
Agenda
17 mei Wooncoach in dorpshoes
18 mei KBO wandeling in Arboretum 
20 mei Concert harmonie in kerk
21 mei Eerste Heilige Communie
27 mei Ophaaldag rommelmarkt
  5 jun Rommelmarkt v.v. Lutheria
10 jun Oudpapier 
10 jun Lezing Rineke Dijkinga 
11 jun Lutter voorjaarstocht

@VVVDeLutLosBeu

#Hemelvaartsdag volop gezel-
ligheid in #Losser o.a. He-
melse bbq, VVV fietstochten, 
Dauwtrappersmis, muziek, 
terrassen, kindervertier.

twitter

KronieK De Lutte:
BoerinnenBonD - KBo - ZijActief

ophAALDAg rommeLmArKt 
V.V. LutheriA

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke
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Op woensdag 28 juni organiseert de KBO 
in samenwerking met dorpshoes Erve 
Boerrigter een bustocht voor senioren die 
wonen in De Lutte. Deze reis gaat naar Urk. 
We vertrekken om 9 uur bij Erve Boerrigter.

Via een touristische route komen we dan 
omstreeks 10.30 uur aan in Ommen waar 
we een kop koffie krijgen met gebak. Tegen 
13.00 uur zijn we dan op onze bestemming. 
Hier genieten we van een boottocht en een 
koffietafel met kroket. Hierna is er nog wat 
tijd over om op eigen gelegenheid rond 
te lopen op Urk, de “Parel van Flevoland”, 

het voormalig eiland in de Zuiderzee met 
een pittoresk centrum. Op de terugweg 
hebben we om 18.00 uur een diner in Vasse, 
in Gasterij de Bakker. Daarna terug naar De 
Lutte waar we tegen 20.45 uur aankomen.

De prijs van deze reis is €49,50. Voor dege-
nen die hieraan mee willen doen: in het 
volgende Luutke vindt u een opgavestrook 
die u kunt inleveren op het daarbij vermelde 
adres. Aan deze reis kunnen ten hoogste 
60 personen deelnemen, dus niet te lang 
wachten daarmee. U hoeft hiervoor geen 
lid te zijn van de KBO.

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

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

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
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 (rechtstr)

De Zonnebloem, De Lutte 06-51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90

Parochiële berichten ’t Luutke
E-mail luutke@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 8 loopt van 6 juni tot 26 juni 2017 
kopij inleveren woensdag 31 mei voor 20.00 uur via e-mail.

 Mei

17 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
18 KBO wandeling in Arboretum met gids
20 Concert Plechelmusharmonie in kerk
21 Eerste Heilige Communie
27 Ophaaldag rommelmarkt v.v. Lutheria

 Juni

   5 Rommelmarkt v.v. Lutheria
10 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
10 Lezing Rineke Dijkinga 
11 Lutter voorjaarstocht
14 KBO bezoek aan park Twickel
21 Wooncoach aanwezig in dorpshoes

25 Terugkomviering Eerste Heilige 
Communie
28 Busreis KBO, Dorpshoes en Hellehond

 Juli

  8 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
12 KBO gezellige middag bij Westerik 
14 40e Hellehondsdagen
15 40e Hellehondsdagen
16 40e Hellehondsdagen 
19 Wooncoach aanwezig in dorpshoes

 Augustus

12 12 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL

Jaarkalender 2017 Busreis voor senioren in de lutte op 28 Juni 2017.

Op tweede pinksterdag organiseert V.V. Lutheria wederom de jaarlijkse rommelmarkt 
op het schoolplein van de St. Plechelmusschool. De opbrengst komt ten goede aan de 
volleybalvereniging.
Om goederen voor de rommelmarkt te krijgen, komen leden van Lutheria op zaterdag 
27 mei aanstaande bij u langs de deur in De Lutte (inclusief De Luttermolen) en het 
buitengebied. Dus ruim die zolder of kelder vast op en zet bruikbare spullen apart. Denk 
hierbij aan speelgoed, servies, lampen, antiek, boeken, elektrische apparaten, fietsen, 
meubels, gereedschap etc.
Natuurlijk kunt u ook zelf uw spullen brengen tussen 09.00 – 15.00 uur bij Heebing aan 
de Lossersestraat 18 in De Lutte.
Op de rommelmarkt worden geen koelkasten, chemische zaken, sanitair, jaloezieën, 
kleding, computers (en schermen), bankstellen en televisies aangeboden, deze spullen 
zullen de leden dan ook niet meenemen.
Dankzij de vrijgevigheid van de Luttenaren is het mogelijk om een succesvolle rommel-
markt te organiseren!

