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Uitgave 7 - van 8 mei t/m 29 mei 2018

Twitter
@V VVDELUTLOSBEU
Fietstochten o.l.v. een gids
vanuit #DeLutte naar @InfoBentheim vanaf camping De
Bergboer op de vrijdagen 11
en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 juli, 3,
17 en 31 augustus.

5-JARIG JUBILEUM MTB DAMES

Agenda
9 mei
12 mei
16 mei
17 mei
21 mei
21 mei
3 Juni
3 Juni

KBO: Klooster N. Deurningen
Ophaaldag rommelmarkt
ZijActief: uitstapje Schiphol
ZijActief: Bloemschikken
Rommelmarkt vv Lutheria
Pinksterwandeling Harmonie
Eerste Heilige Communie
Lutter Voorjaarstocht

OORLOGSBELEVING PASTOOR
RÜDING.

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

JAARKALENDER 2018
Mei
9
12
16
17
21
21
23

KBO rondl. klooster N. Deurningen
Ophaaldag rommelmarkt vv Lutheria
ZijActief Uitstapje Schiphol
ZijActief Bloemschikken bij Maurien
Rommelmarkt v.v. Lutheria
Pinksterwandeling Harmonie
Deadline ‘t Luutke 8

Juni
3 Eerste Heilige Communie

3
9
13
16

Luttervoorjaarstocht start dorpshoes
Hoffelijke Tuinen
Deadline ‘t Luutke 9
Night@ concert Plechelmus Harmonie

19 ZijActief Fietstocht
30 VVV Vogelspottoer in Lutterzand
ELK

3
4
10
13
14
14
15
17
24
25
31

Juli
Fietsen ZijActief
Deadline ‘t Luutke 10
Fietsen ZijActief
42e Hellehondsdagen
Dorpsloop Hellehondsdagen
42e Hellehondsdagen
42e Hellehondsdagen
Fietsen ZijActief
Fietsen ZijActief
Deadline ‘t Luutke 11
Fietsen ZijActief

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, 8 loopt van 29 mei tot 19 juni 2018
kopij inleveren woensdag 7 februari voor 20.00 uur via e-mail.
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KBO AFDELING DE LUTTE
Jaarlijkse bustocht
Onze jaarlijkse bustocht is op woensdag 27 juni en gaat naar tingieterij De
Tinnen Roos in Millingen (www.detinnenroosnl). We vertrekken om 08.30 uur vanaf Dorpshoes Erve Boerrigter. De kosten
bedragen €46,50 en we organiseren dit
samen met Erve Boerrigter. De bustocht
staat ook open voor niet-leden en iedere
oudere in De Lutte krijgt dezelfde kans
om zich hiervoor aan te melden via een
strookje in het Luutke.
Wijziging bestuur
Tijdens onze jaarvergadering is er een
wijziging gekomen in ons secretariaat:
Hennie Thole verliet het bestuur en in zijn
plaats werd Ans Olde Theussink gekozen
als nieuw bestuurslid; zij neemt ook het
secretariaat over.
Contact:
E-mail: kbodelutte@gmail.com
Telefoon: 074 7370100.

KBO Rabobank Clubkas Campagne
U bent misschien al van verschillende kanten benaderd waar u uw stem het beste
op kunt uitbrengen. Ook de KBO doet mee
met deze campagne, want elke stem is
geld waard. Hoe meer stemmen hoe meer
geld om daarmee voor onze leden mooie
programma’s te kunnen organiseren. Voor
u mogelijk een reden een stem aan de KBO
te gunnen.
Afscheid bestuurslid Hennie Thole
Tijdens onze Jaarvergadering nam Hennie
Thole afscheid als bestuurslid en als secretaris. Vier jaar lang heeft hij volgens eigen
zeggen met heel veel plezier deze functie
uitgevoerd. De voorzitter, Aly Schoordijk,
memoreerde in haar toespraak een aantal
eigenschappen van Hennie en sprak haar
grote waardering uit voor zijn inbreng.
Als dank kreeg hij een welverdiende
attentie namens bestuur en KBO leden.
Hennie blijft wel deel uitmaken van de
Activiteitencommissie.

KOFFERBAKVERKOOP HELLEHONDSDAGEN
Op zondag 15 juli organiseert Jong
Nederland De Lutte opnieuw een kofferbakverkoop op het evenemententerrein voor dorpshoes Erve Boerrigter. De
kofferbakverkoop is een vlooienmarkt
vanuit een personenauto. Speelgoed,
kleding en huisraad kunnen 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
bezoekers. Er is plaats voor een beperkt
aantal auto’s. Deelnemers dienen zich

daarom vooraf aan te melden. Aanmelden
kan via de website: www.hellehondsdagen.nl, hier vindt u het aanmeldingsformulier en de algemene voorwaarden.De
kosten voor 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 de aanmelding definitief.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
kofferbakverkoop@jndelutte.nl
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KRONIEK DE LUTTE

