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Twitter
@V VVDeLutLosBeu
Bijeenkomst brainstormen over
toekomst Arboretum PoortBulten in #DeLutte @Natuurmonument met diverse betrokken
partijen.

Kroniek De Lutte:
kruisweg

Agenda
27 mrt
28 mrt
2 apr
2 apr
4 apr
7 apr
19 apr
20 apr

ZijActief paasstukje maken
Lezing door Hennie Kok
VVV Paaswandeling
Poas Bloas Festival
Kaarten S.V. De Lutte
Kledingactie mensen in nood
Jaarverg. Tuffelkeerlkes
ZijActief regio ledenmiddag

Huldiging jubilarissen en
afscheid Lotus E.H.B.O. De Lutte

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Jaarkalender 2018

12e Editie Lutterse wandeltocht op zondag 6 mei

Maart
27 ZijActief paasstukje maken
28 Lezing door Hennie Kok

April
2
2
4
7
19
20
20
24

VVV Paaswandeling
Poas Bloas Festival in De Vereeniging
Kaarten S.V. De Lutte “paasdrive”
Kledingactie mensen in nood
Jaarvergadering Tuffelkeerlkes
ZijActief regio ledenmiddag Rossum
KBO Jaarvergadering
ZijActief Honeymoonshow

Mei
6 Heurnetocht Loopgroep De Lutte

9
12
21
21

KBO rondl. klooster N. Deurningen
Ophaaldag rommelmarkt vv Lutheria
Rommelmarkt v.v. Lutheria
Pinksterwandeling Harmonie

Juni
3 Eerste Heilige Communie

3
9
16
19
30

Luttervoorjaarstocht start dorpshoes
Hoffelijke Tuinen
Night@ concert Plechelmus Harmonie
ZijActief Fietstocht
VVV Vogelspottoer in Lutterzand

Dr. Brandenburg

Schuif-Aan erve Boerrigter

Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister
de gehele tekst af
0541 - 551 355

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

Voor spoedeisende zorg
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend
kunt u bellen met de huisartsenpost in
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, Donderdag van 08:00 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, 6 loopt van 18 april tot 8 mei 2018
kopij inleveren woensdag 7 februari voor 20.00 uur via e-mail.
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Dit jaar wordt alweer de 12e Heurnetocht georganiseerd door de Wandelafdeling van
Loopgroep de Lutte. Inmiddels bij velen een bekende wandeling. Wat velen misschien
niet weten is dat het vooral voor jonge gezinnen en kinderen een leuke wandeling is.
Voor de kleinsten is er elk jaar een thema met speur-opdrachten en spelletjes.
Ook dit jaar is het weer gelukt om mooie, verrassende tochten uit te zetten door het
prachtige Twentse landschap. Iedereen kan zijn of haar eigen favoriete afstand kiezen,
van 5 tot 40 kilometer. Tijdens de routes zijn pauzeplaatsen waar men onderhouden
wordt en o.a. koffie te verkrijgen is. Ook zijn er onderweg enkele rustpunten.
Het start- en eindpunt is bij Pannenhoekhoes De Stroper, waar u na afloop nog gezellig
even kunt zitten voor een drankje, of natuurlijk een pannenkoek.
Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende afstanden en starttijden:
40 kilometer, starttijd tussen 7.30 en 9.30 uur,
30 kilometer, starttijd tussen 7.30 en 9.30 uur,
20 kilometer, starttijd tussen 8.00 en 9.30 uur,
10 kilometer, starttijd tussen 9.30 en 11.00 uur,
en de 5 kilometer, starttijd tussen 9.30 en 11.30 uur.
Het inschrijfgeld is €4,- voor volwassenen en voor
kinderen tot en met 12 jaar €1,50. Leden van de
KNWB krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas
€1 korting. Elke deelnemer krijgt een routebeschrijving en bovendien zijn alle routes met pijlen aange- Voor kinderen zijn er tijdens de 5 kilogeven. We zien u graag op zondag 6 mei in De Lutte. meter-tocht spelletjes en opdrachten.
Foto: Rob Kwekkeboom
Er is voldoende parkeermogelijkheid.