Voor vragen kunt u bellen met 06-13 920 522
of mailen naar rommelmarktlutheria@hotmail.com

ophaaldag rommelmarkt lutheria

Ik zoek nog collectanten in de week van 12 t/m 17 juni voor de Maag Lever en 
Darmstichting. Wie heeft er nog een paar uurtjes over en is bereid om te helpen collecte-
ren? Onze dank is groot!
Carla Oudehand, Hanhofweg 2a, mail:bcoudehand@hotmail.com, tel: 06-12 515 033

maag-lever-darmstichting zoekt collectanten
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Londen waar zij 2 jaar later aan tuberculose 
is overleden. In 1978 wordt zij door Paus 
Paulus VI als “eerbiedwaardig” verklaard en 
na verloop van tijd werd zij niet alleen de 
patrones van textielarbeidsters maar ook 
van diverse scoutinggroepen. (NB ook nu 
nog van de afd. Denekamp)
Een andere vakbeweging die in de dertiger 
jaren ontstond in ons dorp was die van de 
RK Bouwvakarbeidersbond Sint Jozef waar-
van ook het uit 1931 daterende vaandel nog 
hangt in onze kerk. (zie foto). Op dit vaandel 
staat de beeltenis van St. Jozef met het 
Christuskind en in zijn rechterhand heeft hij 
een lelie; het symbool van de reinheid. Op 
de linker- en rechterkant van het vaandel 
staan gereedschappen afgebeeld zoals een 
troffel, een schop, schaaf, hamer en een 
kwast want St. Jozef is de patroonheilige 
van de timmerlieden en bouwvakkers en 
die hebben we nog steeds velen in ons 

dorp. Onderaan het vaandel staat het jaartal 
1931, want toen werd de Lutter afdeling van 
bouwvakkers opgericht. Na verloop van tijd 
vond deze “vakvereniging” onderdak bij de 
KAB (Katholieke Arbeiders Bond) en later 
het NKV dat in 1982 onderdeel werd van de 
landelijke FNV.
In 1996 kon het laatste bestuur van de 
Bouw- en Houtbond FNV afd. De Lutte ( zie 
foto) nog het 65-jarg bestaan vieren maar 
daarna werd de Lutter afdeling opgeheven 
en gefuseerd met de afdelingen Losser en 
Overdinkel. Voorzitter Gerard Beernink ver-
liet na 21 jaar het bestuur en Gerard Evering 
werd het aanspreekpunt voor de leden uit 
De Lutte. Nu mag hij als koster het oude 
vaandel “beheren” en dat hangt nog steeds 
in onze kerk aan de rechterkant ! Kijk er maar 
eens na !

Tonnie Bekke

Vorige keer had ik het over het oude 
vaandel van “Sobriëtas De Lutte” en over de 
priester Alfons Ariëns die zich o.a. door de 
oprichting van kruisverbonden inzette om 
te komen tot het bestrijden van alcohol-
misbruik onder de mannen. Ook gaf hij een 
eerste aanzet tot verenigingen van meisjes 
en vrouwen zoals de Mariaverenigingen 
en vrouwelijke vakverenigingen. De in 
Enschede opgerichte Mariavereniging breid-
de zich al vrij snel uit en ook in omliggende 
plaatsen kwamen er afdelingen waarvan 
de leden zich niet alleen onthielden van 
sterke drank, maar zich ook verdiepten 
in het godsdienstige leven, koken en het 
huishoudelijk werk. De fabrieksmeisjes 
zochten bescherming bij elkaar en vormden 
voor de textielarbeidsters vakverenigingen 
met als eerste in Enschede de vrouwelijke 
vakvereniging “St.Lidwina”. Ook in De Lutte 
kwam er een Mariavereniging en een RK 
Textielarbeidstersbond Margaretha Sinclair 

afd. De Lutte waarvan het vaandel ook nu 
nog hangt in onze kerk (zie foto linksonder)
Wanneer deze afdeling De Lutte is opge-
richt en hoeveel leden de vereniging heeft 
gehad heb ik niet kunnen achterhalen, maar 
wel ga ik er van uit dat het vaandel pas is 
gemaakt in de dertiger jaren van de vorige 
eeuw. Margaretha Sinclair was n.l. een R.K. 
non die is geboren in 1900 in Edinburgh 
(Schotland) en in 1925 is overleden op nog 
jeugdige leeftijd in Londen. Tijdens haar 
korte leven trok zij door haar uitzonderlijke 
spirituele kwaliteiten, bescheidenheid en 
liefde voor de medemens de aandacht van 
velen en na haar dood ging deze roem zich 
snel verspreiden over de gehele wereld. 
Na haar opleiding aan de St. Anne’s school 
in het plaatsje Cowgate was zij verder 
gaan studeren en behaalde zij certificaten 
in het naaien, koken en jurken maken. In 
1923 kwam zij bij de zusters van de arme 
Clarissen in een klooster bij Notting Hill/

KRONIEK  DE LUTTE

vaandels 2
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Op zondag 11 juni staat de 7e Lutter 
Voorjaarstocht op de kalender. Een fiets-
evenement waarbij de deelnemers in staat 
worden gesteld om kennis te maken met de 
fraaie omgeving van het Hellehondsdorp.
Het karakteristieke dorpshuis Erve Boerrigter 
aan de Plechelmusstraat 14, fungeert als 
startpunt voor deze Lutter Voorjaarstocht. 
Waar de tocht precies heen voert, blijft een 
verrassing. Dat de deelnemers op 11 juni tal 
van mooie plekjes rondom het kerkdorp te 
zien krijgen, lijdt echter geen twijfel. De fiet-
sers kunnen kiezen uit twee afstanden: 25 
en 50 kilometer. Vertrek is mogelijk tussen 
10.00 en 13.00 uur.

