
Agenda
19 jul Wooncoach in dorpshoes
22 jul Begeleide fietstocht VVV
  2 aug Deadline Luutke nr. 11 
  5 aug Begeleide wandeling Losser
10 aug Fietstocht Toer de Boer
12 aug Oudpapier
19 aug Begeleide fietstocht VVV
23 aug Deadline Luutke nr. 12
  9 sep Oudpapier

@twenteglAs

We hebben ‘t gehaald! Met 
een deelnamepercentage van 
60,3% wordt glasvezel aange-
legd in #Hengelo #Haaksber-
gen #Enschede en #Losser! 
Bedankt!

twitter

KronieK De lutte:
MArKe De lutte

volleybAlKAMp v.v. lutheriA

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke
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Dr. Brandenburg
De praktijk is wegens vakantie gesloten
vanaf maandag 3 juli tot en met vrijdag
21 juli 2017.  
In deze periode kunt u tijdens kantooruren
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 en vrijdagmiddag 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)

Op donderdag 8 juni hebben we kennis ge-
maakt met de waarnemende burgemeester 
van onze gemeente, Jean Paul Gebben. 
Hij was inmiddels al goed geïnformeerd 
over De Lutte, maar we konden hem toch 
ook nog wel het een en ander vertellen 
over wat er leeft en waar De Lutte graag 
aandacht voor zou willen hebben. Het zal u 
niet verbazen dat het een heel andere per-
soonlijkheid is dan zijn voorganger, Michael 
Sijbom. Maar wij hebben het beeld dat hij 
wel benaderbaar en open is. Zo heeft hij 
ons vertelt dat hij samen met zijn vrien-
din en kinderen een weekend gelogeerd 
heeft bij de Wilmersberg. Daar heeft hij zijn 

vriendin ten hu-
welijke gevraagd. 
Een primeurtje 
voor St. Dorpsbelangen De Lutte.
Een leuke kennismaking en positieve indruk 
van onze waarnemende burgemeester.
Wilt u reageren op de plannen en werk-
zaamheden van St. Dorpsbelangen De 
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de 
eerste maandag van de maand op het 
DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes tus-
sen 18:30 uur en 19:00 uur of via 
mail@dorpsbelangendelutte.nl 

St. Dorpsbelangen De Lutte

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, 11 loopt van 8 augustus tot 28 augustus 2017 
kopij inleveren woensdag 2 augustus voor 20.00 uur via e-mail.

 Juli

19 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
22 Begeleide fietstocht VVV De Lutte

 Augustus

 2 Deadline Luutke nr. 11
  5 Begeleide dorpswandeling Losser
10 Fietstocht Toer de Boer
12 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
12 Begeleide fietstocht Overdinkel
19 Begeleide fietstocht VVV De Lutte
23 Deadline Luutke nr. 12
26 Begeleide fietstocht Beuningen

 September

 9 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
11 KBO Klootschieten in Beuningen
13 Deadline Luutke nr. 13
30 Night@ concert Plechelmus Harmonie

 Oktober

 4  Deadline Luutke nr. 14
14 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
25 Deadline Luutke nr. 15
27 KBO Kleintje Oostenrijk in Rossum

Jaarkalender 2017 nIeUWS Van ST. dOrPSBelanGen de lUTTe

De patroonheilige van de Lutter loca-
tieraad, van de plaatselijke Plechelmus 
Harmonie en van het Plechelmuskoor 
werd afgelopen zondag geëerd tijdens een 
plechtige viering in de, hoe kan het anders, 
Plechelmuskerk van De Lutte.
Onder de klanken van het Plechelmuslied 
toog de harmonie de kerk binnen. Het 
kerkkoor gaf hun beste liederen ten beste. 
Pastor Kerkhof-Jonkman ging voor in de 
goed bezochte viering. De viering werd 
gevolgd met de traditionele processie 
door het kerkenbos. Oude tijden herleven 
als de muziek en zang onder schitterende 
zonnestralen door het bos wandelen.
Na de processie was er voor de bezoekers 
koffie en werden de leden van de harmo-
nie toegesproken door de voorzitter van 
de locatieraad, mevrouw Maria Wolbert. 
Zij roemde de inzet van de leden en niet 
alleen voor de muziek maar ook tal van 
evenementen die zij organiseren voor de 

