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Warme en droge zomer en
toch al paddestoelen in het
@PoortBulten arboretum in
#delutte @GemeenteLosser

Agenda
16 sept
16 Sept
18 sept
18 Sept
26 Sept
27 Sept
29 Sept
29 Sept

VVV Landleven fietstocht
KBO Fietstocht
ZijActief opening seizoen
KBO museumbezoek
ZijActief Roombeek
Landgoed Twente Fair
VVV fietstocht
Twents-Drentse korenavond

JUBILEUMEDITIE CULTUURTOCHT

TWENTS-DRENTSE KORENAVOND

JAARKALENDER 2018
September
16 Fietstocht KBO
16 Landleven fietstocht VVV gemeente

Losser

18 ZijActief opening seizoen met viering
18
26
27
29
29

in de kerk (vanaf 19.00 uur)
KBO bezoek museum Diny Jeunink
ZijActief excursie Roombeek
Landgoed Twente Fair Lutterzand
VVV fietstocht, vertrek 10:30 uur bij
Camping Sproakstee
Twents-Drentse korenavond

Oktober

KAARTEN SV DE LUTTE
13
19
21
21
23
26
27

Twente Landgoedmarathon
ZijActief ledenmiddag in Rossum
Twentse Cultuurtocht
ZijActief Oogstdankfeest
ZijActief Yoga en ontspanningsavond
KBO/Zonnebloem tirolermiddag
Landgoed Twente Fair Lutterzand

November
KBO bingo
ZijActief Dr. Ovink / diabetes avond
ZijActief Dr. Ovink / diabetes avond
Dag voor ouderen door Parochie De
Lutte
27 ZijActief Adventstuk maken
12
14
20
27

De R is weer in de maand. Het kaarten bij S.V. De Lutte kan dus
weer beginnen. Ook dit seizoen, 2018/2019, spelen we weer
2 blokken van elk 6 rondes. Het punten aantal van de hoogste
4 rondes telt mee voor de eindprijs per blok.
De data van het eerste blok 2018/2019 zijn vastgesteld op:
wo. 3 okt., wo. 17 okt., wo. 31 okt., wo. 14 nov., wo. 28 nov., en wo. 12 dec.
De aanvang is als vanouds vastgesteld op 20.00 uur.
Het organiserende comité hoopt ook dit seizoen op een grote deelname.

KBO/ZONNEBLOEM UITJE TIROLERMIDDAG

Dr. Brandenburg

Prikpost SHO De Lutte

De praktijk en apotheek is wegens
vakantie gesloten vanaf maandag 24
september tot en met vrijdag 5 oktober
2018.
In deze periode kunt u de dienstdoende
huisarts bereiken via het reguliere praktijk
telefoonnummer 0541-551355. U wordt
verbonden met een antwoordapparaat met
keuzemenu.

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

Kleintje Oostenrijk,
Op 26 oktober a.s. gaan we weer samen
met de KBO/ZONNEBLOEM naar de
TIROLERMIDDAG in de feesttent in
Rossum. We vertrekken met de bus om
13.30 uur bij het dorpshoes.

Schuif-Aan erve Boerrigter

Noteer deze datum vast in uw agenda

10 Gezamenlijke ziekenzalving 14:30 uur

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

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, 14 loopt van 2 oktober tot 23 oktober 2018
kopij inleveren woensdag 26 september voor 20.00 uur via e-mail.
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en verdere info hiervoor volgt nog.
De organisatie van deze middag heeft
ons te kennen gegeven dat we als
Zonnebloem/KBO dit jaar voor in de tent
komen te zitten. Het wordt weer een gezellige en goed georganiseerde middag.
Tot dan!

MAAK JE STRAAT GROEN TIJDEN BURENDAG OP 22 SEPTEMBER
Op initiatief van Dorpsbelangen gaan de bewoners
aan de Bentheimerstraat op 22 september de entree van
ons dorp aan de Bentheimerstraat/Plechelmusstraat
verfraaien door 4000 biologische bloembollen te poten.
De actie is al een groot succes. Provinciaal zijn er al meer
dan 250.000 bollen besteld.
In Losser en Oldenzaal worden ruim 23.000 bollen gepoot.
Om deze allemaal te kunnen poten zoeken wij nog
vrijwilligers die mee willen helpen deze dag. Vele handen maken licht werk.
Graag even een berichtje naar mail@dorpsbelangendelutte.nl of
bellen met 06-51859735.
Wij gaan beginnen op zaterdag 22 september om 10.00 uur.
Verzamelen bij het dorpshoes.
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KRONIEK DE LUTTE