OORLOGSBELEVING PASTOOR RÜDING.
In het verleden kende iedere parochie een
“Liber memoriales parochiae” en in dit
boek moest de pastoor van de parochie
beknopt bijhouden wat er ieder jaar in
zijn parochie gebeurde. Het was dus een
soort geschiedenisboek waarin, vaak in
een mooi handschrift, de gebeurtenissen
in een dorp werden opgeschreven. In latere jaren moest het opgeschrevene aan de
deken worden getoond en door hem voor
gezien worden getekend.
Het exemplaar dat nog aanwezig is in de
archieven van ons parochiecentrum begint in 1912 en is van geschiedkundige
waarde omdat hierin bijvoorbeeld staat
genoteerd hoe pastoor J.C. Rüding zijn
oorlogsbeleving heeft opgeschreven.
Omdat we in deze meimaand herdenken
dat de 2e wereldoorlog begon in 1940 en
eindigde in 1945 wil ik in deze kroniek
vermelden wat pastoor Rüding hierover
heeft opgeschreven en wel het volgende
verhaal:
“ Na een langen en bangen tijd van vreezen en afwachten, omdat de Duitsche
troepen in een zoogenaamden “Blitzkrieg” het eene terrein na het andere
veroverden, werd eindelijk op 10 mei ‘s
morgens tegen half 4 een inval gedaan op
ons eigen kleine vaderland. Met een reuzenmacht van tanks, enz, enz. trokken de
Duitsche troepen bij de Poppe, door het
Lutterzand en langs verschillende binnenwegen ons gebied binnen, zooals zij dat
langs de gehele oostgrens van ons land
deden. ‘s Avonds laat ging de intocht nog
altijd door. Goddank werd er geen geweld
gebruikt, zoodat we er met den schrik
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zonder ongelukken afkwamen.
Maar daarmee was dan ook een begin
gemaakt met de “vreedzame?” bezetting
van ons vaderlandje door de Duitsche
“beschermers”. Onophoudelijk trokken
de troepen door en nadat een korte maar
hopeloze strijd was gevoerd vooral bij
de Grebbeberg bij Wageningen, enz. en
de stad Rotterdam zoo goed als geheel
door een bombardement uit een schrikbarende luchtmacht verwoest en met
den grond gelijk gemaakt was, stonden
we onder Duitsch bestuur. Het Koninklijk
Huis en de Regering was, God zij dank,
bijtijds naar Engeland gevlucht. Droevig
genoeg was het, dat een partij, zich noemende N(ationale) S(ociale) B(ond) zich
terstond bij de invallers aansloot en zelfs
onder onze eigen troepen veel schade
aanrichtten, zoodat er na 5 dagen niets
anders opzat dan een volledige overgave.
Ook België werd na een korte heldhaftige
verdediging tot overgave gedwongen en
de Koning gevangen genomen. Frankrijk
bezweek ook al spoedig voor de reuzenovermacht van de Duitschers. Italië en
Japan hadden zich met de Duitschers
verbonden.
In ons land beleefden we al spoedig de
zegeningen? Van onze beschermers.
Bonnenstelsel enz. en de NSB heerschte ,
gesteund door de Duitschers, over het geheele land. De “Unie” een samenwerking
van alle weldenkende Vaderlanders werd
verboden en de NSB officiëel als plaatsvervangend en uitvoerend gezag van de
Moffen in Nederland erkend. De leider van
deze N.S.B. was de zichzelf aanstellende

en aanstellerige Ingenieur A.Mussert, genoemd “Toontje”.
Wel iets wetenswaardigs, niet lofwaardigs
of prijzenswaardigs voor onze parochie
bleek later, dat namelijk een jongeman
uit deze parochie “Antoon V....”, tevoren
‘n keurige nette en beste jongen, lid was
geworden van de N.S.B. ( een door de
Bisschoppen verboden partij) en ‘n zoo
goed lid daarvan werd, dat hij daarna
tot adjudant of zoo iets dergelijks door
Mussert werd aangesteld.
Dus ”Toontje nr.2” of men zou ook kunnen
zeggen: “‘n toontje lager”.
Onze parochie is goddank zoo verstandig
geweest om geen enkel verder lid van de
N.S.B op te leveren. Openbare bijeenkomsten, dus alle vergaderingen en processies
werden verboden.
Alle niet commercieele vereenigingen
moesten boeken en kas overdragen aan
de N.S.B (waarvoor we natuurlijk hartelijk
bedankten) maar de Vereenigingen en
bonden werden ontbonden.
Velen werden voor hun daden (sabotage was dat) gestraft met gevangenis en
concentratiekamp ( o.a. onze buurman
Pastoor J.Schaafs van Losser).
De beschermende hand van onze buren!
Werd hoe langer hoe meer voelbaar. Om
de Tommies geen aanleiding te geven tot
schieten op verlichte gebouwen, werd verduistering voorgeschreven, een kostbare