gemeenschap De Lutte. In haar dank-
woord betrok zij ook het Plechelmuskoor 
voor hun grote inzet voor kerk en gemeen-
schap. De Plechelmus Harmonie viert op 
de patroonsdag hun jaarfeest en worden 
de jubilarissen gehuldigd. Mevrouw 
Wolbert mocht Ilse Kristen, Arnold 
Zanderink en Roel Kortman feliciteren met 
hun 25-jarig lidmaatschap. Bijzonder was 
de huldiging van de heren Bernard Kuipers 
en Gerard Reijmer (niet aanwezig) met hun 
70-jarig lidmaatschap.

TrIPle a VOOr PlechelmUSfeeST de lUTTe meT 
JUBIlarISSen
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De woeste gronden en heidevelden binnen 
het gebied van de marke was gemeen-
schappelijk bezit en men kon bij de boer-
rigter toestemming vragen om bomen te 
mogen kappen, heideplaggen te steken of 
om b.v. varkens te laten zoeken naar eikels.
De buitengrenzen van de marken werden 
in het veld gemarkeerd met zgn. markeste-
nen ofwel laeckepalen en in praktijk leidde 
dit ook wel eens tot geschillen b.v. in 1635 
tussen de marke De Lutte en de marke 
Rossum.
Pas in de 15e eeuw werd de inrichting en de 
wetgeving binnen de marke op schrift vast-
gelegd en zo ontstonden er markeboeken 
waarin ook de vonnissen en afspraken van 
de markevergaderingen werden opgete-
kend. Het oudste markeboek van Twente 
is dat van De Lutte en dateert van 1440.
Diverse andere marken namen later dit mo-
del van De Lutte over en zó werd de marke 
De Lutte al vroeg een “voorbeeld-model” 
en als de grootste marke van Twente werd 
in latere jaren ook vaak een beroep gedaan 
op de kennis en ervaring binnen de marke 
De Lutte !

De marke De Lutte was zeer groot en was 
onderverdeeld in een 4-tal “heurnes”, t.w. 
de Elfterheurne, de Hengelheurne, de 
Roderheurne en de Molterheurne.
Bij de komst van Napoleon kwam er een 
einde aan de marken die n.l. naar Frans mo-
del werden samengevoegd tot gemeenten. 
Ook werd het kadaster ingevoerd en kwam 
er een einde aan de gemeenschappelijke 
markegronden.
Wel is het oude markeboek behouden 
gebleven en dit voorjaar is een “herdruk” 
verschenen bij de onze hist.vereniging “de 
Dree Marken”. In dit lijvige boekwerk staat 
de originele tekst afgedrukt als een trans-
criptie, d.w.z. in leesbaar schrift. Daarnaast 
staat een hertaling in hedendaags neder-
lands.  Henk Koop en Harm Smeenge zijn 

enkele jaren bezig geweest met dit boek-
werk dat verder verlevendigd is met vele 
foto’s en achtergrondverhalen.
Voor degenen die meer willen weten over 
de geschiedenis van de marke De Lutte …. 
een aanrader!
De 500 gedrukte exemplaren zijn inmiddels 
uitverkocht, maar info is nog te verkrijgen in 
het archief van De Dree Marken. Momenteel 
zijn we als werkgroep grensstenen van De 
Dree Marken bezig met het beter zicht-
baar maken van de oude markegrens van 
Berghuizen o.a. tussen de marke De Lutte 
en Berghuizen en vervangende markeste-
nen waar de oude verdwenen zijn .
Over de oudste erven binnen de marke De 
Lutte zal ik het de komende tijd nog wel 
eens hebben.