AUTOBAANFEESTEN
Vorige keer vertelde ik iets over de grensovergang De Poppe en in aansluiting
daarop dit keer iets over de openingsfeesten rond de A-1, iets waar ik nog altijd
met veel plezier aan terugdenk.
In de jaren ‘80 – ‘90 werd van beide
kanten gewerkt aan de totstandkoming
van een autobaan verbinding tussen
Nederland en Duitsland via Twente met
de vraag : wie is het eerste klaar ?
Deze “wedstrijd” werd door de Duitsers
gewonnen, zij waren met de doortrekking van de A-30 aan Duitse zijde eerder
bij de nieuwe grensovergang De Poppe
dan Rijkswaterstaat die toen nog bezig
was met de aanleg van de A-1 rondom
Hengelo. Ook de nieuwe grensovergang
met de kantoren voor de Marechaussee,
douane en expediteurs was klaar in
1985 en daarom werd ”provisorisch” een
verbinding gemaakt tussen deze nieuwe
grensovergang en de Bentheimerstraat.
De Grafschafter Nachrichten, dé krant
aan Duitse zijde wilde rond de opening
van de A-30 en de nieuwe grensovergang
wel een feest organiseren onder de naam
“Rund ums Rad”.
Men zocht contact met de Twentsche
Courant met de vraag of men mee wilde
doen aan zo’n feest aan Nederlandse
zijde en Fred Veldman en Jan Westerik
(respectievelijk journalist en PR-man
van de Tw.Courant) zochten toen contact met mij als “organisator” in De
Lutte en o.a .voorzitter van de Stichting
Gemeenschapswerk. Zo’n verzoek
was niet aan dovemans oren gericht
en er werd een comité opgericht dat
4

aan de slag ging met een braderie aan
Nederlandse zijde van de grens dat we
toen de naam gaven “tussen de wielen”
als een soort vrije vertaling van de Duitse
naam Rund ums Rad.

Mede door de contacten die de comitéleden hadden en de medewerking van de
vele vrijwilligers werd de braderie aan
Nederlandse zijde een groot succes !
Er kwamen helikopter rondvluchten,
stoomwalsen , muziekkorpsen , stuntvliegers, volksdansgroepen, hete luchtballonnen, truckers, enzovoorts en zelfs
de Nederlandse Spoorwegen werkte
mee. Nabij de spoorwegovergang in de
Bentheimerstraat werd een klein stationnetje gemaakt van steigerplanken dat de
naam kreeg “Halte De Poppe”.
Vanuit de Twentse steden konden de
bezoekers met een speciaal treinkaartje
naar dit evenement en aangezien de
weersomstandigheden op Pinksterdagen
25 en 26 mei 1985 zeer mooi waren trok
dit (1e) feest op de nieuwe autobaan ruim
honderdduizend bezoekers.

Door de onderlinge samenwerking werd
het een geslaagde euregiomanifestatie en op 13 juni 1985 werd de nieuwe
grensovergang feestelijk geopend door
minister Neelie Smit-Kroes en haar Duitse
collega Dollinger. Zij kreeg toen ook de
7500 handtekeningen aangeboden die de
burgemeesters Nillessen van Oldenzaal
en Peters van Losser en het CDAwerkverband De Lutte hadden verzameld
voor een versnelde aanleg van de A-1 aan
Nederlandse zijde.

Of dit écht geholpen heeft weet ik niet
maar wel dat in 1992 ook het gedeelte
van de A-1 tussen Oldenzaal en De Lutte
gereed kwam. Aangestoken door het
succes in 1985 besloten we als trio Jan
Westerik, Fred Veldman en ondergetekende opnieuw aan de slag te gaan en dat
werd een nog groter succes! We hadden
nu enige ervaring en …. een veel groter terrein tot onze beschikking n.l. een
“lege” autosnelweg van vier kilometer
waarop aan beide kanten van de vangrail
heel wat kon worden georganiseerd. Dat
werd een hectisch karwei want er kwam
een zeer groot aantal deelnemers en ook
konden vele verenigingen meeprofiteren door hand- en spandiensten en b.v.
parkeerterreinen te organiseren. Ook nu

weer helikopter rondvluchten, old timers,
vliegshows, muzikale rondgangen en
nabij het Arboretum weer een speciale
halteplaats voor treinen : halte De Lutte
want ook de N.S. werkte weer volop mee!
Tijdens dit 2e feest op de A-1 op 17 en
18 oktober 1992 waren de weersomstandigheden ook weer uitstekend en de
belangstelling navenant; ruim 250.000
bezoekers !