en lastige geschiedenis, in één woord :
alles, wat de beschermde Nederlanders
plezier kon doen, werd afgeschaft of verboden en al het andere zooveel onmogelijk gedaan wat de menschen en last en
moeilijkheden kon brengen.
Scholen en gestichten en seminaries werden overal in beslag genomen, dikwijls
met de inventaris incluis, waarvan het
gevolg natuurlijk was de verwaarloozing
van alle onderwijs en een uittocht van
Religieusen en Zusters ( zelfs uit ziekenhuizen) naar veiliger plaatsen.
De bisschoppen dispenseerden in het
Vasten en onthoudingsgebod wegens
stijgend gebrek aan levensmiddelen en
schreven bid- en boetedagen uit, om
Gods’ barmhartigheid af te roepen.
Het getal H.Communies nam geweldig
toe en het misbezoek, ook door de week,
werd hoe langer hoe drukker. Maar de tijd
van bescherming was pas begonnen en
God weet, hoelang die nog zou duren. De
Moffen hadden heel wat voor ons over!
Tenminste wanneer men verdrukking en
berooving van goed en rechten óók onder
bescherming rekent.”
Tot zó ver de letterlijke tekst zoals pastoor
Rüding deze heeft opgeschreven over de
inval van de Duitsers en de eerste oorlogsjaren. Zijn verhaal in het Liber Memoriales
eindigt met:
“In 1945 kwam de bevrijding. Bij het wegtrekken der Duitsers had ook het hart
van de Lutte te lijden. Het verenigingsgebouw werd een puinhoop, ook het huis
tegenover de pastorie van Welhuis werd
gedeeltelijk in puin geschoten. Ook in de
kerk en de pastorie kwamen enkele granaatscherven, zodat de communiebank en
enkele deuren beschadigd werden.
Tonnie Bekke
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MEIMAAND-FIETSMAAND IN DE GEMEENTE LOSSER
De maand mei is bij uitstek geschikt om
fietstochten te maken en te genieten van
wat ons Twentse land te bieden heeft.
Laat je inspireren voor een heerlijke dag
of weekend weg. VVV De Lutte/Losser/
Beuningen heeft een mooie selectie fietsen wandelroutes door het prachtige landschap, die via de knooppunten lopen. Er
zijn in Twente twee knooppuntenkaarten;
Noord (met o.a. De Lutte en Beuningen)
en Zuid (met o.a. Losser en Overdinkel). Op
deze kaarten staan de knooppunten, een
aantal bewegwijzerde themaroutes en bijzondere verhalen van fanatieke fietsers.
Daarnaast is het ook mogelijk een arrangement te boeken zoals Happen en Trappen.
Hierbij doe je onderweg verschillende horecagelegenheden aan waar je keuze hebt
uit vijf of drie verrassende gerechten.
VVV
Speciale tochten in deze fietsmaand zijn
de VVV Hemelvaartsfietstochten op 10
mei in Losser en op zondag 27 mei het VVV
Buitengewoon Fiets Festijn in Beuningen
vanuit restaurant Sterrebos. Beide routes gaan door het buitengebied van de
gemeente Losser en hebben onderweg
leuke stops o.a. voor koffie met lekkers en
kunnen gestart worden tussen 10.00-12.30
uur.
Op zondag 13 mei staat Losser weer in het
teken van de beeldende kunst, deze route
start vanaf ’t Lossershoes in Losser (10.0018.00 uur). Compact en veelzijdig en bezienswaardig is Kunstroute Losser 2018,
die dit jaar voor de zestiende keer wordt
gehouden. Na de succesvolle beslissing
vorig jaar om de kunstroute te centreren
in Losser, is er een nieuwe frisse weg ingeslagen. Dankzij de presentatie dit jaar
van 26 professionals uit Twente, Midden
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Nederland en Duitsland kan het publiek
deze dag op vijftien verschillende locaties
in en om het centrum van Losser genieten
van uiteenlopende vormen van beeldende kunst.
Op zondag 20 mei is er een thematische
fietstocht langs de ooievaarsnesten in
Losser. Er worden 5 nesten bezocht waar
jaarlijks jonge ooievaartjes te zien zijn. De
fietstocht is ongeveer 20 km lang en voert
langs rustige fietspaadjes door het mooie
Losserse landschap. De ooievaars zijn op
deze route goed te zien en de begeleiders
van Vogelwerkgroep Losser vertellen de
bijzonderheden en de familiegeschiedenis van deze ooievaarfamilies. Onderweg
wordt ook gewezen op andere leuke vogelsoorten die op de route te zien zijn.
De start is om 8.30 uur bij de VVV Losser
(vooraf aanmelden).
In de maand mei ontvangt iedere zaterdagklant in het kader van meimaand
fietsmaand bij besteding van € 10,00 of
meer, tijdens de openingsuren van 10.00
tot 13.00 uur, een gratis fietsroute. Keuze
uit meerdere exemplaren. Ook zijn er allerlei pasjes te koop; Cadeau-, Lekkerweg-,
Diner-, Bioscoop- en Boekenpasjes. Tevens
is er een uitgebreid assortiment aan cadeauartikelen en souvenirs. Kom vrijblijvend snuffelen in de vernieuwde VVV
winkel in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein
1, Losser of bij de VVV in De Lutte,
Plechelmusstraat 14 en bij de nieuwe locatie in Beuningen in Streekrestaurant ’t
Sterrebos, Beuningerstraat 71, Beuningen.
Voor meer informatie over de fietsactiviteiten en routes: vvvdeluttelosser.nl, tel:
0541-551160 en volg ons op sociaal media.

DUOFIETS VOOR DE LUTTE
Op initiatief van de St. Dorpsbelangen
heeft De Lutte vanaf dit voorjaar een elektrisch aangedreven duo-fiets. De aanschaf
van deze fiets is mogelijk gemaakt door
de Stichting Puck Berhag, HUKA en Zwiep
rijwielhandel.
Kunt je niet meer zelfstandig fietsen, maar
wil je toch mooie fietstochten door de omgeving van De Lutte maken, dan is deze
duofiets iets voor jou!
Samen met een fietsmaatje kunt je dan
prachtige tochten maken. Hebt je geen
fietsmaatje dan zijn er enkele vrijwilligers
beschikbaar!
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
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.
Hebt 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.

O.L.V. GIDS FIETSTOCHT VAN DE LUTTE NAAR BAD BENTHEIM
Maak onder leiding van een ervaren
Nederlandse gids kennis met de mooiste plekken in de omgeving van Bad
Bentheim. Via camping De Bergboer in
De Lutte gaat de tocht richting Gildehaus
en verder langs weilanden, oude steengroeves, het kuuroord en door de bossen
naar het stadje Bad Bentheim met het
Middeleeuwse kasteel en romantische
steegjes. VVV: ‘’De gids leidt u naar bijzondere plekjes en vertelt u de mooiste
verhalen over de geschiedenis en het leven van mensen vroeger. De pauze is in
een oude steengroeve.’
Er zijn fietstochten op de vrijdagen
11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni en 6 juli.
Vervolgens op 3 augustus, 17 augustus
en 31 augustus.