Vrijdagavond 20 april en Zaterdag 21 april
Bloemenactie SV De Lutte

Sportvereniging SV De Lutte houdt haar
jaarlijkse bloemenactie op zaterdag 21
april a.s. Het Luttermolenveld zullen we
vrijdagavond 20 april bezoeken.
Wij bieden u ook dit jaar de gelegenheid
om uw tuin er weer fleurig uit te laten
zien.
De bloemen worden dit jaar opnieuw geleverd door kwekerij Aarninkhof. Er zijn
volop staande en hangende geraniums,
Spaanse margrieten, vlijtige liesjes en
andere soorten bloemen in alle kleuren
aanwezig. Tevens is er een uitgebreid
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 de wijde omgeving
van De Lutte en Beuningen in de route
opgenomen.
Tot vrijdagavond 20 april op Het
Luttermolenveld en zaterdag 21 april
in het dorp de Lutte en omgeving en
natuurlijk in Beuningen. Dan komen de
mensen van SV De Lutte bij u aan de
deur!
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KRONIEK DE LUTTE

Kruisweg
De kruisweg (in het Latijn: Via crucis) is
een onderdeel van de tradities rond het
Christelijk Paasfeest. In de vorm van schilderijen of beelden wordt de lijdensweg
van Jezus getoond en wel vanaf het gerechtsgebouw/paleis van Pontius Pilatus
tot zijn overlijden op de Calvarieberg en
de graflegging. Deze lijdensweg met de
belangrijkste gebeurtenissen onderweg
worden aan de hand van 14 kruiswegstaties uitgebeeld en vooral op Goede
Vrijdag werd met een godsdienstoefening
en een rondgang langs deze 14 staties
deze lijdensweg van Christus herdacht.
De invoering van deze kruisweg wordt
vooral toegeschreven aan de H. Franciscus
van Assisië en bij de Franciscanen en de
Clarissen (een zusterorde die gelijktijdig
met de Franciscanen werd gesticht) wordt
nu nog elke vrijdag de kruisweg gebeden.
Ook in Jeruzalem verzorgen de paters
Franciscanen elke vrijdagmiddag de
kruisweg ofwel de Via Dolorosa vanaf
de plaats waar Pontius Pilatus verbleef
naar de H. Grafkerk. Een indrukwekkende
tocht, die Ria en ik in 2011 volgden in die
bijzondere stad: Jeruzalem!
In 1741 verplichtte Paus Benedictus XIV

4

dat in iedere rooms-katholieke kerk zo’n
kruisweg aanwezig moest zijn en ook in
onze Plechelmuskerk hebben we nog
steeds zo’n kruisweg .
In het geschiedenisboek van pastoor
Geerdink las ik dat op 12 november 1850
in de toen aanwezige zgn. waterstaatskerk de 14 kruiswegstaties plechtig zijn
ingezegend door de 78-jarige aartspriester L. Engbers met assistentie van
22 (!) geestelijken. Het was dus toen wel
een bijzondere gebeurtenis waarbij E.
Geerdink, pastoor te Delden de predicatie
hield. Verder vermelde pastoor Geerdink
dat de staties zijn geschilderd in Parijs en

de lijsten zijn gemaakt in Roermond.
Hoe de kruiswegstaties er toen in de
“oude” waterstaatskerk eruit hebben
gezien is niet bekend maar wel dat
“Roermond” een bijzondere band heeft
met onze kerk, want in de archiefstukken
van onze parochie las ik dat in 1912 de
waterstaatskerk 4 m langer is gemaakt
en dat op 23 maart 1915 de laatste drie
achtergebleven staties van de kruisweg
zijn gesteld. Waren dit de oude kruiswegstaties of waren het geheel nieuwe?
In de archiefstukken van die jaren staat
wel vermeld dat de staties zijn geschilderd door A&P Windhausen uit Roermond
en dit staat ook vermeld op de 14e
kruiswegstatie. Op het graf waarin het
dode lichaam van Jezus wordt gelegd (zie
foto) staat n.l. vermeld : A & P Windhausen
1915!
Opmerkelijk is nog dat het atelier van
de fam. Windhausen in Roermond nog
steeds bestaat en dat de kruiswegstaties
in de kathedraal van Roermond óók zijn
geschilderd door deze familie.
Ook mag op deze plaats wel vermeld
worden dat de kruisweg in onze kerk een
15e statie heeft!
In 1977 vierde pastoor van Hamersfeld
zijn 25 jarig priesterfeest en – mede op
zijn verzoek – werd hem toen een “15e
statie” aangeboden door de parochie
met de afbeelding van de verrijzenis van
Christus: het Paasfeest! Deze statie (zie
foto) hangt boven de doorgang vanuit de
kerk naar het kerkhof!
Tot zó ver dit kroniekverhaaltje over de
kruiswegstaties in “onze” Plechelmuskerk
en het past naar mijn mening in deze tijd
van de Goede Week en het daaropvolgende paasfeest. Op vrijdagmiddag kan
traditioneel de kruisweg worden gevolgd
maar ook ‘s avonds is er een indrukwekkende Stabat Mater uitvoering (dit jaar) als
voorbereiding op het Paasfeest.