Een evenement waar ik – ondanks
slapeloze nachten toen – nog steeds met
plezier aan terug denk , maar zoiets nog
eens organiseren ? Zou dat nog mogelijk
zijn in deze tijd ?
-Tonnie Bekke5

DORPSINFOPUNT

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA

Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
10.00 – 12.00 uur:
Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
18.30 – 19.00 uur:
St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag van de maand)
Dinsdag:
19.00 – 20.00 uur:
Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Donderdag:
10.00 – 12.00 uur:
Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

Vrijdag 28 september
19:00 Lutheria DS 4 - Rosstars DS 3
21:00 Lutheria DS 3 - Holyoke DS 2
21:00 Lutheria DS 6 - Vrivo DS 5

Openingstijden bibliotheek: Elke werkdag van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00
uur.
Openingstijden VVV: Elke werkdag geopend van 09.00 – 16.30 uur en de zaterdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur.
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
• Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

IEDEREEN EERLIJKE KANSEN
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Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/lutheriadelutte
- advertentie -

SEIGERMOLENWEG
NIEUWE STRAAT IN DE
LUTTE
Het college van B&W van de gemeente Losser heeft besloten om
in het plan Oosterbroek aan de
Dorpstraat een nieuwe zijstraat de
Seigermolenweg te noemen.

Op maandag 24 september start
Handicap NL met de landelijke collecte en
vraagt daarbij aandacht voor de positie
van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.
Handicap NL droomt van een Nederland
waarin je met een handicap echt kunt
meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken.
Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt.
Door je te ondersteunen om het heft in
eigen handen te nemen. Familieleden
helpen we een balans te vinden tussen
draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete
maatschappij om met een open blik naar

Zaterdag 29 september
12:00 Lutheria MC 1 - WVC Volley MC 1
12:00 Luheria MC 3 - Rosstars MC 2
14:00 Lutheria MC 2 - Tornado Geesteren
		
MC 2
16:00 Lutheria DS 2 - Dynamo Tubbergen DS 3
16:00 Lutheria DS 5 - Harambee DS 4
18:00 Lutheria DS 1 - VoCASA DS 2

de mogelijkheden van mensen met een
handicap te kijken.
Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke
kansen.
Helpt u mee deze droom te
verwezenlijken!
Voor meer informatie zie
www.handicap.nl/collecte

In het inbreidingsplan Oosterbroek
komt een nieuwe zijstraat van de
Dorpstraat. Er is in dit deel van de
Dorpstraat een tekort aan vrije
nummers in de huisnummerreeks.
Vanwege dit tekort is het wenselijk de
zijstraat als openbare ruimte een eigen naam te geven. Historisch gezien
is in de naam ook de eerste molenaar
van de molen verwerkt.

Tel: 06 48 64 03 30

www.anneliesuitvaartbegeleiding.nl
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START INSCHRIJVING SNERTLOOP DE LUTTE

Datum en tijd: 25 september 2018 van 10.00 tot 15.30 uur

Op zondag 2 december 2018 staat de
Snertloop in De Lutte op het programma van
vele hardlopers. Dit winterse hardloopevenement wordt dit jaar voor de 34ste keer
gehouden. Vanaf 1 september is de inschrijving open. Wees er snel bij want deze hardloopwedstrijd trekt altijd zoveel deelnemers
dat er een limiet is gesteld. Bij het bereiken
van het maximale aantal deelnemers wordt
de inschrijving gesloten.
Het parcours loopt vanuit de gezellige
dorpskern in De Lutte door het mooie
glooiende landschap. Met winterse weersomstandigheden een uitdaging voor zowel
de wedstrijd als recreatieve loper. Na afloop wordt iedereen getrakteerd op heerlijke
warme snert. Vanaf 10:15 uur begint de start van de eerste afstand, namelijk de 2,5 km.
Daarna volgen de 5,3 km en 9,6 km. Wil je graag mee doen? Schrijf je dan nu in, want
deelname is alleen mogelijk via voorinschrijving (2,4 km kan wel nog op de dag zelf).
Dat kan via de website: www.loopgroep.nl/snertloop

Verzamel- en startpunt: ’t Sterrebos, Beuningerstraat 7, 7588 RG Beuningen

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan www.facebook.com/LoopgroepDeLutte