Het vertrek is om 10.00 uur bij camping
De Bergboer. Rond 15.00 uur zijn de fietsers hier weer terug. Reserveren kan bij
de VVV De Lutte, telefoon 0541-551160.
Er dienen zich minimaal zes personen
en maximaal vijftien personen aan te
melden.
De prijs is 12 euro. Dat is met een
boslunch. Ter plekke contant afrekenen.
Camping De Bergboer ligt aan de
Bentheimerstraat 84 in De Lutte.
Op aanvraag zijn elektrische fietsen te
huur bij De Bergboer (niet bij de prijs
inbegrepen).
Voor meer informatie kijk op de website www.vvvdeluttelosser.nl. of tel:
0541-551160.
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LUTHERIA MB1 KAMPIOEN
Meisjes B1 van Lutheria heeft onder leiding van trainsters, Kim Zents en Laurie
Slebos een prachtige tweede seizoenshelft gedraaid. Er werd vanaf januari niet
één wedstrijd verloren en dus mag het
team zich terecht kampioen noemen na
het winnen van de laatste wedstrijd met
4-0 afgelopen zaterdag.
In dit team spelen: Gwen Notkamp,

Anna Koertshuis, Marije Velthuis, Minouk
Meijerink, Carmen Japink, Linde Oude
Groote Beverborg en Mirthe Rolink.

JAARLIJKSE ROMMELMARKT LUTHERIA
Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) organiseert volleybalvereniging Lutheria wederom een rommelmarkt op het schoolplein van de St. Plechelmusschool in De Lutte.
De rommelmarkt begin om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur.
Er is voor iedereen wat wils, zoals speelgoed, servies, lampen, antiek, fietsen, decoratiemateriaal, meubels en nog veel meer. De goederen worden uitgestald en de meest
opvallende spullen worden per opbod verkocht door middel van een veiling.
De rommelmarkt wordt georganiseerd door vrijwilligers van de leden van V.V. Lutheria.
Alle opbrengsten komen ten goede aan volleybalvereniging Lutheria. Zorg dat u erbij
bent het is ieder jaar een gezellig gebeuren!
21 mei van 11:00 uur tot 14:00 uur
Op het schoolplein van St. Plechelmusschool in De Lutte
Adres: Plechelmusstraat 9, 7587 AL De Lutte
Voor vragen kunt u contact opnemen met: lutheria@gmail.com

EVEN HELPEN BIJ DE DORPSLOOP
In de vorige uitgave van ’t Luutke hebben we laten weten dat de Dorpsloop op
zaterdag 14 juli a.s. compleet vernieuwd
zal zijn met drie nieuwe parcoursen. Het
opbouwen en afzetten van deze routes
vraagt meer inzet van onze eigen leden,
maar ook van de tijdelijke vrijwilligers. Wij
zijn op zoek naar Luttenaren die tijdens
de loop willen helpen met het afzetten
van het parcours als verkeersregelaar,
bezetting van de waterpunten langs het
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parcours, etc. Woon jij langs het nieuwe
parcours? En wil je ons die avond wel
even helpen tussen ca. 17.00 en 19.30 uur?
Meld je dan aan via: dorpsloop@loopgroep.nl of 06 – 14 62 50 80
Het nieuwe parcours is te zien op onze
website: www.loopgroep.nl/dorpsloop
Kijk en meld je aan als tijdelijke vrijwilliger, maar inschrijven als deelnemer aan
de Dorpsloop kan natuurlijk ook! Wij vertrouwen op uw hulp en deelname!