Een Zalig Pasen gewenst!
Tonnie Bekke
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Huldiging jubilarissen en afscheid Lotus
E.H.B.O. De Lutte

Geslaagde actie voor de bij

Op de goed bezochte jaarvergadering
werden de jubilarissen Nico Benneker
(30 jaar), Bernadet Egberink (35 jaar) en
Hennie Wildenborg (40 jaar) lid van de
vereniging in het zonnetje gezet. Zij kregen een onderscheiding en een bloemetje
aangeboden voor hun inzet.
Tevens werd er afscheid genomen van
Hennie Wildenborg reeds 40 jaar lid en
lotus van de vereniging. Als lotus speelde
Hennie een ongevalssituatie zo waarheidsgetrouw na dat wij als leden wel
moesten helpen hetgeen onze vaardigheden ten goede kwam. Hij kreeg een
cadeaubon en werd benoemd tot erelid
van de vereniging. Ook de oud-voorzitter
kreeg een bloemetje en een cadeaubon.
De voorzitter kon verheugd melden dat
het ledenaantal groeiende is.
Door de vernieuwde opzet van de EHBO
cursus, zelfstudie theorie en 6 praktijkavonden, zijn meer mensen bereid deze
cursus te volgen. Tijdens deze cursus
leert U ook de bediening van een AED en
reanimatie, zodat U altijd een handje kunt
helpen.

Ruim 200 kinderen van de
Plechelmusschool in De Lutte zijn begin
maart in actie gekomen voor de solitaire
bijen in hun omgeving. De actie sluit aan
bij de actie van NL doet van het Oranje
Fonds en de Bijenvereniging Overijssel.
Na een leerzame les over de bij hebben
de kinderen met hulp van vele handige
opa’s en ouders speciale bijenwoningen gemaakt. Het eindresultaat is 75
prachtige onderkomens. Opa Gerard
en opa Herman hebben hiervan twee
bijenhotels gemaakt die met medewerking van de stichting Kerkebos zijn
geplaatst langs het fietspad bij school.
Om er voor te zorgen dat er ook voldoende voedsel is voor de bijen, gaan de
kinderen half april ook nog met speciaal
zaaigoed op pad. De gemeente Losser
en Natuurmonumenten helpen daarbij door op zonnige plaatsen hiervoor
grond geschikt te maken. Naast goede
huisvesting is het voor het voortbestaan
van de bijen van belang dat er voldoende bloemen en planten die hen voedsel
bieden.
De kinderen en leerkrachten zijn erg
enthousiast over deze vorm van actief,
buiten en onderzoekend leren. Het
werkt positief en leerstof wordt vaak

KBO de lutte

veel effectiever op genomen. En op een
hele leuke manier met betrokkenheid
van velen! De Plechelmusschool bedankt iedereen dan ook voor de prettige
samenwerking.

Vrijdag 20 april is onze Jaarvergadering. Alle leden ontvangen
hiervoor een uitnodiging en agenda die u vindt in het Magazine
KBO-PCOB die u deze week ontvangt. Het bestuur hoopt op een
grote opkomst. Aanmelding hiervoor is niet nodig.
En alvast noteren: Vrijdagmiddag 9 mei kunnen we meedoen
aan een rondleiding in het klooster Noord Deurningen. Hierover
leest u meer in het volgende ‘t Luutke.
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Wilt U meer informatie of denkt U erover
de EHBO cursus met reanimatie of alleen
een reanimatiecursus te volgen. Kijk op de
site en meld U aan, www.ehbodelutte.nl.
E.H.B.O. De Lutte

Kaarten SV De Lutte

Het kaarttoernooi 2017/2018 is officieel ten einde. Het aantal deelnemers wordt
steeds groter en overtrof zeer zeker onze verwachting. Ter definitieve afsluiting van
het seizoen 2017/2018 heeft het comité besloten, mede op verzoek van een groot
aantal deelnemers, nog één extra kaartavond vast te stellen en wel op woensdag 4
april a.s. Een zogenaamde “paasdrive”. Uiteraard bent u ook hierbij weer van harte
welkom.
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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:

Blech Bizarr op het Poas Bloas Festival in De Lutte
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
Er verschillende soorten yoga in ons dorpshoes plaatsvinden
Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

NIEUW IN ONS DORPSHOES:
Workshop sieraden- en woondecoratie

Onder leiding van Ina Bartelink van IBS-DESIGNS
Ben je zelf creatief en zijn er mensen in jouw omgeving die het ook leuk vinden om
creatief bezig te zijn, dan is een sieraden- of decoratieworkshop net iets voor jou!
Of het nou gaat om een beginner of voor de gevorderde, sieraden of decoraties maken
is voor iedereen leuk. Zie je wel eens van die mooie aparte kettingen of decoraties,
waarvan je denkt die zou ik zelf wel willen maken.
Het leuke hiervan is dat je het precies zo kunt maken als jij wilt. Je kiest je eigen kleuren
en materialen. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen en je hebt al snel een mooi
resultaat. Tijdens de workshops staat Ine voor je klaar om je te helpen. Diverse creaties
liggen klaar als voorbeeld, waardoor je je kunt laten inspireren.

Workshop mozaïeken
donderdag 5 april | 19.00 – 21.30 uur
Het is de bedoeling dat er dan een vlinder gemaakt gaat worden. Deze workshop gaat
zo’n 2 à 3 avonden in beslag nemen. kosten: € 15,00 per avond.

Op 2e paasdag (maandag 2 april) zullen
De Lutter Muzikanten traditiegetrouw
het spits afbijten van het Poas Bloas
Festival. Net als afgelopen jaar is deze
groep enthousiaste muzikanten uit De
Lutte organisator van de 34e editie van dit
festival. Gezien het bezoekersaantal en de
vele positieve reacties vielen de opzet en
locatie van het Poas Bloas Festival vorig
jaar goed in de smaak bij het publiek. Er is
daarom voor gekozen hierop voort te borduren, en het festival zal daarom ook dit
jaar plaatsvinden bij Café - Zalencentrum
“De Vereeniging”.
Dit jaar zullen De Lutter Muzikanten het
spits afbijten en vervolgens zal Blech
Bizarr, en als laatste de Grenslandkapel
met hun oberkrainergroep het podium
betreden.
De Lutter Muzikanten zelf behoeven eigenlijk geen nadere introductie. De kapel
is in 1974 opgericht door een aantal muzikanten van de Sint Plechelmus Harmonie
uit De Lutte.
Nog relatief jong, maar voor blaasmuziekliefhebbers zeker geen onbekende,
is Blech Bizarr. De slogan van de kapel
is “Böhmisch geweld uit Nederland”, en
iedereen die al eens een optreden van
Blech Bizarr heeft bijgewoond zal beamen
dat dit niet overdreven is. Met vele jaren
ervaring bij diverse gerenommeerde artiesten en orkesten zoals Pater Moeskroen,

Guus Meeuwis, het Metropoolorkest en
de Marinierskapel is er een gemeenschappelijke factor die deze ras muzikanten
heeft samengevoegd tot een unieke kapel
in Nederland: de liefde voor Böhmische
muziek. De organisatie is zeer verheugd
deze kapel te kunnen strikken voor een
optreden op 43e editie van het Poas Bloas
Festival.
Bij de hekkensluiter van het Poas Bloas
Festival 2018 kunnen we spreken van “gepast Egerländer geweld uit Overdinkel”.
De Grenslandkapel vierde in 2017 haar
50-jarig jubileum. Met hun brede repertoire, virtuoze solisten en perfecte geluidstechniek weten ze van elk optreden een
feest te maken. Ook de oberkrainergroep
van de Grenslandkapel zal het podium
betreden. Zij zullen u laten genieten van
de vrolijke en lichtvoetige klanken die
zo kenmerkend zijn voor de oberkrainer
muziek.
Al met al heeft het Poas Bloas Festival
genoeg te bieden om iedere blaasmuziekliefhebber een mooie muzikale 2e paasdag te bezorgen. En voor de prijs hoeft u
het niet te laten. Kaarten zijn inmiddels in
voorverkoop verkrijgbaar à € 15,00 via de
website van het Poas Bloas Festival, www.
poasbloasfestival.nl, de VVV in De Lutte,
Losser, Oldenzaal en aan de zaal.