Groetjes

Tonnie Bekke

Mijn eerste kroniekverhaaltje in het nieuwe 
dorpsblad van De Lutte ‘’ ‘t Luutke” (januari 
2013) ging over het ontstaan van De Lutte 
en wel als een van de grootste marken bin-
nen Twente.
Waar mensen samen wonen zijn onderlinge 
afspraken noodzakelijk evenals een goede 
rechtspraak wanneer er geschillen ontstaan 
en binnen de muren van de kleine(re) 
steden in Twente zoals Oldenzaal, Delden, 
Almelo en Ootmarsum gebeurde dit al vrij 
snel.
Op het platteland ging dat anders! Hier 
was een goede naoberschap belangrijk en 
daarom ontstonden er in de middeleeuwen 
zgn.”boerschappen” ofwel marken waar het 
bestuur en de rechtspraak in handen kwam 
van een markerichter die werd bijgestaan 
door zgn. bijzitters ook wel cornoten of 
kornuiten genoemd. Op geregelde tijden 
werd door de markerichter een vergadering 
belegd, vaak in de openlucht en dat was 

hier in De Lutte bij de zgn. spraokstee (de 
plaats waar recht gesproken werd) nabij de 
Hanhofweg, maar vanaf 1666 gebeurde dat 
in Oldenzaal.
Deze bijeenkomsten werden “holtinks” 
genoemd, omdat het vaak ook ging over de 
verdeling van hout- en kaprechten. Hierbij 
had iedereen stemrecht die zich binnen de 
marke eigenaar kon noemen van ten minste 
4 morgen landbouwgrond. Dat is een stuk 
bouwland dat men in één morgen kan 
omploegen.
Indien men 8 morgen land had dan had 
men dus recht op 2 stemmen en men 
noemde deze erven: “volgewaarde erven “. 
De zgn. “ koters” (keuterboertjes) die geen 
4 morgen land hadden mochten wel op de 
holtinks aanwezig zijn maar hadden geen 
stemrecht.

KRONIEK  DE LUTTE

marke de lUTTe

Markesteen, de zgn “Duvelsteen” aan het 
Lossersvoetpad
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Op uitnodiging van onze dirigente 
Dorothea van Linschooten ( i.v.m. het 60 ja-
rig huwelijk van haar ouders) gaan enkele le-
den van het koor samen met leden van ko-
ren uit Oldenzaal en Saasveld/Deurningen 
van 19 t/m 23 juli naar Polen om daar enkele 
optredens te verzorgen.

Wij zingen dan bij de huwelijksviering, op 
de bonte avond en in de eucharistie van de 
zondag.

Aldaar gaan we o.a. het tot 2011 zijnde 
grootste Christusbeeld ter wereld bekijken, 
deze staat in Swiebodzin. Onder de voet 
van dit beeld wordt ook door de koren 
gezamenlijk gezongen.

Het koor `t Lutters Geluutke bestaat nu 
bijna twee jaar en we zingen vele soorten 
liederen, o.a  Stay with me till the mor-
ning,  Edelweiss, The Rose maar ook het 
Nederlandstalige.
We zingen vaak meerstemmig en dat klinkt 
bijzonder mooi. 

Mochten er nog mensen zijn waarbij de 
interesse is gewekt, schroom dan niet en 
kom eens luisteren.

Wij zingen op de dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.15 uur in Erve Boerrigter.
Heren zijn ook van harte welkom en infor-
matie kunt u verkrijgen bij 
conny.blockhuis@home.nl 

Evenals voorgaande jaren organiseren de LTO-
afdelingen in Twente een fietstocht langs agrarische 
bedrijven. Ook LTO-Losser organiseert een tocht om 
kennis te maken met een 7-tal bedrijven. Deze fiets-
tocht vindt plaats op donderdag 10 augustus a.s.

Het start- en eindpunt is bij de familie Zanderink op 
Aust aan de Austweg.  Starten kan tussen 9.30 uur en 
12.00 uur. Er is een prachtige route uitgezet, sommige 
plekken uit de route zijn niet altijd toegankelijk voor 
fietsers, maar voor deze Toer de Boer is een uitzonde-
ring gemaakt. De kosten voor deelname zijn € 5,- per 
persoon, hierbij is koffie met krentenwegge bij de 
start inbegrepen. Kinderen fietsen gratis mee. 
Graag tot 10 augustus ! 