UITNODIGING KUIERDAG GOOD GOAN

Herkansing om mee te wandelen aan deze wandeling met bezinning!
In mei is de jaarlijkse Kuierdag gehouden. Helaas kon niet iedereen die zich
opgegeven had, meelopen vanwege de
warmte die dag. Daarom organiseert de
Commissie Identiteit & Zingeving van
KBO en PCOB Overijssel opnieuw deze
Kuierdag samen met het KCWO op
dinsdag 25 september a.s. Een wandeling met bezinning, voor leden van de
KBO en de PCOB in Overijssel.
We wandelen van 10.30-15.30 uur rond
de kronkelige Dinkel, in de omgeving van
Beuningen en het landgoed Singraven.
We starten om 10.00 uur in Beuningen
bij ’t Sterrenbos, waar er eerst een kopje
koffie voor u klaarstaat. Na een kennismaking wandelen we van daaruit gedurende
de dag ongeveer 10 kilometer. Onderweg
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picknicken we samen op een mooi plek.
We wandelen in een rustig tempo en hebben voldoende rustmomenten. Het thema
is ‘ leven naar de natuur’. Onderweg staan
we stil en gaan met elkaar in gesprek naar
aanleiding van dingen die ons opvallen
in de natuur. Deelnemers ontvangen een
mooi programmaboekje waar de wandeling in staat, maar ook alle teksten die
leidraad zijn voor de gesprekken op die
dag. Van eerdere jaren weten we dat de
deelnemers erg enthousiast zijn over de
wandeling, de thema’s en de opzet van
de wandeling. Om 15.00 uur zal iedereen
huiswaarts gaan. Wilt u samen met anderen in gesprek gaan, waarbij de natuur en
landschap bronnen van inspiratie zijn en
wandelt u graag. Geef u dan op voor 15
september a.s.

Kosten: We vragen voor deelname € 5,- per persoon (ter plekke te voldoen).
Graag eigen lunchpakket meenemen. Gaat u mee? Aanmelden kan bij: KBO Overijsel,
bij voorkeur per mail info@kbo-overijssel.nl of evt. telefonisch 0572-361177. Onder
vermelding van naam, e-mailadres en afdelingsnaam.

SV DE LUTTE HANDBAL
Dinsdag 4 september zijn de trainingen weer gestart voor het seizoen 2018-2019.
Dit jaar komen we uit met 9 handbalteams, 3 seniorenteams en 6 jeugdteams.
We wensen alle teams heel veel sportplezier toe!
Wedstijdprogramma:
16 sep 12:30 De Lutte E2 - Stevo E1 Sportpark ‘t Brook Bornerbroek
16 sep 13:00 De Lutte E1 - D.H.V. E2 Sportpark ‘t Brook Bornerbroek
16 sep 14:00 Stormvogels E2 - De Lutte E1 Sportpark ’t Brook Bornerbroek
29 sep 09:55 Olympia HGL D3 - De Lutte D1 Sportcentrum Hengelo (Veldwijk)
29 sep 21:00 Hacol ‘90 DS2 - De Lutte DS1 Sporthal Vondersweijde Oldenzaal
30 sep 10:00 Hacol ‘90 F1 - De Lutte F1 Sporthal Vondersweijde Oldenzaal
30 sep 10:30 Vasse E1 - De Lutte E2 Sportcentrum de Vlaskoel Tubbergen
30 sep 10:45 Avanti Wilskracht E3 - De Lutte E1 Sporthal de Brug Enschede
30 sep 11:40 Combinatie ‘64 DA1 - De Lutte DA1 Sporthal de Fakkel Losser
30 sep 14:00 Combinatie ‘64 DB2 – De Lutte DB1 Sporthal de Fakkel Losser
2 okt 20:30 De Lutte DMW1 - Langeveen DMW1 Sporthal de Luttermolen De Lutte

JUBILEUM EDITIE TWENTSE CULTUURTOCHT
Op zondag 21 oktober 2018 organiseert de Sint Plechelmus Harmonie voor de tiende
keer haar jaarlijkse Twentse Cultuurtocht.
Zoals elk jaar worden voor de deelnemers aan deze tocht rustplaatsen gezocht, die
normaliter niet openbaar toegankelijk zijn. Tijdens deze jubileumtocht kunnen de deelnemers genieten van muziek en dans of van een bijzondere combinatie hiervan.
Er kan gewandeld en gefietst worden. De wandelaars kunnen kiezen tussen een route
van 7,5 of 15 kilometer. Voor de fietsers is een route van 25 kilometer uitgezet.
Er kan tussen 10.30 en 12.00 uur gestart worden bij het dorpshoes in De Lutte.
Deelnamekosten zijn 4 € per volwassene.
Nadere informatie volgt in de volgende uitgave van ‘t Luutke.
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TWENTS-DRENTSE KORENAVOND IN DE LUTTE

