbrugd.
Een ander team leverde een zelfgemaakt
krokodil in. De creativiteit van de deelnemers kende geen grenzen. De mooiste
uitvalsbasis had het team Effe Links
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
WK VOETBAL, VAKANTIE EN SUPPORTERS IN DE PUB

Zittend in een achtertuin op een familieverjaardag gaat het gesprek over de komende
zomervakantie. Wat gaat we doen en waar
gaan we naar toe? Het duurt niet lang of
de eerste bestemmingen worden over
het terras gegooid. Een rustige compleet
verzorgde busreis naar Oostenrijk, het enige
wat je moet doen is in de bus stappen en
verder niks.
Een zonvakantie voor jongeren in Spanje,
’s nachts uit en overdag slapen aan het
strand. Kamperen op het bungalowpark in
De Lutte, met schoonfamilie naar Gambia
en nog wat minder avontuurlijke bestemmingen. De avontuurlijkste zomervakantie
wordt verwacht in Ecuador waar wordt
getrouwd door familie van familie en waar
een week lang een jungle wordt bezocht.
Hebben ze daar ook processierupsen?
Verder worden er oude vakantie- en werkverhalen opgehaald over op “karwei in
Libië” in de jaren 80 en werken op booreilanden voor de kust van Australië. Wie over
de schutting had gekeken die avond, die
had niet zoveel avontuur verwacht in deze
achtertuin, verrassing!

Een verrassing is ook het WK voetbal in
Rusland, ik geniet ervan. Heerlijk dat grote
voetballanden op hun donder krijgen van
een klein voetballand, het frist de boel
weer op en zet mensen weer op hun plek.
Ik ben klaar met die ego’s groter dan een
voetbalstadion!
In 1990 was het WK voetbal in Italië, ik liep
op moment tien weken stage in Londen, the
place to be for football! Mijn stagebedrijf
was een architectenbureau met een Duitse,
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een Engelse, een Libanees en een Ier. Hoe
gemengder wil je het hebben tijdens een
WK.
Het toeval wilde dat Engeland en Nederland
in dezelfde poule zaten, mooi affiche! Ik
was samen met Wendy uit Haaksbergen in
Londen. In het weekend en vrije momenten trokken we erop uit om avonturen te
beleven. We waren beiden ook voetballiefhebbers, dus Engeland-Nederland wilden
we graag zien in een echte Engelse pub.
Aan pubs geen gebrek dus die zaterdagavond hadden we een mooi plekje in een
pub waar de wedstrijd op tv werd vertoond.
We waren niet in het Oranje uitgedost,
dus we konden vrij anoniem voetbal
kijken tussen al die Engelsen. Binnen vijf
minuten kregen ze in gaten dat er twee
Nederlandse supporters in de pub zaten
en dan nog wel twee jonge dames van 20
jaar. Twee Nederlandse dames in een pub
vol met Engelsen waar f*cking Dutch om de
haverklap door de pub werd geschreeuwd!
De wedstrijd was spannend, er werden
twee doelpunten van het Engelse elftal
afgekeurd. We werden aangekeken alsof
wij de scheidsrechters waren met een hoop
gescheld en kabaal er achteraan. Wendy en
ik hebben ons prima vermaakt die avond
en ons geen moment onveilig gevoeld.
Jammer van het gelijkspel!
Na Ierland te hebben verslagen was WestDuitsland de volgende tegenstander. Deze
wedstrijd keek ik op de tv van de Zwitserse
overburen in Londen waar ik die avond oppaste. Ik woonde in Londen bij de eigenaren
van het architectenbureau, de Duitse en de

Libanees. Ontzettend lieve en gezellige
mensen maar je voelt hem aankomen, die
avond was het anders. De wedstrijd was
verschrikkelijk, ik had mijn eigen f*cking
Dutch en Duits die avond. Drama….Ik
weet nog dat ik alle Zwitserse chocola heb

opgegeten uit frustratie en teleurstelling.
Ik heb geen echte favoriet op dit WK. Maar
mocht Engeland of België nu geen wereldkampioen worden dan lust ik wel een reep
chocola….Zwitserse graag…
-Monique Greftenhuis-

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).

KIEK ES
verblijd met de inmiddels befaamde digitale wisselbeker. Ingrid, van harte gefeliciteerd met je trofee!