TOer de BOer fIeTSTOchT

T lUTTerS GelUUTke naar POlen

Het toeristisch sei-
zoen is in volle gang. 
Om het aanbod 
voor bezoekers in de 
gemeente Losser te 
vergroten komt de 
VVV met een nieu-
we activiteit. Binnen 

de dorpen Losser, De Lutte, Beuningen en 
Overdinkel worden verschillende keren 
fiets- of wandeltochten onder leiding van 
een gids aangeboden. Deze gidsen komen 
uit eigen dorp die hun passie en enthousi-
asme voor de omgeving met de toerist in 
Twente wil delen. Binnen de grenzen van de 
gemeente zijn heel veel schatten te vinden. 
Soms leven we er midden tussen, soms 
moeten we er even naar op zoek. Maar het 
zijn stuk voor stuk pareltjes die de moeite 
waard zijn voor zowel toeristen als inwoners. 

De eerste tochten vinden plaats op:
Zaterdag 22 juli: Fietstocht De Lutte. Start: 
10.30 uur vanaf VVV De Lutte. Duur: 3.00 uur. 
Zaterdag 5 augustus: Dorpswandeling 
Losser. Start: 10.30 uur vanaf VVV Losser. 
Duur: 1.5 uur.
Zaterdag 12 augustus: Fietstocht 
Overdinkel. Start 10.30 uur vanaf entree 
Gerardus Majella Park. Duur: 3.00 uur.
Zaterdag 19 augustus: Fietstocht De Lutte. 
Start 10.30 uur vanaf VVV De Lutte. 
Duur: 3.00 uur.
Zaterdag 26 augustus: Fietstocht 
Beuningen. Start 10.30 uur vanaf Toeristisch 
Punt Beuningen. Duur: 3.00 uur. 
 
De kosten bedragen 6,50 euro per persoon 
inclusief een kop koffie/thee met lekkers 
waarvoor tijdens de route bij de horeca een 
tussenstop wordt gemaakt. Reserveren bij 
VVV De Lutte, Losser, Beuningen, tel: 0541-
551160 meer informatie: 
www.vvvdeluttelosser.nl

VVV STarT meT BeGeleIde Wandel- en fIeTSTOchTen

Ik ben Klea, een meisje, een zwarte labrador-
retriever en 6 maanden oud. Je hebt me mis-
schien al eens zien rijden in een fietskar met 
een draadgazen kooitje. Ik ben nog 8 maan-
den in mijn puppypleeggezin in De Lutte. 
Daarna krijg ik een opleiding als blindenge-
leidehond. Mijn pleegouders voeden mij op, 
verzorgen mij en leren mij van alles.
Maar ..... ik moet en wil ook veel bewegen en 
vooral spelen. En er zijn zo weinig speelkame-
raadjes en veilige speelplekken.
Maar ik heb wel een veldje. Bijna elke mor-
gen ben ik zo tussen 8:15 en 8:30 uur op het 
grasveld dat omsloten wordt door Pelmolen, 
Waterradmolen en Korenmolen. Mooi in het 
midden van De Lutte. Kom jij ook eens kijken? 
Kunnen we fijn spelen.

Groetjes van Klea.

hallO hOnden en BaaSJeS
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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. Voor aanmelding neem je contact op met onderstaand telefoonnum-
mer 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:
•	 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 

boerderij.
•	 Dat er informatie folders van het Formulieren Informatie Team (FIT) klaar liggen bij het 

dorpsinfopunt
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KIEK ES

Voordat we bekend maken hoe het is afgelopen 
met de Kiek Es! uit het vorige Luutke moeten we 
toch nog even terugkomen op de foto in het num-
mer daarvoor. Na de deadline kwam er namelijk 
toch nog een goede inzending binnen. Te laat om 
nog mee te nemen in ons dorpsblad. Maar onder 
het motto ‘Ere wie ere toekomt’ willen we bij deze 
toch melden dat Chantal Kleissen-Oelering ons voor 
het uitkomen van ’t Luutke wist te zeggen dat de foto gemaakt was op het terras van De 
Stroper. Chantal, alsnog onze felicitaties.