De inschrijvingskosten bedragen vijf euro 
voor volwassenen en twee euro vijftig voor 
kinderen tot en met twaalf jaar. 
Traditiegetrouw is er onderweg en ook na 
afloop een traktatie voor de fietsers. 

In week 22 vindt de jaarlijkse collecte voor het Epilepsiefonds plaats.
Van 29 mei t/m 3 juni collecteren wij in De Lutte en Beuningen.
Vriendelijke groet,
Agnes Scholte lubberink

collecte epilepsieFonds 

lutter voorJaarstocht

Spar Schreur De Lutte is onderscheiden 
met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). 
Ondernemer Martin Schreur ontving het 
keurmerk op datum 28 april in aanwezig-
heid van de heer mr. drs. M. Sijbom, op 
dat moment nog burgemeester van de 
gemeente Losser. Het SSK is een keurmerk 
voor zelfstandige supermarktondernemers 
die zich bijzonder inzetten voor de leefbaar-
heid in en rondom hun supermarkt.

Lokaal en duurzaam ondernemen
Met het ontvangen van het Super 
Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer 
Martin Schreur en zijn medewerkers bewe-
zen dat ze zich onderscheiden door hun 
duurzame keuzes op tal van terreinen: hun 
extra inzet voor de buurt en bewoners, hun 
relatie met en de omstandigheden van de 
medewerkers, maar ook veiligheid, energie-
besparing, afvalreductie, assortiment, trans-
port en logistiek. In het bijzonder door grote 
lokale betrokkenheid, hoofdsponsor lokale 
handbalvereniging, de variëteit aan lokale 
functies in de winkel en het uitgebreide en 
gevarieerde regionale assortiment, zoals 
recent toegevoegd de speciaal-biertjes. Dit 
heeft mede bijgedragen aan het toekennen 
van het Super Supermarkt Keurmerk. 

Beoordelingscriteria
Spar Schreur De Lutte is beoordeeld op 
zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimu-
lerend personeelsbeleid, onderscheidend 
assortiment, duurzaam energiegebruik, 
veiligheid en preventie, afvalinzameling en 
–reductie, en transport en logistiek. 
Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super 
Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk 
uit. Hij benadrukte dat het SSK geen een-
voudig te behalen keurmerk is. Ondernemer 
Schreur is dan ook supertrots op het be-
haalde resultaat: “Het is een erkenning voor 

de zaken waarmee we het verschil maken. 
En het is voor onze klanten ook prettig dat 
zij boodschappen doen bij een supermarkt 
waarvan de eigenaar lokaal betrokken en 
verantwoord onderneemt.” 

Van de ruim 4400 supermarkten in 
Nederland wordt 42% gerund door zelf-
standige ondernemers. Zij doen dit als 
franchisenemers van één van de bekende 
ketens, maar volledig voor eigen risico. 
Met Spar Schreur De Lutte hebben inmid-
dels 200 supermarkten in Nederland het 
Super Supermarkt Keurmerk, waarvan 
SPAR Schreur de vijfde SPAR van Nederland 
is die is gecertificeerd. Het SSK is ontwik-
keld door brancheorganisatie Vakcentrum 
Levensmiddelen in samenwerking met ken-
nisorganisatie TNO.

spar schreur ontvangt super supermarkt keurmerk

Op dinsdag 13 juni is er een fietstocht. 
Vertrek 13.30 uur bij Erve Boerrigter.
Kosten € 12.50 per persoon. Opgave voor 9 
juni bij Marga uit het Broek.
In de vakantie maanden juli en augustus 
organiseren wij op de dinsdagavonden een 
fietstocht.
Vertrek om 18.30 uur vanaf het kerkplein. Er 
gaat altijd iemand mee van het bestuur.
Super gezellig en heel ontspannend.
Verder een prettige vakantie en tot de vol-
gende ledenavond in september.

Groeten bestuur ZijActief

ziJactieF

De collecte van de Hartstichting heeft dit 
jaar in De Lutte het mooie bedrag van 
€2092,81 opgebracht.

Namens de Hartstichting wil ik hierbij 
alle gevers en de collectanten hartelijk 
bedanken.

collecte hartstichting
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Kunstmarkt in en rondom Erve Boerrigter zondag 16 juli
Tijdens de Hellehondsdagen op zondag 16 juli opent dorpshoes Erve Boerrigter de deuren
voor plaatselijke kunstenaars. De deelnemende (amateur) kunstenaars krijgen hierbij de ge-
legenheid om hun werk te presenteren en kunstwerken te verkopen. Hierbij wordt gedacht 
aan onder andere schilderkunst in al zijn facetten; keramiek, beelden, metaaltechnieken, zil-
versmeden etc. Hiervoor stellen we een kraam van 3 meter per kunstenaar beschikbaar. De 
kosten bedragen 27,50 euro per kraam en kunt u voldoen voor aanvang van de kunstmarkt.
Wilt u zich aanmelden voor deze kunstmarkt (binnenlocatie en buitenlocatie) dan kunt u 
zich aanmelden via de site: www.hellehond.nl/kunstmarkt. Na aanmelding krijgt u een be-
vestiging toegestuurd. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar: mieke@dorpshoes.nl