Workshop sieraden maken

donderdag 17 mei | 19.00 – 21.30 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Weda van dorpshoes Erve
Boerrigter via gea@dorpshoes.nl op via telefoonnummer 0541-552009.
Geef u snel op want vol = vol!
Kosten: € 17,50 per avond
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Programma
SV De Lutte Handbal

Thuiswedstrijden
V.V. Lutheria

De laatste wedstrijden van het handbalseizoen 2017-2018 worden alweer
gespeeld:

Zaterdag 31 maart

7 maart
19:00

Olympia HGL DS2 - De Lutte DS1

12:00
14:00
14:00

Lutheria MC1 - Vrivo MC2
Lutheria MB1 - Klumpers VVA MB2
Lutheria MA 1
- DeVoKo MA 1

Vrijdag 6 april

Lutheria DS 2 - Rivo Rijssen DS 3
Lutheria DS 3 - Vrivo DS 2

8 maart

20:00
20:00

10:10
11:55

Zaterdag 7 april

Dynamiek F2 - De Lutte F2
DSVD D2 - De Lutte D1

14 maart
16:35

De Lutte D1 - DSVD D2

9:00
9:45
12:00
14:00
14:00
16:00
18:00

Lutheria N1 1 - Pollux N1 1
Lutheria N1 1 - Pollux N1 2
Lutheria MC 2 - DeVoKo MC 6
Lutheria MA 1 - Aastad MA 1
Lutheria MB1 - Webton MB2
Lutheria DS 4 - Krekkers DS 5
Lutheria DS 1 - Twente ’05 DS 1

Zaterdag 15 april
9:00
9:00
9:00
9:45
9:45
9:45
10:30

Lutheria N3 1 - Lutheria N3 2
Lutheria N4 1 - Saasveldia N4 1
Lutheria N6 2 - Pollux N6 2
Lutheria N3 1 - Rosstars N3 1
Lutheria N4 1 - DeVoKo N4 5
Lutheria N6 2 - DeVoKo N6 6
Lutheria N3 2 - Rosstars N3 1

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

Gezellig volleybalteam “Taveerne girls” uit De Lutte
zoekt nieuwe leden

Wie lijkt het leuk om ons volleybalteam te versterken op maandagavond van 20.30 uur tot 21.45 uur? We spelen in sporthal
De Luttermolen. Wie een beetje balgevoel heeft is van harte
welkom om een keertje vrijblijvend mee te spelen. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met José Groener via
0541-552110.

Begin met hardlopen!!!
Samen beginnen met hardlopen is
een loopschema voor de andere indivileuker dan alleen. En goede begeleiding duele trainingsdagen. Dit loopschema
is belangrijk. Heb jij goede voornemens
kan ook individueel aangepast worden.
om voor de eerste keer te gaan hardloDe eerste 3 trainingsavonden komt er
pen of wil je weer opnieuw starten? Doe ook een stuk theorie aan bod, zoals: wat
dan mee met de clinic van Loopgroep
gebeurt er met je lichaam als je gaat
De Lutte, die begint op 29 maart a.s.
hardlopen, kleding, schoenen, voeding
Vanwege de onverminderde belangen blessurepreventie.
stelling voor hardlopen organiseert
Loopgroep De Lutte weer haar jaarlijkse Elke training begint om 19:00 uur bij de
succesvolle clinic. Deze clinic is voor
kerk in De Lutte. De eerste training is op
iedereen. Man, vrouw, dik, dun, jong
donderdag 29 maart 2018. De kosten
of oud. Heb je nog nooit hardgelopen
voor deelname zijn € 40,00. Dit is incluen wil je graag beginnen? Of liggen je
sief koffie/thee tijdens de theorieavonhardloopschoenen alweer veel te lang
den en deelname aan de Dorpsloop.
onder in de kast? Kom in actie, doe mee Aanmelden kan via onze website
en meld je aan!
www.loopgroep.nl.
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de Facebookpagina:
Hardlopen is gezond en ontspannend.
Voor meer informatie kun je contact
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
Samen hardlopen is gezellig en een “stok opnemen met Yke Scholten via 06 - 22
achter de deur” helpt. Onder deskundige 99 15 16 of via
begeleiding van enthousiaste trainers
clinic@loopgroep.nl.
wordt er op een verantwoorde manier
naar de 5 kilometer toegewerkt. Dit
Dus geef je op alleen of samen met
wordt feestelijk afgesloten met deelnafamilie, vrienden of buren. Kom genieten
me aan de 5 kilometer van de vernieuw- van gezond bezig zijn in de prachtige
de Dorpsloop op zaterdag 14 juli 2018
omgeving van De Lutte.
tijdens de Hellehondsdagen in De Lutte.
We zien je graag op 29 maart
De clinic bestaat uit 14 wekelijkse traiaanstaande!
ningsavonden op de donderdagavond
van ongeveer één tot anderhalf uur. De
training bestaat uit een goede warming
up, wandelen dat opbouwend wordt
afgewisseld met hardlopen, waarna
wordt afgesloten met een goede cooling
down. Tevens krijgen de deelnemers