Sjoerd Volker gaf als eerste door dat de foto in het vorige Luutke was gemaakt bij het wild-
rooster in het fietspad op de kruising van de Postweg met het Binkhorsterkerkpad. Sjoerd, 
ook jij veel plezier met je digitale wisselbeker. Door de tijdelijke afwezigheid van onze vaste 
fotografe Tessa moest er dit keer een vervanger op pad. Dat verklaart ook waarom de foto 
niet van die kwaliteit is die de lezers van ’t Luutke en deze rubriek gewend zijn. Het is even 
behelpen, maar we hopen natuurlijk op een snelle terugkeer van Tessa. Denkt u te weten 
op welke locatie deze plaat is gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek 
Es: www.facebook-com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt 
u de locatie doorgeven. Veel succes. En het spreekt voor zich dat we  in het volgende ‘t 
Luutke wel een winnaar bekend hopen te maken.

De redactie

kIek eS!

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Terwijl we ons in De Lutte druk maken om 
het weer, gebeuren er elders in de wereld 
bijna net zulke belangrijke zaken. Hiermee 
wil ik absoluut niet zeggen dat het weer 
geen grotere invloed op ons heeft dan 
bijvoorbeeld de toestand in Syrië. De laatste 
maand was het vaak zo koud dat ik zelfs 
twijfelde aan de opwarming van de aarde. 
Wel heb ik drie weken geleden al geraniums 
en fuchsia’s buiten geplant, ik dacht daar 
worden ze hard van maar het tegendeel  is 
waar.

Maar nu even om ons heen kijken naar de 
rest van de wereld. In Turkije begint meneer 
Erdogan steeds harder te schreeuwen. Hij 
moet ook wel om boven zijn enthousiaste 
mensen uit te komen. Wanneer je echter 
naar het midden Oosten en Noord Afrika 
kijkt zie je grote paralellen. Overal kwam en 
komt de bevolking in opstand tegen de dic-
tatoriale regimes en hunkert men naar meer 
vrijheid. In Turkije echter staan de mensen 
zich bewusteloos te juichen voor iemand 
die hun dat steeds meer ontneemt. Als deze 
ontwikkeling zich daar zo voortzet kunnen 
we in navolging van Irak, Syrië, Egypte, Libië 
enz. ook in Turkije een bevolkingsopstand 
verwachten die zijn gelijke niet kent. Hiervan 
zullen wij in Nederland en Duitsland echter 
een vluchtelingen instroom kunnen ver-
wachten die de vorige ver zal overtreffen 
en waartegen de rollen prikkeldraad op de 
Balkan geen soelaas zullen bieden.  Door 
het grote aantal Turkse Nederlanders zal 
dit een grote aantrekkingskracht uitoefe-
nen om hier bij familie of bekenden hun 
heil te zoeken. Tegen die tijd zal het Turkse 

vlagvertoon hier wel verdwijnen maar heb-
ben we een ander probleem.

Dit is maar een probleem van de vele waar 
de aarde in de komende decennia voor 
komt te staan. Om maar wat te noemen: 
Ongelijkheid, Corruptie, Extremisme, 
Milieuvervuiling, Grondstoffentekort, 
Zeespiegelstijging, Energiecrisis, Politieke 
patstellingen enz. Om hiervoor oplossingen 
te vinden zijn er knappe koppen en harde 
maatregelen nodig.

Dan helpt b.v. een democratisch besloten 
Brexit niet; Schotland wil niet mee en Noord 
Ierland wil zich nu aansluiten bij de rest van 
Ierland. Hier heb je dus schijnbaar een pro-
bleem democratisch opgelost en tegelijk 
twee nieuwe gecreëerd. 

Na jarenlang alles verknoeid te hebben 
zouden alle politici van de wereld eigen-
lijk moeten opstappen. Een soort wereld 
regering van wijzen bijvoorbeeld met 
mensen als de Dalai Lama, paus Franciscus, 
of de helaas overleden Nelson Mandela, die 
niet geven om geld, macht of oorlog maar 
in welzijn van mensen.  Eens te meer besef 
ik dat ik bevoorrecht ben met een vredig 
en welvarend stukje planeet waar ik mag 
vertoeven.

Theo

de Wereld Om OnS heen

De EHBO vereniging De Lutte geeft weer een eenheidscursus EHBO.
Na zelfstudie van de theorie volgen 6 praktijkavonden gevolgd door het examen.
De  data zijn de dinsdagen 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober en het eindexa-
men op 14 november 2017.
Kijk voor meer informatie en opgave op de site www.ehbodelutte.nl .
Het afgelopen seizoen hebben weer 9 mensen de cursus gevolgd en met succes het 
examen afgelegd.