Wandelen onder begeleding van Truus Wijnen laatste woensdag van de maand 
Sociaal team De Lutte/Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand een 
kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig tempo 
staan voorop. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor eigen 
rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wandeling 
van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Sociaal Team De Lutte/Beuningen woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden. U kunt bij 
het Sociaal Team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen & woonomgeving, man-
telzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administratie & financiën, gezondheid 
& bewegen en tot slot over werk & scholing. Meer informatie kunt u vinden op 
www.sociaalteamslosser.nl of mail naar: info@sociaalteamslosser.nl

Computerspreekuur  dinsdagochtend | 11:00 - 12:00 uur
Het computerspreekuur is er om uw computervragen te beantwoorden en u gratis en vrij-
blijvendte adviseren. U kunt o.a. voor de volgende zaken hier terecht: Hulp bij het instellen 
van computers,laptops, tablets en smartphones. Hulp bij het gebruik van software en apps 
zoals e-mail en andere office toepassingen. Vragen over internet, netwerk en wifi-instellin-
gen. Vragen over de beveiliging van computers en netwerken (o.a. anti-virus en firewall).
Onafhankelijk advies over de aanschafvan computerapparatuur. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Benny Punt, benny@bp-web.nl of via de telefoon van het dorps-
hoes op dinsdagochtend op 0541-55 20 09.

dorpsinFopunt

Spreekuur/aanwezigheid
Maandag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg 

13.00 - 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes 
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)

Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:  10.00 - 11.30 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

kinderactiviteiten in dorpshoes erve Boerrigter

Muzieklessen in het dorpshoes
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Momenteel zijn er gitaar-, trompet- en slagwerk lessen. Voor info neem 
contact op via info@muziekschooldesleutel.nl.

Kinderyoga dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.00-16.45 in het dorpshoes. De kosten be-
dragen €40,00 voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: slickers.
petra@gmail.com Bellen kan ook: 06-38210955.

Nieuw: Discomiddag 3e woensdag v/d maand | 15.00 - 16.15 uur
In overleg met Kolmschot kunnen we een discomiddag aanbieden voor kinderen. Op 
deze middag worden er dansjes aangeleerd, stop dance gedanst en wordt er een heuse 
limbo dans uitgevoerd. Natuurlijk is er voor iedereen ranja en een zakje chips. Kosten 
€3.00 per keer. Start bij voldoende aanmeldingen op woensdag 17 mei. Voor aanmel-
ding neem je contact op met onderstaand telefoonnummer of via de site. Voor meer
informatie en kosten kunt u contact opnemen met Remco Schothuis tel: 0541-51 22 94 
of 06-516 863 84, of kijk op de site www.kolmschot.nl

Stijldansen voor leerlingen uit groep 7 en 8 Woensdag na de zomervakantie
Na de zomervakantie gaan we bij voldoende aanmeldingen starten met Stijldansen voor 
leerlingen uit groep 7 en 8. In 6 lessen van een uur worden de Tja,Tja Tja en de quick 
step aangeleerd. Kosten €50,00 voor 6 lessen op de woensdagmiddag.
Belangstelling? Laat het mij weten via mieke@dorpshoes.nl

Wist u dat:
•	 Op zondag 16 juli (HHD) weer een kunstmarkt georganiseerd wordt in en rondom het 

dorpshoes. Interesse voor deelname? Neem contact op met mieke@dorpshoes.nl
•	 Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen 

naar: 0541-552009
•	 U ruimten kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•	 Elke maandagochtend om 8:45 uur een bootcamp start vanaf het dorpshoes olv Gijs 

Koppe.
•	 Op iedere 3de woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft in de boer-

derij. (eerstvolgende 16 maart.)
•	 Dat er informatie folders van het Formulieren Informatie Team (FIT) klaar liggen bij het 

dorpsinfopunt
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Bennie Olde Hendrikman uit De Lutte 
won in 2015 de verkiezing van de mooiste 
goastok van Twente. Uit een groot aantal 
inzendingen uit de hele regio verkoos een 
deskundige jury een exemplaar uit zijn 
zelfgemaakte verzameling tot de fraaiste en 
authentiekste goastok. Hij heeft een ware 
hobby gevonden in het maken van deze 
typisch Twentse wandelstokken. Na het 
zoeken van een geschikte stok in het bos 
is het een kwestie van urenlang schuren 
voor een mooie gladde Twentse goastok 
en dan aflakken. De verzameling zelfge-
maakte wandelstokken van Bennie Olde 
Hendrikman is inmiddels uitgegroeid  tot 
ruim dertig exemplaren en daarvan wil hij 
ook anderen laten genieten. Voor groepen, 
zoals families, bedrijven , buurtenvereni-
gingen en toeristen zijn deze originele 
Twentse wandelstokken nu bij hem te huur. 
Ook is hij zelf beschikbaar om het verhaal 
van het maken en de oude tradities rond 
de goastok te vertellen aan de wandelaars. 
Mensen steken zo iets op van de Twentse 

folklore en gebruiken. Wandelen met een 
nostalgische goastok geeft daarnaast extra 
beleving geven aan een tocht door de na-
tuur. Voor mensen die wat moeilijker lopen 
is het tevens een mooie ondersteuning bij 
hun wandeling door de Twentse dreven.  
Belangstellenden die voor een wandeling  
een originele Twentse goastok willen huren 
kunnen contact opnemen met Bennie Olde 
Hendrikman.
Tel 0541-551902 of 06-28098607
E-mail ciliaoldehendrikman@gmail.com.