Ze heeft er vanuit haar woonkamer nog
net geen zicht op. Maar dat de foto in de
vorige aflevering van ’t Luutke gemaakt
was bij Bakkerij Wantia en het informatiekastje van de plaatselijke ijsclub liet zien,
dat was Ingrid Oude Egbrink zeker niet
ontgaan. Vandaar dat Ingrid kon worden

Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer
een fraaie foto van een herkenbaar stukje
De Lutte. Denkt u te weten op welke
locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom
dan gauw naar de Facebook-pagina van
Kiek Es: www.facebook-com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven.
Veel succes en geef uw ogen goed de
kost!
-De redactie13

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 15 juli
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Hellehondsdagen:
: Eucharistieviering m.m.v.
Plechelmuskoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. A. Scholte Lubberink
: Mirthe en Joyce Rolink

Woensdag 18 juli
Zondag 22 juli:
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: 19.00 uur Eucharistieviering
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastor H. Jacobs
: mevr. T. Hesselink
: Eva Oude Egbrink en Lars Grote Beverborg

Woensdag 25 juli
Zondag 29 juli:
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: 19.00 uur Eucharistieviering
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. T. Volker
: Tess Kleissen en Eva Oude Egbrink

Woensdag 1 augustus

: 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties:
Zondag 15 juli
Truus Egberink-Grashof, Jan Heijdens, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian,
Herman Koertshuis, Rikie grote Punt-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Gerald Koop,
Marietje Beernink-Bulthuis, Johan grote Beverborg, Annie Niehof-Nolten, Tonnie
Oosterbroek, Reina grote Punt-Webbink.
Jaargedachtenis:
Pastoor en To van Boxtel, Hans Damgrave, Gerhard Nijhuis(Dorpstraat),
Ouders Schrader-Bonnes, Ouders Wonniger-Koertshuis, Gerda Olde RikkertOosterbroek, Ouders Olde Riekerink-Roufs.
Zondag 22 juli:
Ouders Beernink-olde Meijerink, Annie Benneker-Steghuis, Rikie grote PuntNijhuis, Echtpaar Welhuis-Westerik, Johan Closa Reynès, Marietje BeerninkBulthuis, Johan grote Beverborg, Tonnie Oosterbroek,
Reina grote Punt-Webbink.
Jaargedachtenis:
Annette Olde Hendrikman-Wigger, Gerhard grote Beverborg, Echtpaar LenfertSeiger, Fam. Grunder (Postweg).
Zondag 29 juli:
Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude Egberink, Ouders groote
Beverborg-Snippert, Annie Vlutters-Kamphuis, Ouders Kempers-Hoge Bavel,
Martine Huegen-Zonsbeek, Ouders Dierselhuis-Bosch, Herman Koertshuis, Rikie
grote Punt-Nijhuis, Willy Punt, Johan Closa Reynès, Annie Maseland,
Reina grote Punt-Webbink.
Jaargedachtenis:
Ouders Vermaesen-Borchert, Gezina Dierselhuis-Bosch, Siny Kienhuis-ter Brak
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Overleden:
Reina grote Punt-Webbink, Lossersestraat 11. Op de leeftijd van 67 jaar.
Gedoopt:
Fien Hegeman, dochter van Marc Hegeman en Anne Dierselhuis.
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind.