EHBO De Lutte

cUrSUS ehBO en reanImaTIe meT aed In de lUTTe.
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Ieder jaar organiseert de Sint Plechelmus Harmonie een avondvullend programma onder 
de naam Night@. Aan deze titel wordt jaarlijks een bijzondere locatie gekoppeld waar de 
bezoekers een spetterend muzikaal programma krijgen voorgeschoteld.

Voor de 5e editie is gekozen voor de “Oale Groond” van “van Langen”, voor Luttenaren beter 
bekend als Erve Boerrigter, bij de entree van 
ons dorp. Op zaterdag 30 september zal het 
speciale programma om 20.00 uur begin-
nen. Alle onderdelen van de muziekvereni-
ging nemen aan de avond deel. Daarnaast 
wordt het harmonieorkest aangevuld met 
een combo van gitaar en toetsen om de mu-
ziekbeleving compleet te maken. 
Ook zullen diverse leden hun zangtalenten 
ten gehore brengen. Evenals voorgaande 
jaren wordt de avond afgesloten met een 
afterparty. Kortom, een avond die u niet wilt missen! 

Kaarten voor deze bijzondere avond kosten € 10,00 in de voorverkoop en zijn vanaf heden 
verkrijgbaar bij leden van de muziekvereniging en bij de VVV De Lutte. 

STarT kaarTVerkOOP nIGhT @ Oale GrOOnd

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

Afgelopen weekend zijn 36 kinderen het 
jaarlijkse kamp van volleybalvereniging 
Lutheria begonnen met een frisse duik in 
het zwembad de Vlaskoel in Tubbergen.

Na een paar uurtjes slaap in de blokhut in 
Albergen, hebben ze prachtige dierenmas-
kers gemaakt. Zaterdag stond levend gan-
zenbord op de planning, een playbackshow 
én een disco waar flink werd gedanst.

Zondag hebben de kinderen het fanatieke 
Expeditie Robinson spel gespeeld. Langs 
deze weg wil Lutheria iedereen bedanken 
die mee is geweest voor de gezelligheid. 
Het was weer een superkamp!

VOlleyBalkamP V.V. lUTherIa
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Zondag	23	juli			
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Volker	
Misdienaars		 :	Tess	Kleissen	en	Joep	Volker	
	
Woensdag	26	juli	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	30	juli:		
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars		 :	Mirthe	en	Joyce	Rolink	
	
Dinsdag	1	augustus	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
	
Woensdag	2	augustus	 :	19.00	uur	Eucharistieviering		
	
Zondag	6	augustus:		
09.00	uur	 						:	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger	 						:	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars						 :	Tess	Kleissen	en	Eva	Oude	Egbrink	
	
Woensdag	9	augustus	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
Aangepaste	openingstijden	parochiesecretariaat	
Tijdens	de	bouwvak	vakantie	is	het	parochiesecretariaat	alleen	op	de	
woensdag	avond	geopend.		
Van	7	t/m	28	augustus	op	de	woensdagen:		
9-16	en	23	augustus	‘s	avonds	van	19.30	tot	20.30	uur.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:			
Zondag		23	juli:		
Ouders	Beernink-olde	Meijerink,	Herman	Koertshuis,	Annie	Heuvels-Meijerink,	
Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Annie	Benneker-Steghuis,	Gerald	Koop,	Johan	
Schasfoort	(namens	de	buren	v.d.Merelstraat),	Henk	van	Leijenhorst.	
	
Jaargedachtenis:		
Annette	Olde	Hendrikman-Wigger,	Ouders	Vermaesen-Borchert,	Echtpaar	
Lenfert-Seiger,	Bernard	Seijger,	Mien	Schrader-Bonnes,	Gerhard	grote	
Beverborg,	Henk	Nijhuis,	Gerrit	Olde	Hendrikman.	
	
Zondag	30	juli:		
ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	Hennie	oude	Egberink,	Jan	Schaepers,	
Ouders	Kempers-Hoge	Bavel,	Ouders	Dierselhuis-Bosch,	Annie	Heuvels-	
Meijerink,	Ben	uit	het	Broek.	
	