met de goastok door het twentse land

De Bridgegroep De Lutte speelt op maandagavonden van 19.30 
uur tot ca. 22.00 uur in het dorpshoes. Het seizoen loopt van medio 
september tot eind april en er wordt gespeeld in twee lijnen van 
8 paren. De bridgeclub is ontstaan uit een groep die (in 2010/2011) 
cursussen hebben gevolgd destijds in het dorpshoes.
Wij willen er graag enkele bridgeparen bij hebben en richten 
ons met name op De Lutte, omdat wij ons als een “Lutter” clubje 
beschouwen, dat we graag in stand willen houden. Voor degenen, die bridgeles(sen) 
hebben gevolgd, bieden wij graag de mogelijkheid om zich in wedstrijdbridge verder te 
bekwamen. De deelnamekosten bedragen 40 Euro per persoon per seizoen.

Belangstellenden kunnen zich voor verdere informatie richten tot de coordinator van 
deze groep: Ben Swennenhuis, Andersonstraat 8, 7582AZ Losser.
Telefoon: 053-53 81 964 of 06-25 081 698, e-mail: benswennenhuis@gmail.com

Bridge op maandagavonden in het dorpshoes

KIEK ES

De aanduiding ‘GEB’ was voor Petra Nijhuis-Ruel genoeg 
om als eerste het goede antwoord in te sturen op de vo-
rige opgave van onze rubriek Kiek Es! Inderdaad staat het 
huisje op de foto zoals die was gemaakt door Tessa Olde 
Riekerink bij de golfbaan van hotel ‘t Kruisselt. Petra, de 
voltallige redactie van ‘t Luutke feliciteert jou met je eerste 
prijs. En daar blijft het niet bij want de digitale wisselbeker 
is inmiddels via glasvezel afgeleverd. 
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 plaat heeft gemaakt, 
kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: 
www.facebook.com/kiekesintluutke. In de reacties onder 
het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel 
succes.
 
De redactie

kBo

Beste leden,
Woensdag 14 juni brengen we een bezoek 
aan park Twickel; u kunt hier genieten van 
de prachtige tuinen rondom het kasteel 
en een mooie orangerie; verder is er nog 
een landgoedwinkel waar niet alleen de 
producten die de pachters produceren 
te koop zijn, maar ook andere producten, 
die iets vertellen over Twickel, worden 
aangeboden, zoals boeken, terracotta 
aardewerk, glaswerk, tafellinnen, jams, 
kaarsen en honing uit de bijenstal van 
Twickel. Uw bijdrage hiervoor is €4,00 + 
€2,00 meereiskosten als u met iemand 

anders in de auto mee 
wilt reizen. We vertrek-
ken om 13.30 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de 
kerk. U moet zich hiervoor wel aanmelden: 
vóór 5 juni bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij 
Marian Voerman: tel. 551805. 

Op 12 juli is er een gezellige middag bij 
Westerik – Kruisseltlaan 11.

Vriendelijke groeten van het bestuur; we 
wensen u een mooie zomertijd en graag 
tot ziens bij onze activiteiten.

kiek es!
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SV De Lutte JO9-1 (F1), uitkomend in de 1e klasse, is zaterdag 6 mei kampioen geworden in 
de voorjaarscompetitie van 2017. De jongens hebben nog een tweetal wedstijden te gaan 
maar het is niet meer mogelijk hen in te halen. Ze zijn dan ook zonder puntverlies kampioen 
geworden. In de kampioenswedstrijd, waarin werd gewonnen van FC Berghuizen met 3-0, 
was te merken dat de zenuwen de overhand hadden. Pas in de tweede helft wist De Lutte 
te scoren en kwam, met een doelpunt van Bram Pünt, op voorsprong. Het tweede doelpunt, 
gemaakt door Nout Eertman, bracht hen dichter bij het kampioenschap. De eindstand werd 
compleet door een eigen doelpunt van F.C. Berghuizen. Hierdoor werd het voor de andere 
clubs onmogelijk om SV De Lutte met 27 punten uit 9 wedstrijden nog in te halen.

Deze fantastische competitie werd afge-
sloten met een gigantische beker voor de 
kampioenen. 
Meteen na de wedstrijd was er voor de spe-
lers een huldiging, waarbij er naast de beker 
voor alle teamleden een medaille was. Deze 
werd uitgereikt door Tim Lage Venterink na-
mens het jeugdbestuur. Ook het talrijk toe-
gestroomde publiek van ouders en grootou-
ders waren hier getuige van. De spelers en 
de begeleiders hebben na afloop een rond-
rit door De Lutte gemaakt.

Het kampioensteam bestaat uit: Bjarne Grote Beverborg, Boet Pross, Bram Pünt, Finn 
Schasfoort, Jelle Kienhuis, Jurre van Langen, Nout Eertman, Nout Rongen en Pim Olde 
Scholtenhuis met hun trainers en begeleiders Bas Pross, Dennis Eertman, Huub Grote 
Beverborg en Jesse Bosch.

sv de lutte Jo9-1 kampioen

Ons jaarlijkse reisje gaat naar de 
Yakultfabriek in Almere en vindt plaats op 
17 mei a.s.
Daarna gaan we naar Bataviastad waar 
gelegenheid is om te lunchen en te shop-
pen in de outlet. Aansluitend volgt er een 
excursie naar het Bataviaschip.
We sluiten deze dag af met een diner bij 
de Vereeniging.
Het vertrek is om 9.00 uur bij het dorps-
hoes. De kosten voor deze dag bedragen 

€ 50.00 en opgave 
is bij Marga uit het 
Broek. 
Op 20 juni is een 
fietstocht, meer 
info volgt nog.