11

Grut oet De Lutt

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
Mamááááhh!
Len heeft vanmorgen om vier uur een fles
gehad en daarna kon ik niet meer in slaap
komen. Ben maar uit bed gegaan en de
was op gaan vouwen. Ik heb de vaatwasser uitgepakt en toen ik net drieëntwintig
seconden onder de douche stond hoorde
ik Dize roepen: ‘Mama!’ Ik gil vanuit de
badkamer Stef wakker zodat hij Dize kan
doen. Wij noemen dat altijd doen. ‘Stef,
doe jij Dize even?’ Als ik na het douchen
beneden kom, met m’n ogen nog maar
half open, zit Dize in de kinderstoel pap te
drinken. Ongeveer een halve fles. De andere helft druipt langs haar kin en vestje
over de stoel op de grond. Ik doe of ik het
niet zie.
Onderweg naar de keuken trap ik op een
politieagentje van Duplo. ‘Auw kut!!!’
Schreeuw ik. Stef kijkt me vernietigend
aan. Oh ja, we zouden niet schreeuwen
waar de kinderen bij waren. Wíj niet!
‘Goedemorgen Tes!’ zegt ie sarcastisch. Ik
zucht iets onverstaanbaars terug.
Als ik bij Dize aan tafel schuif roept ze blij:
‘Mamááá!’. Ik doe m’n best op iets van een
glimlach. Als ze haar fles leeg heeft, gooit
ze die van haar af. Ik voel natte klodders
in m’n hals en op m’n oogleden. Ik sleep
mezelf weer naar boven om me voor de
tweede keer in een kwartier om te kleden.
Dat betekent dat ik eerst een broek moet
gaan strijken. Als ik net op zolder ben,
hoor ik er beneden eentje gillen: ‘Mama,
mamaaah, mamáááááhhh!! Het klinkt
zo hartverscheurend dat ik er zeker van
ben dat ze een schilmesje heeft gepakt
en zichzelf nu aan het villen is. Ik ren
naar beneden. ‘Wat is er Dize?’ vraag ik
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geschrokken. ‘Hai’ zegt ze.
Ik rol met m’n ogen en sis terug: ‘Papa!
Schreeuw verdomme eens een keer om
papa!’ Als ik m’n tanden sta te poetsen,
bedenk ik dat ik direct weg moet om niet
te laat op m’n werk te komen. Weer geen
ontbijt vandaag. Man, man, man! En ik
heb er ook al de balen van dat ik mijn
slaapgebrek en frustraties net over Dize
heb uitgesist.
Als ik de schoenen en m’n jas aan heb
gedaan, druk ik Len een kus op z’n voorhoofd en kroel hem over zijn mooie bol.
Het ventje kraait van plezier. Dan til ik
Dize van de grond. Ze klemt haar armpjes
stevig om m’n nek. Een kletsnatte kus
op mijn lippen. Tussen haar lippen en de
mijne blijft een sliert kwijl hangen die
even later over mijn jas heen lekt. Het
maakt me allemaal niet meer uit. Mijn dag
kon niet beter beginnen!
Tessa

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
Kiek Es!
Onze fotografe Tessa heeft een soort patroon ontdekt waar het gaat om de moeilijkheidsgraad van de foto’s die ze aanlevert voor deze rubriek. Bij de foto’s waarvan ze
denkt ‘Dat raden ze dus nooit’ komt er altijd een correct antwoord. En bij de foto’s
waarvan ze dacht ‘Een makkie’, blijft het juiste verlossende antwoord vaak uit. Benny
Visschedijk wist ons nu te melden dat Tessa de waterput op de parkeerplaats van SV
De Lutte had gefotografeerd. Een plek waar hij vanuit zijn keuken bijna zicht op heeft.
Maar het maakt de prestatie er niet minder om. Dus Benny, van harte gefeliciteerd met
je digitale wisselbeker.
Ook voor deze nieuwe uitgave van ’t
Luutke maakte Tessa een foto van een
herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar de Facebookpagina van Kiek Es: www.facebook-com/
kiekesintluutke. In de reacties onder het
betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes. En het spreekt voor
zich dat we in het volgende Luutke wel
een winnaar bekend hopen te maken.
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Donderdag 29 maart:
13.30 uur:
De viering met de basisschool gaat niet door
19.00 uur
Voorganger
Lectrice
Collecte