Jaargedachtenis:		
Ouders	groote	Beverborg-Snippert,	Gezina	Dierselhuis-Bosch,	Siny	Kienhuis-ter	
Brake,	Lenie	Tijhuis-Rosink,	Annie	Maseland.	
	
Zondag	6	augustus:		
Hermien	Segerink,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Hendrik	Benneker,	Ouders	
Hesselink-Nijhuis,	Ouders	Zanderink-Welhuis,	Gerhard	grote	Beverborg,		
Ouders	Westerik-Welhuis,	Annie	Heuvels-Meijerink,	Gerhardus	A.	Tijhuis.	
	
Jaargedachtenis:		
Dinie	Nijhuis	Aveskamp	Joke	en	Jos.	
	
	
Pastorpraat	;			
Het	verleden	(mis)	vormt	je	!		
Onlangs	las	ik	een	interview	met	de	zanger	Lee	Towers.	Dat	was	naar	aanleiding	
van	een	Edisonprijs	die	hem	is	toegekend.	Kennen,	doe	ik	hem	niet	echt.	
	Wel	als	zanger,	maar	niet	vanuit	zijn	verleden.			Dat	bleek	in	dit	interview	waarin	
hij	over	zijn	jeugd	in	een	dorp	in	de	buurt	van	Rotterdam	vertelde.		
	Hij	schetste	het	beklemmende	christelijk	milieu	waarin	hij	opgroeide.		
Thuis	werden	namelijk	geloofsgenoten	ontvangen	die	ook	vonden	dat	de	kerken	
niet	zwaar	genoeg	beleden.			Urenlang	hadden	ze	als	kinderen	zondags	naar	
vader	te	luisteren	die	uit	de	Statenbijbel	voorlas.		
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En	fietsen	op	zondag	was	van	de	duivel!		Van	dat	verleden	had	hij	afstand	
genomen.		Maar	hij	besluit	met	de	opmerking	dat	hij	nog	wel	geloofd!			
Ik	zie	in	zijn	verleden	een	parallel	met	ouderen	in	onze	parochie	die	vertellen	van	
de	gedwongen	kerkgang	vroeger,	die	vertellen	van	ingrijpende	ervaringen	in	hun	
kerkelijk	verleden.	Voor	sommigen	resteert	dat	in	een	gevoel	van	verlies	en	
weemoed.	Anderen	hebben	vooral	de	beklemming	daarvan	overgehouden.		
Maar	mooi		is	tegelijkertijd	de	veerkracht	van	ons	mensen	om	ook	door	
negativiteit	heen	de	kern	van	het	geloof	overeind	te	houden.		
Mooi	dat	de	levenservaring	van	mensen	en	onze	eigen-wijsheid	afpelt	wat	al	dan	
niet	van	belang	en	waarde	is	van	ons	christelijk/katholiek	geloof.		
Mooi	dat	we	vanuit	ons	katholiek	geloof	uiteindelijk	binnen	ons	eigen	geweten	
de	afwegingen	over	belangrijke	zaken	en	beslissingen	in	ons	leven	mogen	
maken.		
Uiteraard	wel	nadat	we	eerst	kennis	genomen	hebben	van	de	leer	en	de	leiding	
van	onze	Kerk.	Dat	we	zodoende	niet	het	kind	met	het	badwater	weggooien.	En	
mooi,	dat	we	uiteindelijk	van	een	mogelijke	misvorming	rondom	kerk	en	geloof	
alleen	overhouden	wat	ons	met	name	in	positieve	zin	gevormd	heeft!			

L.M.	Ros	(pastoraal	werker)		
	