We zien jullie graag 
op 17 mei a.s.

Bestuur Zijactief 

ziJactieF JaarliJkse reisJe

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

Save the date!
Tennisclub Kardoes 40 jaar!
Feestavond op 24 juni voor leden, oud-leden en genodigden.

tenniscluB kardoes 40 Jaar

Meisjes B2 kampioen Lutheria
Meisjes B2 van Lutheria heeft een goed 
seizoen achter de rug. Op één wedstrijd 
na werden alle wedstrijden gewonnen. Dit 
heeft dan ook geresulteerd in een verdiend 
kampioenschap in de derde klasse. Dit alles 
onder leiding van trainster Ellen Vrijkorte 
en coaches Hanneke Koertshuis en Peggy 
Rolink. Afgelopen zaterdag 22 april werd het 
kampioenschap gevierd met 3-1 winst op 
Holyoke. Na deze verdiende zege werden 
alle meiden verrast met een medaille van 
de Nevobo en een kampioensshirt. Voor de 
meeste meiden was dit het eerste kampi-
oenschap dus een groot feest en afsluiting 
van het seizoen bij de grote gele M.

Lutheria dames 4 gepromoveerd
Na een spannend seizoen waarin dames 4 
van Lutheria pas in de allerlaatste wedstrijd 
op de tweede plek zijn geëindigd, mochten 
ze zaterdag 6 mei de promotiewedstrijden 
spelen in Winterswijk.
Vol enthousiasme zijn ze op pad gegaan 
naar de Achterhoek. Beide wedstrijden 
hebben ze gewonnen met 2-0 waardoor 
ze eerste in de poule zijn geworden. Dat 
betekent dat ze zijn gepromoveerd naar 
de tweede klasse! Gefeliciteerd dames met 
deze knappe prestatie!

v.v. lutheria
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Zondag	21	mei	 :		Eerste	Heilige	Communie		
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	eigen	

koortje.	 	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Volker	
Misdienaars		 :	Tess	Kleissen	en	Eva	Oude	Egbrink	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	het	

jongerenpastoraat	
	
Dinsdag	23	mei	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	24	mei	 	 :	19.00	uur	Communieviering	
	
Donderdag	25	mei:	Hemelvaart	
09.00	uur		 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mw.	M.	Brookhuis	
Collecte	 	 :	Eurocollecte	
	
Zondag	28	mei	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars		 :	Mirthe	en	Joyce	Rolink	
	
Dinsdag	30	mei	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	31	mei	 	 :	19.00	uur	Mariaviering		
	
Zaterdag	3	juni	 :	18.00	uur	Gezamenlijke	Lumen	Christie	Pinksterviering	
	 	 	 		Locatie	Tilligte	 	 	
	 	 	
Zondag	4	juni	 :		Hoogfeest	van	Pinksteren			
09.00	uur	 							 	:	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger	 						:	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	G.	Maseland	
Misdienaars						 :	Twan	Bekke	en	Joep	Volker	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	ondersteuning	vrijwilligers	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	 Dinsdag	6	juni	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	6	juni	 	 :	19.00	uur	Communieviering	
	
Misintenties:			
Zondag		21	mei:	Truus	Egberink-Grashof,	Annie	Scholten-oude	Voshaar,	Ouders	
olde	Nordkamp-Welhuis,	Dora	en	Gerhard	Molthof-Eertman,	Hennie	oude	
Egberink,	Fien	Bosch-Wekking,	Henk	en	Ine	Nijhuis-Wigger,	Jan	Lentfert,	Henk	en	
Ellie	Koertshuis-Heetkamp,	Johan	Grashof,	Benny	Luyerink,	Bernard	Sanderink,		
Annie	Heuvels-Meijerink,	Gerard	Zwijnenberg,	opa	en	oma	Berning-Oonk,	Jan	en	
Marie	Dwars	te	Molder,	Dries	oude	Roelink,	Johan	oude	Egberink	(Past.	
Geerdinkstraat).	
Jaargedachtenis:	Ouders	Koekoek-Egberink	en	Jan,	Ouders	Hooge	Venterink-
Notkamp,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Ouders	Lentfert-Nijhuis,		
	
Zondag	28	mei:	Ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	Jan	Schaepers,	Herman	
Koertshuis,	Annie	Heuvels-Meijerink,	Gerard	Zwijnenberg,	Lies	Beernink-Berning,	
Hans	Visschedijk,	Uit	dankbaarheid,	Tot	zekere	intentie.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Bentert-Nijhuis,	Bernard	Hampsink,	Gerhard	Morsink,		
Johan	Willemsen,	Hennie	Schopman.	
	