Het is een bijzondere vocale combinatie die zaterdag 29 september van zich laat
horen in De Lutte. Twee koren uit Twente en Drenthe die ‘Bij Nacht & Ontij’ samen ’t
Lutters Geluutke laten weerklinken in zaal De Vereeniging aan de Dorpstraat.
Het initiatief voor dit gezamenlijke optreden is afkomstig van het uit Assen afkomstige
scheepskoor ‘Bij Nacht & Ontij’. 18 mannen van dit koor verblijven eind deze maand
(van vrijdag 28 tot en met zondag 30 september) voor een teambuildingsweekend in
’t Keampke in De Lutte. In de aanloop naar dit uitstapje zochten de Drenten contact
met Dorothea van Linschooten-Koczorowska, dirigent van ’t Lutters Geluutke. Een koor
met inmiddels zestien enthousiaste leden, dat sinds de oprichting in 2015 elke dinsdagmiddag repeteert in het dorpshoes.
Bij Dorothea werd de vraag neergelegd of er misschien de mogelijkheid bestond om
dat weekend een gezamenlijk Twents-Drents concert te gaan verzorgen. Hoewel het
Lutter koor een totaal ander repertoire heeft dan ‘Bij Nacht & Ontij, werd toch besloten
om in te gaan op deze uitnodiging. Met als gevolg dat de bezoekers van het concert
op 29 september zowel scheeps- en havenliedjes, ballades en maritieme smartlappen
krijgen te horen als bekende musicalliedjes en klassiekers als ‘The Rose’, ‘Hallelujah’,
‘The sound of silence’ en nummers van John Denver.

Op de route zijn maar liefst 7 stops, zo is er
koffie met lekkers op een prachtige plek,
wordt er een bezoek gebracht aan een
bijzondere Bed and Breakfast, is er bij een
zorgboerderij een warme hap.
De fietsers brengen een bezoek aan
Groei en Bloei op cultuurpark Erve
Kraesgenberg. Daarna gaat de route naar
een horecagelegenheid voor een drankje en is er nog weer een stop voor een
warme hap en bezichtiging bij een bedrijf

in De Lutte waar de fietsers een verrassing
meekrijgen. Als afsluiting een ijsje in het
centrum van De Lutte.
Ga je mee fietsen? Geef je van tevoren op
bij VVV De Lutte (i.v.m. maximum aantal
deelnemers). De start is tussen 10.00-12.00
uur bij VVV De Lutte, Plechelmusstraat 14,
de deelname bedraagt € 16,50 inclusief de
hapjes, kinderen t/m 12 jaar € 12,50.
Meer informatie en aanmelden kan via:
0541-551160 of info@vvvdeluttelosser.nl

JOHNNY TEARDROP IN DORPSTHEATER
Met een akoestisch optreden van Johnny
Teardrop & the Tissues, een wereldberoemde
formatie in Oldenzaal en omstreken, sluit het
Lutter Dorpstheater op vrijdag 21 september
zijn eerste seizoen af. Kaarten voor dit bijzondere concert zijn verkrijgbaar bij de balie van
het dorpshoes en kosten (opnieuw) slechts
vijf euro per stuk.

LANDLEVEN FIETSTOCHT OP ZONDAG 16 SEPTEMBER IN DE
LUTTE MET MAAR LIEFST 7 STOPS

Een bedrag waarbij niet alleen een kop koffie
voor aanvang van het concert is inbegrepen
maar ook enkele tissues voor elke bezoeker.
Het Dorpstheater kan terugkijken op een bijzonder geslaagd eerste seizoen. Bij de optredens van respectievelijk de Boeskool Toppers, Toon & Toon en Eight Times Pop was
de zaal telkens tot de laatste plaats toe gevuld. Aan Johnny Teardrop en zijn Tissues de
zware taak om die lijn door te trekken. Gezien de uitstekende reputatie van dit vijfkoppige gezelschap maken de programmeurs van het Dorpstheater zich daar geen zorgen
over. De kwaliteitsmuziek van Johnny Teardrop, variërend van rhythm & blues tot soul
en rock, richt zich vooral op een publiek van 45-plus. Onder aanvoering van zanger
Henk ter Grote weet de band zowel akoestisch als elektrisch een prima show neer te
zetten. Met hits van onder meer Elvis Presley, Bo Diddley, The Beatles, Van Morrison,
Jim Reeves en The Everly Brothers.Orriso. Prachtige ballads worden afgewisseld met
swingende soulnummers en rauwe bluesklassiekers.

Op zondag 16 september wordt er weer
een Landleven Fietstocht gehouden.
Ook dit jaar is er weer een afwisselend
programma samengesteld met verrassende en mooie bedrijven om te bekijken, uiteraard zijn er onderweg heerlijke

Gezien de emoties die deze band kan oproepen bij het publiek heeft het Dorpstheater
besloten elke bezoeker een aantal tissues mee te geven bij het betreden van de concertzaal. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen geldt ook nu weer het motto ‘Vol is
vol’.
De deuren van het Dorpstheater zijn vanaf 20.00 uur geopend voor het publiek.
Het concert begint om 20.30 uur.