: Witte Donderdag
Eucharistieviering m.m.v.
Plechelmuskoor
: pastor H. Jacobs
: mevr. M. Oude Ophuis
: Eurocollecte

Vrijdag 30 maart:
15.00 uur
: Goede Vrijdag. Kruisweg
Lectrices
: mevr. M. Brookhuis en mevr. A. Scholte Lubberink
20.30 uur

: Koor Ad Fundum
Stabat Mater van Karl Jenkins

Zaterdag 31 maart:
19.00 uur
: Paaswake
Eucharistieviering
Voorganger
: pastor H. Jacobs
Lectrice
: mevr. T. Volker
Misdienaars
: Mirthe en Joyce Rolink
Bart Rolink en Lars Grote Beverborg
Collecte
: 2e collecte voor versiering kerk en onderhoud kerkhof
Zondag 1 april:
9.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Collecte
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: Pasen
Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. T. Hesselink
: Eva Oude Egbrink, Tess Kleissen
: 2e collecte voor versiering kerk en onderhoud kerkhof

20.00 uur
Voorganger

: Kinderkerk, aansluitend ontsteken paasvuur
: pastoor T. Munsterhuis

Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april
Zondag 8 april:
9.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastoor T Munsterhuis
: mevr. T. Volker
: Mirthe en Joyce Rolink

Woensdag 11 april

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 15 april:
9.00 uur
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor Kerkhof Jonkman
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Bart Rolink en Lars Grote Beverborg
Woensdag 18 april