Zondag	4	juni:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,		
ouders	Notkamp-Nijhuis,	ouders	Schopman-Aveskamp,	Hennie	oude	Egberink,		
Fien	Bosch-Wekking,	Bennie	Bosch	(Merelstraat),	Gerhard	grote	Beverborg,		
Ouders	Westerik-Kleijhuis,	Jan	Borchert,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	Martin	Volker,	
Bernard	Hampsink,	Ben	uit	het	Broek,	Gerhard	Morsink,	Truus	Steunebrink-
Benneker,	Annie	Heuvels-Meijerink,	Gerard	Zwijnenberg,	Jan	en	Marie	Dwars-te	
Molder,	Gerard	olde	Riekerink	en	Ilse	Weegerink-olde	Riekerink,		
Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat).	
	
Jaargedachtenis:	Geertruida	Zwijnenberg-Kamphuis,	Hubert	Nijhuis,	Ouders	
Westerik-Welhuis,	Johan	Steghuis,	Gerard	Oudehand,	Ouders	Nijhuis-Frielinck.		
	
Gedoopt:	
Sven,	zoon	van	Arjan	Mulder	en	Anouk	Weustink,	Korenmolen	7.	
Noud,	zoon	van	Roy	Kolkman	en	Linda	Schopman,	Hengelosestraat	21,	Oldenzaal	
Liam,	zoon	van	Rutgher	Olde	Hendrikman	en	Kim	Luttikhuis,	Lutterkerkpad	1.		
Kjeld,	zoon	van	Arjan	Ikink	en	Hendrika	Boers,	Beuningerstraat	12A.	
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kind.	
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Pastorpraat		
Beste	mensen,	Pinksteren	is	het	feest	van	de	Geest,	die	overvloedig	over	de	kerk	
werd	uitgestort.	Pinksteren	komt	van	het	Griekse	woord	voor	‘vijftigste	dag‘:	
pentecoste.	Ja	en	over	welke	vijftigste	dag	gaat	het	dan?	De	vijftigste	dag	van	
Pasen.		Pinksteren	viert	Pasen	opnieuw,	maar	dan	onder	een	andere	invalshoek.	
Was	het	met	Pasen	de	opstanding	van	Jezus,	met	Pinksteren	is	het	diezelfde	
opstanding,	maar	dan	gezien,	als	het	werk	van	de	Geest,	die	alles	levend	en	
nieuw	maakt.	God’s	Geest	die	waait	waar	die	wil.	Het	is	diezelfde	Geest,	die	zich	
niet	laat	opsluiten	in	kerken,	maar	waait	de	hele	wereld	door;	soms	als	een	
storm	die	onvermoede	dingen	los	slaat	in	mensen.	Het	is	diezelfde	Geest	die	
mensen	begeestert	op	de	plaats	waar	ze	staan	en	hen	aanspreekt	op	hun	eigen	
mogelijkheden:	binnen	hun	relatie,	hun	gezin,	hun	geloofsgemeenschap,	hun	
parochie,	hun	school,	hun	werk,	hun	straat,	hun	buurt,	zodat	mensen	erdoor	
geraakt	worden	en	met	hen	meegaan	om	het	goede	te	doen	dat	gedaan	moet	
worden.	Als	we	ons	laten	leiden	door	de	Geest	komen	we	op	tegen	alles	wat	
God’s	bedoeling	niet	is,	daarnaast	zijn	we	ook	bekommerd	om	de	opbouw	van	
de	gemeenschap,	om	onderlinge	verdraagzaamheid	en	vrede.	Ik	wens	ons	allen	
veel	geestdrift	toe.		
Mede	namens	het	pastoresteam	voor	u	allen,	een	Zalig	Pinksteren	!	

Pastoor	Theo	H.P.	Munsterhuis	
	

Eerste	Heilige	Communie		
Zondag	21	Mei	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	21	mei	zal	een	hoogtepunt	zijn	voor	deze	kinderen.	U	
wordt	van	harte	uitgenodigd	om	hierbij	aanwezig	te	zijn.		

Stuurgroep	Eerste	Heilige	Communie 
	
	

Mariaviering	
In	de	meimaand	heeft	de	werkgroep	Diaconie	weer	een	Mariaviering	gepland.	
Dit	is	een	eucharistieviering	verzorgt	door	Pastor	Munsterhuis	met	zang	van	ons	
Plechelmuskoor.	Wij	nodigen	u	daarvoor	van	harte	uit	op	woensdag	31mei	a.s.	
om	19.	00	uur	in	de	kerk.	
Na	afloop	bent	u	uitgenodigd	voor	een	kopje	koffie	in	de	parochiezaal.	

Namens	de	werkgroep	Diaconie.	
	
PINKSTERVIERING	LUMEN	CHRISTI														
Zaterdag	3	juni	om	18.00	uur	vindt	de	jaarlijkse	
Pinksterviering	van	onze	parochie	Lumen	Christi	plaats.	
Deze	wordt	dit	jaar	door	de	Locatie	Tilligte	
georganiseerd.	De	viering	zal	buiten	plaatsvinden	bij	de	
Mariakapel	aan	de	Westenveldweg.	Ze	wordt	verzorgd	
door	het	pastoraal	team,	met	medewerking	van	het	
dames-	en	herenkoor		van	Tilligte	(Bel	Canto).	Na	afloop	
is	er	koffie.	Bij	slechte	weersomstandigheden	zal	de	viering	in	de	kerk	
plaatsvinden.	U	kunt	uw	auto	parkeren	bij	het	voetbalveld	aan	de	
Westenveldweg.	Deze	is	alleen	te	bereiken	via	de	Langkampweg.	We	hopen	U	
allen	te	mogen	begroeten!	Bij	vragen	of	opmerkingen	kunt	U	contact	opnemen	
met:	de	pastoraatsgroep	Tilligte,		Carla	Koehorst,	0541-221627.		
	