Het programma voor deze avond bestaat uit afzonderlijke optredens van beide koren,
maar ook uit het gezamenlijk zingen van enkele nummers (of coupletten). Met name
bij deze gezamenlijke liedjes krijgt het publiek alle gelegenheid om mee te zingen. Het
concert begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en duurt tot circa 22.00 uur.
De toegang is gratis.
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proeverijen. Deelnemers kunnen genieten van de landelijke omgeving van de
zuidkant van De Lutte en Losser. De route
is 30 km en gaat o.a. door de natuurgebieden Boerskotten, Fleerderhoek, Lossers
Voetpad en het buitengebied van Losser.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
ZOMER, ZON, ZEE EN ZIEKENHUIS

Genietend van het lekkere nazomerweer
schrijf ik deze column over de zomer van
2018.
‘Het is weer voorbij die mooie zomer, hij
begon zowat in mei!’ Een liedje van Gerard
Cox dat in deze tijd van het jaar vast wel een
keer op de radio voorbij komt. Mijn zomer
begon al vroeg in Nordhorn, het openluchtzwembad waar ik altijd een vakantiegevoel krijg. Die Wellen, de ligbedjes, hordes
Nederlanders waarvan het grootste deel
witter is dan mijn wasgoed en de geur van
Duitse fritessaus bij de cafetaria.
Verder was het een zomer die heel anders
uitpakte dan wij hadden verwacht, gehoopt
en gedacht. Dochter zit in de medische molen sinds begin dit jaar. Gelukkig niet levensbedreigend maar serieus genoeg om diverse
onderzoeken te moeten ondergaan voordat
er een diagnose kon worden gesteld. Dat de
wijzen in dit geval niet uit het oosten komen,
blijkt uit het feit dat wij door de artsen in
het MST Enschede naar het LUMC in Leiden
zijn verwezen. Alle complimenten voor de
behandelend arts in Enschede, zeer betrokken en meedenkend met ons.

Wachttijden in de zorg zijn wij niet tegengekomen, snel en vlot was alles geregeld. Bij de
eerste afspraak in Leiden was de operatiedatum al gepland, het plan van aanpak was al
klaar voordat we ja konden zeggen. Vrijdag
de 13e juli is dochter in Leiden geopereerd
naar volle tevredenheid van de chirurg. In
plaats van meelopen met de Dorpsloop en
een biertje drinken in de tent zaten wij in
Leiden in het ziekenhuis. En Leiden is een
mooie stad, moet ik eerlijk bekennen. Netjes,
schoon, mooie terrassen, grachten en veel
historie! Maar goed, we waren er niet als
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toeristen. De verpleegkundigen in Leiden
waren zeer kundig en zorgzaam, maar van
afstanden wisten ze niks. Of ik in één keer
van Twente naar Leiden reed? Ze hadden
geen idee hoelang er over 206 kilometer
enkel werd gereden.
Ik kwam van heel ver, dat was hun gevoel
over de afstand. En dat heb ik in mijn voordeel gebruikt. De bezoekuren die eigenlijk
een uur duurden, heb ik aan elkaar geplakt,
zodat ik een aansluitend lang bezoekuur
had. Na een paar dagen mocht dochter
weer naar huis, helaas binnen een week was
ze weer terug in Leiden vanwege een complicatie. Shit, een fikse tegenvaller!! Opnieuw
werd er snel en vakkundig gehandeld door
het medische team. Dankzij Natascha van
de Stayokay in Noordwijk kon ik met mijn
zoons een paar dagen vakantie aan zee
met ziekenbezoek combineren. Noordwijk is
trouwens ook een aanrader: gezellig strand
en centrum. Alleen het fish & chipsrestaurant in het centrum van Noordwijk zou ik
overslaan, de viskraam aan het strand is wel
darmvriendelijk.
De 18e verjaardag van dochter hebben
we samen met enkele vriendinnen ook in
Leiden gevierd. De verpleging had haar
bed versierd en ze mocht zelf een feestmaal
uitkiezen. De verjaardag op een andere
plaats vieren dan in De Lutte kan nu ook van
haar bucketlist. Het gaat gelukkig goed met
dochter, dankzij de inzet van vele mensen in
de zorg.
De zomer van 2018 was zon, zee, ziekenhuis en veel medische kennis opdoen.
Verder gezien hoe mooi Leiden en de
Nederlandse kust is en hoe hard er wordt

gewerkt wordt in de zorg in Enschede en
in Leiden. Werkdruk in de zorg, niets van
gemerkt. En dan kennen andere patiënten
die dochter tegenkwam in Leiden ons dorp
ook nog. Logeren bij het Keampke, golven

bij het Kruisselt en wandelen rondom de
Tankenberg, dan is 206 kilometer toch niet
zo ver….
-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