AMOS NAAR ALPE D’HUZES
Ook dit jaar zal er een afvaardiging uit
De Lutte aanwezig zijn als deelnemer
aan Alpe d’Huzes 2018. De kameradengroep Amos, welke een kleine 30 jaar
geleden vanuit de voetbal is ontstaan,
heeft namelijk besloten om zich aan te
melden met een zestal fietsers en een
aantal begeleiders uit De Lutte.
Naast de sportieve uitdaging voor deze
heren, is het eveneens het doel van
Amos om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek door het KWF,
omdat iedereen op de één of andere manier wel geconfronteerd wordt met deze vreselijke ziekte. Tot nu toe is er met behulp van onderzoek al veel bereikt, maar het is nog
lang niet voldoende. Amos hoopt in ieder geval dat zij met haar deelname aan Alpe
d’Huzes 2018 een financiële bijdrage kan leveren aan het overwinnen van deze vreselijke ziekte.
Om de stichting Alpe d’Huzes financieel te ondersteunen en het sponsordoel van Amos
te realiseren worden de komende tijd de volgende activiteiten georganiseerd:
•
Op vrijdagavond 11 mei 2018 (de vrijdag na Hemelvaart) zal er vanaf 19:00 uur
een benefietdiner georganiseerd worden bij De Vereeniging in De Lutte. De kookclub
uit De Lutte zal zich geheel belangeloos inzetten om in totaal 120 gasten culinair te verrassen met een 5-gangen diner. Amos heeft het voor elkaar gekregen dat alle benodigde ingrediënten kosteloos beschikbaar worden gesteld door diverse leveranciers en
de leden van Amos zullen zelf als gastheer fungeren op deze avond. De kosten voor
deelname bedragen € 30,- p.p. en komen geheel ten gunste van de stichting Alpe d’Huzes. Er zijn bij het verschijnen van dit Luutke wellicht nog enkele plaatsen beschikbaar,
waarvoor u zich eventueel nog kunt aanmelden via het mailadres: r.oldemonnikhof@
live.com
•
Op zaterdagavond 26 mei zal er vanaf 20:00 uur een groot Graanschuurfeest
plaatsvinden aan de kanaalweg in Noord Deurningen (op het erf bij Tom Tijdhof). De
bedoeling is om hier een gezellige avond te hebben met elkaar, waarbij de muziek geheel belangeloos wordt verzorgd door Starlight Drive- Inn en de live muziek voor rekening komt van Disorder (met eveneens een aantal bekende bandleden uit De Lutte).
Inmiddels heeft Amos al de nodige sponsoren gevonden die allen een biervat ter beschikking stellen voor deze avond. De kosten voor deelname aan deze avond bestaat
uitsluitend uit een (hopelijk gulle) vrije gift van u als bezoeker, waarbij alle ontvangen
donaties over zullen worden gemaakt aan de stichting Alpe d’ Huzes. Er zal naar verwachting een grote delegatie uit Noord Deurningen aanwezig zijn, dus Amos hoopt dat
wij hier als inwoners uit De Lutte niet achter zullen blijven.
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•
Mocht u nu beide avonden verhinderd zijn, of liever gewoon in huis genieten
van een lekker glas bier, dan kan er gekozen worden voor een speciaal bier-sponsorpakket, welke Amos geregeld heeft via de Othmar brouwerij uit Ootmarsum. De kosten van
dit pakket bedragen € 25,- waarbij er een groot gedeelte van de opbrengst gedoneerd
zal worden aan de stichting Alpe d’Huzes. Eventuele bestellingen kunnen doorgegeven
worden via hetzelfde mailadres: r.oldemonnikhof@live.com
•
Mocht u nu helemaal geen zin hebben in een diner, een feestavond of een bierpakket, maar wel een bijdrage willen leveren aan deze goede zaak dan kunt u het team
Amos of een specifieke deelnemer uit dit team altijd nog per beklimming of als totaalbedrag sponsoren via de volgende link: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/amos
Naast de diverse initiatieven voor particulieren zullen ook de nodige bedrijven benaderd worden om het Amos team financieel te ondersteunen. Hiervoor zijn er inmiddels
sponsorpakketten beschikbaar die gebaseerd zijn op de bergen en dalen rondom ons
dorp ( van Dinkeldal tot Tankenberg). Mochten er ondernemers zijn die hier interesse
voor hebben, maar nog niet benaderd zijn, dan kunnen ze een flyer met de mogelijkheden opvragen via het eerder genoemde mailadres: r.oldemonnikhof@live.com
Mocht u de ontwikkelingen van Team Amos de komende tijd willen volgen dan is dit mogelijk via de eigen actiepagina van Amos: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
amos of op facebook via https://www.facebook.com/AMOS-De-lutte-139406370181290/
Wij hopen dat u het team Amos wilt ondersteunen om zo nog meer onderzoek mogelijk
te maken voor het KWF , want opgeven is geen optie !

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF

START KAARTVERKOOP
NIGHT @ THE WOODSIDE

Op 16 mei hebben we ons uitstapje naar
Schiphol. Vertrek om 7.30 uur bij de kerk
(meerijden kan, even overleggen, kosten
€ 2,00) Opgave bij Marga uit het Broek.
We worden om 7.45 uur verwacht in
Rossum. De kosten zijn € 55,-, te betalen
in de bus.

Op 16 juni vindt het jaarlijkse openluchtconcert van de Sint Plechelmus Harmonie
plaats in het openluchttheater bij de
Blokhut. Dit jaar treedt onder andere
Marga Bult op met het harmonieorkest.
Daarnaast laat ook dit jaar Lutter talent
zich weer horen. Alle onderdelen van de
muziekvereniging nemen deel aan deze
muzikale avond.

Bloemschikken op donderdagmiddag
bij Maurien. Opgave bij Marga uit het
Broek.
Op 19 juni hebben we een gezellige
fietstocht. Nadere informatie volgt.

Kaarten in de voorverkoop kosten 10 euro
en zijn te koop bij de VVV in De Lutte,
Losser en Beuningen of bij leden van de
Sint Plechelmus Harmonie.

DE TOUR DE LUTTE EN LUTTERZAND EXPRESS VAN START!
In de maanden mei, juni, juli, augustus en De Lutte (Dorpshoes Erve Boerrigter,
september is elke woensdagmiddag de Plechelmusstraat 14).
Lutterzand Express en iedere vrijdagmid- De Lutterzand Express voert door natuurgebied ’t Lutterzand met het meanderendag de Tour De Lutte.
In een elektrisch aangedreven milieu- de riviertje de Dinkel en zijn spectaculaire
vriendelijk voertuig kan in een ongeveer afkalvingen, de bijzondere zandverstui2½ uur durende tocht worden kennisge- vingen, heidevelden en jeneverbessen en
maakt met het Twentse landschap. De de nabije omgeving. Deze tour met gids
Tour de Lutte gaat over de heuvels van vertrekt bij Paviljoen ’t Lutterzand.
De Lutte, door natuurterreinen en over
landgoederen en de deelnemers zien de De start van beide ritten is om 13.30 uur
en deofkosten
bedragen € 16,00 per perZie
mooiste
voor actuele
plekjes
informatie
van onder
de website:
meer landgoed
www.lutheria.nl
de Facebookpagina:
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
Egheria op de Tankenberg en het cultuur- soon, inclusief koffie met lekkers onderlandschap met bos, weilanden, graanak- weg. Vooraf aanmelden is noodzakelijk
kers en beekdalen van de Elfterheurne. bij VVV De Lutte, tel. 0541-551160. Er
De gids van Natuurmonumenten geeft kunnen maximaal 15 personen mee; er is
informatie over de historie, flora, fauna eventueel plek voor een rolstoel.
en leuke wetenswaardigheden. De rou- Voor meer informatie:
te begint en eindigt bij VVV Tourist info www.vvvdeluttelosser.nl