Pastorpraat:
Tijd voor jezelf, tijd voor elkaar, tijd voor God.
Beste mensen,
In juli en augustus hebben de meesten van ons vakantie. Heerlijk ! Niet naar
school, niet naar je werk, geen vergaderingen, afspraken enz… Gelegenheid om
er op uit te gaan. Je hebt dan tijd voor jezelf, tijd voor elkaar en tijd voor God.
God”s zoon Jezus gaat ook op weg en wel naar Jeruzalem, de stad van de
tempel, de stad waar zijn levensverhaal ten einde liep, en ook weer opnieuw
begon. Onderweg naar die stad ontmoet Jezus allerlei mensen en helpt hen
verder. Maar voor Jezus gaat het niet om vakantie. Het is zijn manier van leven.
Wij christenen zijn mensen die Jezus willen volgen. We gaan een weg, die gaat
over bergen en dalen. We lopen niet verloren en alleen, maar we geloven dat we
op weg zijn in een bepaalde richting. Jezus heeft gezegd : Ik ben de weg. Die
weg willen we lopen en zo reisgenoten van Jezus zijn. Daarbij wordt verwacht,
dat we goed om ons heen kijken, zodat we- net als Jezus- de mensen die het
moeilijk hebben helpen om mee te komen. Wie Jezus wil volgen dient in
beweging te blijven. De geschiedenis van de leerlingen in het Evangelie is een
geschiedenis van geroepen worden, volgen en zelf anderen roepen.
Horen we de stem die ons roept ? Horen we daarin ook de stem van God ? Wat
vertellen we verder onderweg ? De stem van God kunnen we horen in alles wat
ons verteld is over Jezus. Die stem van God komt wel via mensen tot ons en we
kunnen die soms heel onverwacht beluisteren, ook of misschien juist in de
vakantie. Wij mogen die weer doorgeven.
Vakantie houden met al het plezierige daarvan kan ruimte geven voor wezenlijke
dingen: aandacht voor jezelf en voor mensen om je heen; zo groeien, dat God de
uiteindelijke vervulling van ons leven is. We mogen God dankbaar zijn voor de
vrijheid die we hebben, maar van tijd tot tijd ook denken aan en bidden voor
mensen die niet op vakantie gaan, terwijl ze dat wel graag zouden willen.
Voor ons allen een goede vakantietijd !
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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1 DAAGSE BEDEVAART KEVELAER 2018
Ook dit jaar hopen we weer op voldoende deelname om de dagtocht naar
Kevelaer te maken.
Net als voorgaande jaren is het eerste dinsdag van september dit jaar op dinsdag
4 september.
We gaan met de bus, de dag ziet er als volgt uit:
 Opstappen in De Lutte – Beuningen en Denekamp
 Onderweg koffie met broodje
 Viering in de biechtkapel
 Gezamenlijk diner
 Mogelijkheid voor kruisweg
 Tijd om zelf in te vullen
 Lof in de biechtkapel
 Soep met broodje
 Terugreis
Zoals het er nu uitziet is de prijs € 45 pp. Mocht het iets verhoogd zijn dan hoort
u dit. Opgave bij:
Kitty Dijkstra tel: 296742 of 06 46027510 mail: ctmdijkstra@hotmail.com
Ans van Langen tel: 552008 of 06 20477333 mail: ansvanlangen@hotmail.com
BEDEVAART KEVELAER 2018
Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart naar
Kevelaer op 24 en 25 augustus.
De intentie is: "MET MARIA VREDE ZOEKEN"
Dit jaar worden de vieringen in Kevelaer verzorgd door Pastoor Munsterhuis,
Diaken Kerkhof Jonkman en Pastoraal werkster Mw. C. Saris.
Tussen door tijd voor gezelligheid en persoonlijke gesprekken.
Hebt U interesse dan kunt U deelnemen aan de bus bedevaart, ook per fiets.
Nieuw dit jaar wandelen naar Kevelaer.
Bus bedevaart vertrekt vrijdag 24 augustus, fiets op donderdag 23 augustus en
wandelen op dinsdag 21 augustus (wandelaars reizen per bus terug).
De racefietstocht vertrekt vrijdag 24 augustus om 6.00 uur.
Kosten bus processie: €25,Fietsprocessie: €5,Opgave voor maandag 13 aug. Voor informatie en opgave bij:
Ria Vloothuis
Email:riavloothuis@hotmail.com telefoon:297523-0622044822
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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, ziekenzalvingziekenzegening 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

Welkom bij
SPAR Schreur
De Lutte
Bij SPAR Schreur in De Lutte vindt
je alle boodschappen voor het
dagelijkse gemak!
Onze services en diensten:
DHL servicepunt

fotoservice

stomerijservice

bloemen

zelfzorggeneesmiddelen

cadeaukaarten

gebak

kopieerservice

Profiteer van het gemak van online bestellen. Je boodschappen ophalen in de winkel of laten bezorgen, thuis of
op je werk. Kijk ook op www.spar.nl

Onze openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

08:00 - 19:00 uur
08:00 - 19:00 uur
08:00 - 19:00 uur
08:00 - 19:00 uur

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 19:00 uur
08:00 - 18:00 uur
10:00 - 17:00 uur

SPAR Schreur
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Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
Tel: 0541-551255
E-mail: sparschreur@despar.info
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je vindt het bij SPAR
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