Bij deze rubriek lijkt het vaak alles of niets
te zijn. Tuimelden de lezers van ’t Luutke de
vorige keer bijna over elkaar heen in hun
enthousiasme om het goede antwoord aan
ons door te geven, dit keer moeten we u
helaas melden dat de locatie van de vorige

Kiek Es niet is geraden. Niemand had gezien
dat er een foto was gemaakt van het (transformator)huisje achter het crossbosje tussen
de Lossersestraat en de Zwaluwstraat. Heel
erg jammer, maar het scheelt ons wel in de
verzendkosten van een digitale wisselbeker.
Hopelijk is dat over drie weken niet het geval
en kunnen we gewoon weer een winnaar
bekend maken. Want ook voor deze nieuwe
uitgave van ’t Luutke maakte Tessa weer een
foto van een herkenbaar stukje De Lutte.
Denkt u te weten op welke locatie zij deze
fraaie 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.
-De redactie13

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 16 september:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. het
Plechelmuskoor
Voorganger
: mevr. G. Maseland
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Joyce en Bart Rolink
Dinsdag 18 september

: 19.00 uur Openingsviering Zij Actief
met als thema “Vrede”

Woensdag 19 september : 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 23 september:
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Lars Grote Beverborg en Eva Oude Egbrink
Woensdag 26 september : 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 30 september:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor Kerkhof Jonkman
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Mirthe en Joyce Rolink
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 1 oktober