WEEKEND VOL PAARDENSPORT
Van 11 tot en met 13 mei organiseert
de Berg- en Dalruiters uit De Lutte een
weekend vol paardensport. Aan de
Mensmanweg in Beuningen wordt op
vrijdag 11 mei gestart met een oefenparcours/oefendressuur. Daarnaast wordt er
bij de dressuur klasse B, L1 en L2 verreden
en bij de springrubrieken klasse BB t/m L
wordt er gestreden om de prijzen. De zaterdag staat in het teken van de ponyruiters en voor de allerkleinsten zijn er de
bixie wedstrijden. Op zaterdagavond staat
de altijd gezellige 40+ springwedstrijd op

het programma die om 19.00 uur begint.
Op zondag is er een programma waarbij
de paarden in verschillende klassen springen en dressuur om de prijzen strijden.
Opgeven is nog mogelijk via MijnKNHS.nl
of concours@bergendalruiters.nl
Op het terrein zal dit jaar voor het eerst
een gezellig strodorp zijn waar meerdere
stands zullen staan. De toegang voor het
evenement is het gehele weekend gratis!
Tot aan de Mensmansweg!
De Berg-en Dalruiters
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COLLECTE HARTSTICHTING
De collecte voor de Hartstichting heeft dit jaar in De Lutte 2167,11 euro opgebracht.
Namens de Hartstichting wil ik graag alle gevers en collectanten hartelijk danken voor
hun bijdragen en inzet.

5-JARIG JUBILEUM MTB DAMES DE LUTTE
Zondag 8 april was de grote dag, het eer- fietsen. Bij de Mühle stond Gert Benneker
ste lustrum van de MTB dames De Lutte. Grondverzet met de nodige vitamines en
Samen met hun trainers Bertus Hegeman dorstlessers.
en Gerrit Rekers vierden ze hun 5-jarig
Vanuit Gildehaus werd de tocht voorjubileum.
Het was een super geslaagde dag die gezet richting De Lutte, waar we in
‘s ochtends om 10 uur begon bij Erve het Arboretum werden voorzien van
Middelkamp in De Lutte. Onder het ge- champagne.
not van koffie en slagroomtaart (die per- ‘s Avonds werd het feest verder gevierd
fect gemaakt was door bakkerij Wantia), met een pubquiz onder het genot van
werden we tijdens de koffie door Lisette een hapje en drankje. Voor ons was het
een super
geslaagde dag, op naar het 10
Zie
ingelicht
voor actuele
overinformatie
de inhoud
devan
website:
de yoga-les
www.lutheria.nl
of de Facebookpagina:
jarig jubileum!
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
die daarna plaats zou vinden.
Na de yoga-les begonnen we aan een 60
km lange MTB tocht richting onze eerste Bertus, Gerrit, Anke, Anne D, Annet,
stop in Overdinkel, waar we een heer- Annika, Astrid, Carolien, Ellen B, Ellen V,
lijke lunch hebben gehad. Na de lunch Inge, Ilon, Ivonne, Kim B, Kristel, Lotte,
ging de tocht verder richting de Mühle in Marion, Marlien, Miranda, Miriam, Nel,
Gildehaus met enkele hoogtemeters te Renate, Richelle, Susan, Zoë.
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STATIEGELDFLESSEN INZAMELING VOOR KONIJNENOPVANG
Ik ben in maart van dit jaar een konijnenopvang
begonnen.
Stichting
Konijnenopvang Maaike. De opvang leeft
100% van donaties en afstands-en adoptiebijdragen. Het opvangen van konijnen
brengt veel kosten met zich mee. Veel konijnen komen binnen met gezondheidsproblemen die medische zorg vereisen,
daarnaast zijn er natuurlijk de vaste kosten: hooi, brokjes, bodembedekking, inentingen, castraties en medicatie. Een kleine greep uit alle kosten waar we mee te
maken hebben. Lieve mensen zijn op het

idee gekomen om geld in te zamelen voor
de opvang. Ze gaan een statiegeldflessen
actie houden in De Lutte. Ze komen dan
langs de deur om flessen op te halen en
het statiegeld is voor de stichting. De flessenactie is in week 20.
Een donatie of een vrije gift is ook altijd welkom. NL42TRIO0338930086 t.n.v.
Stichting konijnenopvang Maaike.
Groetjes Maaike Olde Monnikhof en Susan
Hesselink

KIEK ES
Zijn de gefotografeerde locaties te lastig om te herkennen? Of zijn sommige plekjes in
ons dorp gewoon zo vertrouwd dat ze niet meer te plaatsen zijn? Wie het weet, mag het
zeggen. Feit is dat we ook in deze uitgave van ’t Luutke geen winnaar kunnen melden.
En da’s natuurlijk bijzonder spijtig. De lantaarns op de foto die Tessa had gemaakt, staan
niet in de tuin van Liesbeth Segerink aan de Bentheimerstraat. Ze staan in het tuintje bij
de woning boven het pand van Elektro Koertshuis aan de Dorpstraat. Een plek waar ze
goed in het zicht staan en waar voldoende mensen dagelijks passeren. Natuurlijk hopen
we dat deze ‘negatieve spiraal’ in het volgende nummer wordt doorbroken. De digitale wisselbeker staat te popelen om verzonden te worden. Dus maakte Tessa ook
voor dit Luutke 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 Facebookpagina 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 komende weken!
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 13 mei: Moederdag
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v het
Plechelmuskoor
Voorganger
: Pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: Mevr. T.Volker
Misdienaars
: Mirthe en Joyce Rolink
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei

: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 19 mei: Gezamelijke Pinsterviering in Noord Deurningen
Zondag 20 mei
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Collecte:
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Zondag 27 mei
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Dinsdag 29 mei
Woensdag 30 mei

: Hoogfeest van Pinksteren
: Eucharistieviering m.m.v. het themakoor
: Pastoor T. Munsterhuis
: Mevr. M. Brookhuis
: Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen
: 2e collecte voor ondersteuning vrijwilligers
: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering
: Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
: Mevr. I. Onland
: Mevr. M. Oude Ophuis
: Bart Rolink en Lars Grote Beverborg
: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties
Donderdag 10 mei: Annie Heuvels-Meijerink.
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Zondag 13 mei: Hermien Segerink, Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Annie
Scholten-oude Voshaar, Ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Schopman-Aveskamp,
Annette Olde Hendrikman-Wigger, Fien Bosch-Wekking, Jan Heijdens, Ouders
Schiphorst-Grashof, Annie Niehof-Nolten, Marie Breukers-Brummelhuis, Ouders
Kristen-Beld, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian,
Annie Westerik-Welhuis, Dini Heebing-Lentfert, Ouders Lentfert-Siegerink,
Rikie grote Punt-Nijhuis, Willy Punt, Ouders oude Egbrink-Beernink,
Tot zekere intentie.
Jaargedachtenis: Ouders Jeunink-Pots(Dorpstraat), Theo Heebing.
Zondag 20 mei: Truus Egberink-Grashof, Annie Scholten-oude Voshaar, Ouders
Notkamp-Nijhuis, Dora en Gerhard Molthof -Eertman, Fien Bosch-Wekking,
Jan Lentfert, Ouders Westerik-Kleijhuis, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders VolkerWesterik, Ouders Westerik-Welhuis, Ouders Dierselhuis-Bosch, Herman
Koertshuis, Rikie grote Punt-Nijhuis, Willy Punt.
Jaargedachtenis: Ouders Koekoek-Egberink, Ouders Hooge Venterink-Notkamp,
Ouders Dwars-te Mölder, Ouders Koekoek-Egberink en Jan Koekoek.
Zondag 27 mei: Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude Egberink,
Annie Vlutters-Kamphuis, Martinie Huegen-Zonsbeek, Rikie grote Punt-Nijhuis,
Willy Punt.
Jaargedachtenis: Ouders Lentfert-Siegerink, Hennie Schopman, Bernard
Hampsink, Ouders Lentfert-Nijhuis, Marietje Haarman-Bartelink, Ouders BentertNijhuis, Joke grote Punt-Doove.
Pastorpraat: Pinksteren,
Een pracht verhaal. De leerlingen zaten bij elkaar in een zaaltje en telkens wordt
er bij gezegd, de deuren en vensters zaten op slot. Ik zie ze voor me.
Misschien mag ik er ook bijzeggen, niet de deuren en vensters zaten op slot,
maar ze zaten zelf ook op slot, verscholen, bijna verschanst, in dat zaaltje.
En dan plotseling, dat gedruis, een wind, vurige tongen, de deuren vlogen open
en even merkwaardig, er stond een massa volk op straat, ze worden genoemd,
Parten en Meden en Elemieten. Je zou bijna zeggen, de hele wereld stond daar
voor de deur, de leerlingen gingen naar buiten en wonder boven wonder
verstonden elkaar. Er zijn over Pinksteren letterlijk eindeloos veel boeken
geschreven en ook vandaag nog, het ene na het andere. Maar wat mij ieder jaar
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weer fascineert vang ik in één woord, GRENZELOOS. Van Jezus weten wij dat hij
nooit buiten zijn eigen land grenzen is geweest, maar zijn boodschap moet nu tot
het einde der aarde, bestemd voor iedereen, voor altijd en overal. En wie
Pinksteren viert en toch grenzen trekt heeft het feest niet begrepen. Een kerk,
een geloofsgemeenschap die deuren dicht gooit, grenzen trekt, buiten sluit,
moet goed bij zich zelf te rade gaan. Pinksteren is het feest, van ruimte, van
lucht, van licht, van adem, van kansen krijgen en kansen nemen, een feest van
leven, met zoveel vreemde mensen om je heen. Het is maar goed dat we dit
jaar weer Pinksteren vieren, want we zijn er nog niet.
Hartelijke groeten uit De Lutte, Henk Jacobs, em.past.
Openluchtviering Lumen Christi Pinksteren 2018
Aan de vooravond van Pinksteren, zaterdag 19 mei a.s., zal er net als voorgaande
jaren een Openluchtviering zijn voor alle parochianen van Lumen Christi. In deze
viering willen wij onze onderlinge verbondenheid met alle
geloofsgemeenschappen binnen de parochie Lumen Christi vieren. De viering zal
gehouden worden om 18.00 uur achter de Schotbrookkapel, Schotbroekweg,
aan het kanaal Almelo-Nordhorn, in Noord Deurningen. Het gehele team van
pastores zal in deze viering voorgaan. Aan het begin van de viering zal het
Pinkstervuur binnengedragen worden, met een korte tekst bij elke vlam. Na
afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie
of thee. Voor de kinderen zal er frisdrank zijn.
In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond geen vieringen. Bij
slecht weer zal de viering in de kerk van Noord Deurningen plaatsvinden.
Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen alle parochianen en
belangstellenden uit deel te nemen aan deze unieke gezamenlijke viering!
Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi
Eerste Heilige Communie