: 19.00 uur Eucharistieviering

Gedoopt:
Sylvan zoon van Merlin en Raymond Morsink. IJsvogelstraat 51.
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind
Intenties:
Donderdag 29 maart: Pastoor Hendrikus Molthof, Pater Herman van Langen,
Pastoor van Hamersveld, Pastor Derksen.
Zaterdag 30 maart en Zondag 1 april: Johan Schasfoort, ouders WonnigerRolink, ouders Benneker- Steghuis, ouders Notkamp-Nijhuis, echtpaar Grote
Punt-Lansink, ouders Beernink-olde Meijerink, ouders olde Hanter-Lansink,
Bernard Sanderink, Fien Bosch-Wekking, ouders Dwars-te Mölder, Annie Rolink,
ouders Rolink-Pikkemaat, ouders Rolink-Zanderink, Marinus Nordkamp, Annie
Niehof-Nolten, Toon van Langen, ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ellie en
Henk Koertshuis-Heetkamp, ouders Westerik-Kleijhuis, ouders Kempers-Hoge
Bavel, ouders Volker-Ter Linde, ouders Volker-Westerik, Annie HeuvelsMeijerink, Hennie Schopman, Johanna Meijer-Notkamp Henk Meijer,
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Hennie ter Brake (buren), ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Hubert Sweerts,
Herman Pünt, ouders Westerik-Welhuis, Frans Koertshuis en overl. fam., Jan
Schaepers, ouders Beernink-Borggreve en Johan, Frans Brookhuis, Bernard
Hampsink, ouders ter Brake-groote Beverborg, ouders Dierselhuis-Bosch, Bennie
Pot, Martinie Huegen-Zonsbeek, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, ouders
Seiger-Koertshuis en zonen Antoon en Henk, Ben uit het Broek, Suzette NijhuisOude Grote Beverborg, Gerrit Olde Rikkert (Oldenzaal), Rikie grote Punt-Nijhuis,
Willy Punt, Gerrit Olde Rikkert, Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing,
Ouders Scheuten Schurink en zonen.
Jaargedachtenis:
Ouders Nolten-Harbert, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), ouders Heupink-Masselink
ouders Groener-Nijhuis, Hendrik Benneker (Past.Geerdinkstraat),
Antonius Grote Punt.
Zondag 8 april: Jan Nijhuis (Rosmolen), Hennie ter Brake (buren), Herman
Koertshuis, echtpaar van Benthem-Reijmer, Rikie grote Punt-Nijhuis, Willy Punt,
Gerrit olde Rikkert.
Jaargedachtenis:
Gerrit Westerik (de Kunne), Miny Volker-ter Linde, Herman en Leny NijhuisKleijhuis, Frans Dierselhuis, Bernard Koertshuis, ouders Nijhuis-Olde Scholtenhuis
Zondag 15 april: Truus Egberink-Grashof, Jan Nijhuis (Rosmolen), Jan Heijdens,
Herman Meijer, Annie Heuvels-Meijerink, Frans Brookhuis, Rikie grote PuntNijhuis, Willy Punt, Gerrit Olde Rikkert.
Jaargedachtenis:
ouders Schopman-Aveskamp, Henk van Leijenhorst, Alwie Grunder.
Gedoopt:
Sylvian Morsink, zoon van Raymond en Merlin Morsink.
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind.
Overleden:
Rikie grote Punt-Nijhuis, Synagogepassage 2, 7591 MB Denekamp. Op de leeftijd
van 95 jaar.
Gerrit Olde Rikkert, Smidskaamp 16. Op de leeftijd van 55 jaar.
Willy Punt, Smidskaamp 8. Op de leeftijd van 82 jaar.
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Pastorpraat:
Beste mensen,
Als je definitief afscheid moet nemen van een dierbare, die gestorven is, dan is
er vaak het grote verdriet, het gevoel van leegte en gemis. Dit gevoel is er ook
bij de vrouwen, die Jezus hebben zien sterven. De gevoelens van ongeloof, pijn
en verdriet overheersen, maar aan de andere kant kunnen ze ook niet geloven,
dat alles nu verloren zou zijn en voorbij. Ze moeten iets doen, al is het maar de
zorg voor hun dierbare dode. Ze zijn op weg naar het graf om Jezus te balsemen
met o.a. mirre, dat symbool staat voor eeuwig leven. Maar bij aankomst zien ze
het graf leeg en horen dat Jezus verrezen is: Dat is leven over de dood heen. Van
dat leven en van die opstanding zijn de vrouwen de eerste getuigen. Ze horen
dat het God zelf is die Jezus tot leven heeft gewekt en uit de dood heeft bevrijdt.
Zo wijst de Levende ons Zijn weg. Hij gaat ons opnieuw voor. Daar waar wij het
aandurven om Hem achterna te gaan, daar gaat iets nieuws beginnen, daar
ontstaat nieuw leven; op die plek is verrijzenis gaande. Daar wordt Pasen
gevierd. Het is geloven dat er altijd weer nieuwe kansen zijn, dat Jezus Christus
een onverwoestbaar vertrouwen heeft in de positieve krachten die in elk van ons
verborgen zijn, wie we ook zijn . Het is geloven dat de Verrezene ons telkens
opnieuw bij de hand neemt en ons leidt naar een nieuw en bevrijd leven, zodat
we in Zijn Naam en in Zijn Geest elkaar tot herder kunnen zijn .
In die zin wens ik ons allen een Zalig Pasen
Namens het pastoresteam, Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
Mededeling:
De viering met school op 29 maart Witte Donderdag om 13.30 uur gaat NIET
door.
De school organiseert voor de kinderen op een later tijdstip een Lenteviering.
Goede Vrijdag met het Stabat Mater
Goede Vrijdag 30 maart om 20.30 uur wordt het Stabat Mater uitgevoerd door
Ad Fundum in de Plechelmuskerk in De Lutte. ( Zie ’t Luutke 4)
Kaartjes zijn in de voorverkoop bij de VVV en diervoeders Morsink maar 30
maart zijn er die avond bij de kerk nog kaartjes te koop a 15 euro.
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Kledingactie Caritas
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid
Mensen in Nood!
Op zaterdag 7 april vindt in De Lutte de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot
12.00 uur afgeven bij het volgende adres: Sint Plechelmuskerk Plechelmusstraat
Sam’s Kledingactie helpt bij opbouw onderwijs in Centraal Afrikaanse Republiek.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar Basisonderwijs
voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse
Republiek. Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen
van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het
geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze
gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen
onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt
Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp
aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de
scholen. Sam’s Kledingactie dankt iedereen voor de kledingdonaties en voor de
hulp aan het project van Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op:
www.samskledingactie.nl of bellen naar 088 2080100.
Namens de werkgroep Caritas

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
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Schreur

De Lutte