Mariakapellendag	2017	
Op	de	laatste	zondag	in	mei	(	28	mei:)	wordt	voor	de	tiende	
keer	onze	jaarlijkse		Mariakapellendag	gehouden.	Alle	
kapellen	in	de	regio	zijn	die	dag	open.		
Enkele	kapellen	hebben	speciale	activiteiten	georganiseerd.		
De	kapellen	die	dit	jaar	meedoen	zijn:		

		 Langeveen		(	84)	Aanvang	14.30	uur.	De	processie	begint	bij	
de	kerk,vandaar	uit	wordt	er	door	de	pastorie	tuin		getrokken,	halverwege		
staat	het	allerheiligste.	Daar	wordt	stilgehouden.	Bij	een	tweede	stop	zullen	
voorbeden	gebeden	worden.	Als	afsluiting	is	er	een	kort	lof.	
Er	wordt	medewerking	verleend	door	muziekvereniging	Semper	Crescendo	
en	door	het	liturgiekoor	Courage.	Na	afloop	is	er	koffie.	Bij	slecht	weer	wordt		
de	plechtigheid	in	de	kerk	gehouden.	De	pastores;	Heuven,	Pikkemaat,	Huitink		
en	Huisman	gaan	voor	in	de		viering.	

					 Vriezenveen:	(	90)	Aanvang	16.45	uur.	De	activiteiten	zijn	bij	Lourdesgrot	die	
vlak	bij	de	kerk	staat.	Er	zal	zijn	aandacht	worden	besteed	aan	de	verschijning	
van	Maria	in	Lourdes	en	het	Lourdeslied	zal	worden	gezongen.	Met			
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medewerking	van	het	kinderkoor	van	Vivace.	Pastor	Christianne	Saris	en	Ans	
Smidt	gaan	voor.	
De	eindviering	is	in	Geerdijk	(	107)	en	begint	om	18.00	uur.	
Het	koor	G.Groot	verleent	medewerking	en	pastoor	Ligtenberg	gaat	voor	in	de	
viering.	Er	zal	een	tent	worden	geplaatst	,	waarin	veel	zitplaatsen	worden	
gecreëerd.	Na	afloop	is	er	koffie.	Het	nieuwe	Maria	kapellen	boek	is	deze	dag	te	
koop	bij	alle	4	kapellen!!	De	cijfers	geven	het	nummer	aan	van	de	kapel,	zoals	die	
is	genoemd	in	het	boek:	Landkruisen	en	kapellen	in	Twente.	
	
Bericht	alleenstaanden	
Op	woensdagmiddag	24	mei	komen	wij	weer	samen	in	het	parochiecentrum.	
We	gaan	er	dan	weer	een	gezellige	middag	van	maken.		
U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.	Annie	Hollink	en	Miny	Meijer.		
	
Workshop	symbolisch	bloemschikken	in	het	Huis	van	Spiritualiteit	
Ook	zonder	woorden	kun	je	verwoorden.	Bloemen	en	planten	spreken	hun	eigen	
taal.		In	deze	workshop	uitleg	over	betekenis	van	het	toepassen	van	materiaal	en	
betekenis	van	kleuren	en	bloemen/planten	en	vormgeving.	Deze	keer	zal	het	een	
schikking	worden	die	gebaseerd	is	op	de	dagen	rond	Pinksteren.	Een	ieder	kan	
na	de	presentatie	aan	de	slag,	na	afloop	kan	een	ieder	nog	iets	over	zijn	of	haar	
schikking	vertellen	en	met	het	eigen	werk	huiswaarts	gaan.	Gezien	de	aanschaf	
van	het	materiaal	willen	wij	erop	wijzen	dat	wij	alleen	met	voorinschrijving	
kunnen	werken,	zodat	ook	iedereen	een	eigen	werkstuk	mee	naar	huis	kan	
nemen.	Donderdag	1	juni	2017;	19.30	uur		
Plaats:	Ons	Gebouw,	Ootmarsum,	Ganzenmarkt	31	
Kosten:	€	15,00	(	inclusief	koffie/thee		en	materialen)	max.	15	personen	
Opgave:	secretariaat@lumenchristi.nl	of	0541-353551	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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

Openingstijden:		 Woensdagmorgen	van	9.00	-	10.30	uur	
																															 	 Woensdagavond	van	19.30	-	20.30	uur	
																																															Vrijdagmorgen	van		9.00	-	10.30	uur	

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

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

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

Praktische	hulp	nodig?	Bel	Kerkwerk:	06-12925413									
(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	
Bankrekening	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	

	
																																																																																																																																																					

(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	
	

wij zijn vanaf 
7 mei t/m 1 oktober 
op zondag 
geopend van 
11.00 tot 17.00 uur

nu ook op zondag geopend



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

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

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

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

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

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