Zondag 3 juni a.s. ontvangen 33 jongens en meisjes uit de Lutte voor de eerste
maal het sacrament van de Eerste Heilige Communie. De feestelijke viering
begint om 09.00 uur in de Plechelmuskerk in de Lutte en word voorgegaan door
pastoor Munsterhuis. De communicantjes hebben zich hierop in de afgelopen
maanden grondig voorbereid. Zo waren er onder begeleiding van ouders
speciale kindermiddagen waarin diverse onderwerpen werden besproken zoals
het doopsel, ‘samen aan tafel’ en ‘ iedereen hoort erbij’.
De kinderen hebben een rondleiding gehad in de kerk en een bezoek gebracht
aan de bakker. De viering van zondag 3 Juni zal een hoogtepunt zijn voor deze
kinderen. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
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Op weg naar de Eerste Heilige Communie
Op woensdag 18 April hebben de kinderen uit De Lutte een bezoek gebracht aan
de bakker. Dit is een van de activiteiten die worden gedaan ter voorbereiding
voor de Eerste Heilige Communie. De aankomende communicanten kregen
uitleg bij Bakkerij Wantia in de Lutte over het bakken van brood. Tevens kregen
ze ook uitleg over hoe de machines werken. Hierna mochten ze zelf aan de gang.
Met veel enthousiasme en zorgvuldigheid versierden de kinderen hun eigen
taartjes die ze daarna mee naar huis mochten nemen. Het was een leuke,
gezellige en bovendien leerzame middag.
De Eerste Heilige Communie gaan de kinderen doen op zondag 3 Juni as om
11.00 uur in de Plechelmuskerk in De Lutte.
Actie kerkbalans 2018.
Het landelijk thema voor de actie kerkbalans 2018 is: ”Geef voor je kerk”
We kunnen ons als locatiebestuur gelukkig prijzen dat een groot aantal personen
uit De Lutte een financiële bijdrage doen in het kader van de actie kerkbalans.
Een welgemeend dank u wel daar voor. Ook zijn er zeker nog een aantal
personen in De Lutte, inclusief jongeren, die onze gemeenschap een warm hart
toedragen maar nog niet deelnemen aan de actie kerkbalans. Op deze groep
doen wij via deze weg een beroep om ook onze eigen doelstelling te
ondersteunen door jaarlijks een financiële ondersteuning beschikbaar te stellen.
Onze eigen doelstelling is n.l. ”Zolang mogelijk zelfstandig blijven en het
onderhoud van onze eigen kerk ook in de toekomst mogelijk te maken”
Zonder een financiële bijdrage van inwoners van De Lutte is het niet mogelijk om
onze doelstelling te realiseren. Deze doelstelling is mede ingegeven uit respect
voor onze voorouders, die in het verleden veel hebben gedaan om onze
gemeenschap op te bouwen. Een dorpsgemeenschap waarmee de kerk
onlosmakelijk is verbonden. Binnen ons dorp wonen nog een groot aantal
personen die het zich niet kunnen voorstellen dat ze niet vanuit onze eigen St.
Plechelmus kerk kunnen worden begraven of gecremeerd. Het is toch, zo denken
ook wij, van het grootste belang dat ons kerkgebouw voor onze gemeenschap zo
lang mogelijk behouden blijft. Het is ook op dit moment moeilijk voor te stellen
dat we in de toekomst naar elders worden verwezen voor onze wekelijkse
vieringen. Voor onder meer rouw- trouwdiensten en andere vieringen. Een
dorpskern van De Lutte zonder kerk is toch niet wat we willen. Ook wij weten dat
“het gebouw” in de toekomst zeer zeker niet alleen gebruikt wordt voor
kerkelijke gebeurtenissen. Tot slot nog even dit:
Ons uitgangspunt is dat iedere inwoner van onze dorpsgemeenschap De Lutte,
ongeacht geloofsovertuiging, aangemerkt wordt als lid van onze gemeenschap
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en daardoor gebruik kan maken van het kerkgebouw en op ons kerkhof kan
worden begraven of bijgezet. Bij voorbaat dank voor uw deelname.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. C. Koertshuis-Notkamp,
lid van de werkgroep actie kerkbalans. Tel. 552100. Email: koertshuis@hetnet.nl
Voorzitter locatieraad St.Plechelmus De Lutte, Maria Wolber- Closa Rodrigo
Bericht alleenstaanden
Op woensdagmiddag 16 mei komen wij weer samen in het parochiecentrum.
We gaan er weer een gezellige middag van maken. U bent van harte welkom
vanaf 14.00 uur.
Annie Hollink en Miny Meijer
“Job uit Vroomshoop” (Niel Brinkhuis)
Niel Brinkhuis, een grote kerel die in zijn jeugd veel verdriet en onmacht gevoeld
heeft. Die problemen loste hij toen met zijn vuisten op, daardoor kwam hij
uiteindelijk zelfs achter de tralies terecht. Zijn geloof heeft hem van bajesklant
tot strijder voor God gemaakt. Nu coacht hij jongeren, vertelt ze hoe ze met
groepsdruk om kunnen gaan en eigen keuzes kunnen maken. Soort activiteit:
lezing en gesprek. woensdag 16 mei 19.00 uur Huize Elisabeth, Klooster Zusters
Franciscanessen, Gravenallee 11 in Denekamp. Als u de laan ( Gravenallee) inrijdt
is het Elizabethhuis het tweede gebouw aan de linkerkant. Achter het gebouw is
parkeermogelijkheid. Kosten: 7 euro inclusief koffie/thee. Opgave bij:
secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-35 35 51

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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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

Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
Tel: 0541-551255
E-mail: sparschreur@despar.info

je vindt het bij SPAR