: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering

Overleden:
Sieni Reijmer-Schulte, Gereia Verpleegcentrum Oldenzaal. Op de leeftijd van 88 jaar.
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Intenties:
Zondag 16 september:
Truus Egberink-Grashof, Rikie grote Punt-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Marietje
Beernink-Bulthuis, Bennie Schasfoort (Merelstraat), Annie Niehof-Nolten, Paula
Benneker, Gonny Zwijnenberg-Koekenberg, Sieni Reijmer-Schulte, Jan Heijdens.
Jaargedachtenis:
Annie Rolink, Annie Niehof-Nolten, Ouders Monnikhof-Ophuis, Jan Sweerts.
Zondag 23 september:
Echtpaar van Benthem-Reijmer, Henk van Leijenhorst, Rikie grote Punt-Nijhuis,
Johan Closa Reynès, Annie Maseland, Gerard Benneker-Thijs en Thomas, Gonny
Zwijnenberg-Koekenberg, Willy Punt, Herman Koertshuis,
Sieni Reijmer-Schulte.
Jaargedachtenis:
Ouders Bosch-Hampsink, Ouders Nijhuis-Hooge Venterink, Diana Winkel, Frans
Jeunink (Hanhofweg), Truus Schasfoort-Kaptein.
Zondag 30 september:
Annie Vlutters-Kamphuis, Bernard Kuipers, Herman Pünt,
Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Rikie grote Punt-Nijhuis, Johan Closa Reynès,
Marietje Beernink-Bulthuis, Sieni Reijmer-Schulte, Lie Beernink-Bernink,
Johan Willemsen.
Jaargedachtenis:
Gerhard Kristen, Johan Benneker, Johan Egberink, Ouders Tijhuis-Kamphuis, Ouders
Koop-Welhuis, Edwin Oude Ophuis.
Voedselinzameling september 2018
Van sommige zaken in onze samenleving weten we vaak wel iets maar toch ook niet
altijd het fijne. Dat geldt waarschijnlijk ook voor ons beeld van de Voedselbank.
Daarom leek het ons goed om gewoon haar eigen informatie af te drukken, die te
lezen valt op de website www.voedselbankoosttwente.nl Daar wordt antwoord
gegeven op de meest gestelde vragen aan deze Voedselbank. Als parochie Lumen
Christi zamelen we namelijk al tijden twee keer per jaar voedselproducten in via
onze kerken. We doen dat voor de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal. Lees
verderop over de komende inzameling!
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Meest gestelde vragen over de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal
1. Wie krijgen een voedselpakket?
Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden
aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca.
5,80 Euro of minder per dag. (na aftrek van de vaste woonlasten)
2. Wat zit er in een voedselpakket?
De Voedselbank is afhankelijk van donaties van voedselproducenten. Het is elke
week weer afwachten wat er in de pakketten kan worden verpakt. U moet het zien
als een aanvulling op uw eigen boodschappen. We garanderen 1 of 2 warme
maaltijden per week.
3. Pakken jullie ook de oorzaak aan, waarom mensen een pakket nodig hebben?
Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De
Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te
lenigen en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in
deze situatie terecht zijn gekomen en de taak om hier wat aan te doen ligt op het
terrein van andere organisaties.
Onze kerk is van woensdag 19 september tot en met zondag 23 september,
dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur, geopend om uw voedselwaren af te geven. Op
verzoek van de Voedselbank vragen we U, om met name de volgende producten af te
geven; blikken soep of groente, koffie, thee, rijst, pasta’s of wasmiddelen. Dank
alvast!
Namens het Diaconaal Beraad, pastor Leo Ros en Ria Vloothuis.
Gezamenlijke ziekenzalving
Op woensdag 10 oktober om 15.00 uur is een speciale eucharistieviering met
ziekenzalving in onze parochiekerk met medewerking van Pastor Munsterhuis en
het Plechelmuskoor. U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat.
voor openingstijden: zie ‘t Luutke of tel. 0541551203
Mocht u begeleiding of vervoer nodig hebben dan kunt u dat ook door geven.
Na afloop van deze viering is er koffie in de parochiezaal.
Werkgroep Diaconie geloofsgemeenschap De Lutte.
Huis van Spiritualiteit
Woensdag 19 september opening nieuw seizoen Huis van Spiritualiteit
“Sprekend verleden, actueler dan ooit” m.m.v. Vivace en het themakoor Lattrop o.l.v.
Dennis Oude Nijeweme.
Op woensdagavond 19 september openen we het vijfde seizoen van het Huis van
Spiritualiteit in het Elisabethhuis in Noord-Deurningen.
Speciaal voor deze lustrumbijeenkomst hebben we Mink de Vries uitgenodigd.
Mink is onder andere diaconaal - en jongerenwerker, bestuurder, coördinator
Gemeenschapskringen en docent Levensbeschouwing en maatschappijleer.
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Hij is bijzonder geïnteresseerd in de vernieuwingsbeweging die gesticht is door Geert
Groote binnen de rooms-katholieke kerk, en die de moderne Devotie genoemd
wordt. Aanleiding tot het ontstaan van deze hervormingsbeweging in de
middeleeuwen waren de misstanden onder de geestelijkheid, de kerkelijke leiding
en de samenleving. In Twente zijn nog veel sporen van deze beweging te vinden.
Is deze beweging iets van lang geleden? Nee, integendeel, in onze tijd wordt deze
beweging herontdekt door ondernemers, gezondheidsinstellingen, geestelijken,
bestuurders en onderwijsinstellingen, van laag naar hoog. Naast Geert Groote is ook
Thomas a Kempis met de Navolging van Christus wereldwijd bekend. Zijn Navolging
wordt weer in het hele land gelezen. Welke boodschap kan deze beweging hebben
voor ons in deze tijd?
Wanneer: donderdag 19 september, Aanvang 19.30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Klooster Zusters Franciscanessen,
Gravenallee 30 in Denekamp. Kosten: 7,50 euro inclusief koffie/thee
Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551
Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp
Op zondag 7 oktober is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp
een plechtig Kevelaerlof. Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom
organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer
het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats
in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat
dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer
eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de
Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria,
Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Evenals vorig jaar is er
weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap.
Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal
begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk
gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze
Moeder Maria van Kevelaer”.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester
van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard
Lohuis, telefoon: 0541 – 29 23 44 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546 – 62 24 38.
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Vredesbijeenkomst Kroezeboom Fleringen
Zondag 16 september aanstaande organiseert de oecumenische werkgroep
vredesbijeenkomst van de H. Pancratius parochie Tubbergen en de PKN kerk
Tubbergen/ Bruinehaar, in samenwerking met de Regio MOV, een samenzijn
onder de aloude Kroezeboom te Fleringen. Bij slecht weer vindt de bijeenkomst
een kwartier later plaats in de RK kerk te Fleringen aan de Oldenzaalseweg.
Thema: Huis van vrede.
Spreker: Mw. J. Versteeg.
Zij zal die middag ervaringen met u delen die zij heeft opgedaan tijdens haar
bezoek aan het echtpaar Nikos en Katerina Katsouris op Lesbos. Dit echtpaar
biedt mensen uit de vluchtelingenkampen in hun restaurant dagelijks een gratis
maaltijd aan.
Hun huis wordt hierdoor een ‘Home for all’, a home for a day. Het geeft
vluchtelingen weer even een gevoel van ‘thuis te zijn, al is het maar voor één
dag’.
De muziek en zang wordt verzorgd door het liturgiekoor uit Langeveen onder
leiding van Mw. B. van de Aast.
Aan het eind van de bijeenkomst zullen vredesduiven worden losgelaten.
Aanvang bijeenkomst: 14.30 uur.
Wees allen van harte welkom.
Oecumenische werkgroep vredesweek

Pastor Praat
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
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
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Schreur

De Lutte