Oecumenische	Oogstdankdienst		
Op	zondag	3	september	zal	er	een	oecumenische	oogstdankdienst	gehouden	
worden	op	het	erf	van	de	familie	Nijhuis,	Holtweg	4,	7588	PC	Beuningen.	
Deze	dienst	wordt	georganiseerd	op	initiatief	van	LTO	Noord	en	Zij-Actief	
afdelingen	Losser	en	Beuningen.		
Aan	de	voorbereiding	van	de	dienst	werken	de	katholieke	
geloofsgemeenschappen	van	Losser,	De	Lutte	en	Beuningen	en	de	Protestantse	
Gemeente	Losser	mee.		
Voorgangers	in	deze	dienst	zijn:	pastor	Ingrid	Schraven	en	dominee	Hennie	
Marsman.	Het	Themakoor	uit	De	Lutte	verleent	haar	muzikale	medewerking.	
Voor	de	kinderen	is	er	kinderkerk.		
Door	de	dames	van	Zij-Actief	wordt	de	aankleding	van	het	erf	verzorgd.		
Het	thema	van	de	dienst	is:	Brood	om	van	te	delen.		De	collecte	is	bestemd	voor	
de	Voedselbank.	
De	oecumenische	oogstdankdienst	begint	om	10.30	uur.	Hierdoor	vervallen	de	
zondagse	kerkdiensten	in	de	katholieke	kerk	van	De	Lutte	en	in	de	protestantse	
kerk	van	Losser.	
Na	de	dienst	is	er	gelegenheid	een	kopje	koffie	te	drinken	en	het	bedrijf	van	de	
familie	Nijhuis	te	bezichtigen.	U	bent	allen	van	harte	welkom.	
	 	

Ziekenzalving	of	Ziekenzegen:	Wanneer	de	pastor	bellen?	
Sacrament	van	de	Ziekenzalving	en	Ziekenzegen	
Het	sacrament	van	de	Ziekenzalving	en	de	Ziekenzegen	zijn	ingesteld	om	de	
zieke	te	troosten,	pijn	te	verlichten,	te	bidden	om	genezing	en	voor	innerlijke	
rust.	We	kunnen	dit	lezen	in	de	Brief	van	Jakobus	(5e	hoofdstuk).	De	priester	is	
altijd	bedienaar	van	het	sacrament	van	de	ziekenzalving:	Naast	schriftlezing,	
gebed	en	handoplegging	zalft	de	priester	de	zieke	met	olie.	
Pastoraal	werkers	en	diakens	kunnen	de	ziekenzegen	geven.	Ook	bij	de	
ziekenzegen	wordt	gebeden,	uit	de	Bijbel	gelezen	en	wordt	de	zieke	de	handen	
opgelegd.	Er	is	echter	geen	zalving	met	olie.	Wel	bestaat	de	mogelijkheid	om	de	
H.	Communie	te	ontvangen.		
	
Wanneer	Ziekenzalving	of	Ziekenzegen?	
De	pastores	ervaren	regelmatig	dat	ze	door	familieleden	of	verzorgers	pas	
benaderd	worden	als	een	ouder	en/of	ziek	familielid	of	bekende	al	in	de	laatste	
levensdagen	verkeerd.	Vaak	is	er	haast	bij.	Dit	is	heel	begrijpelijk	en	vaak	kan	het	
ook	niet	anders!		In	geval	van	pastorale	nood	kunt	u	dagelijks	tussen	8.00	en	
20.00	uur	het	noodnummer	van	de	pastores	bellen	06-57940901.	
De	realiteit	van	het	moment	gebied	te	zeggen	dat	de	parochie	niet	kan	
garanderen	dat	er	altijd	op	korte	termijn	een	priester,	diaken	of	pastoraal	
werker	beschikbaar	is.		
	
Oproep!	
Mensen	kunnen	Ziekenzalving	of	Ziekenzegen	vaker	en	veel	eerder	ontvangen	
dan	alleen	aan	het	einde	van	het	leven.		
Wij	willen	u	daarom	wijzen	op	het	volgende:		Als	u	ziek	bent	maar	(nog)	niet	in	
de	laatste	levensdagen	en	u	wilt	graag	het	sacrament	van	de	Ziekenzalving	of	de	
Ziekenzegen	ontvangen,	neem	dan	tijdig	contact	op	met	het	
parochiesecretariaat	(tel.	0541-	353551	’s	ochtends	op	werkdagen).	Dan	kan	een	
afspraak	gemaakt	worden	met	een	pastor.	Er	is	ook	meer	tijd	voor	een	
persoonlijke	voorbereiding.	Deze	oproep	geldt	ook	voor	familieleden	en	
verzorgers	van	mensen	waarvan	u	weet	dat	ze	te	zijner	tijd	graag	de	
Ziekenzalving	of	Ziekenzegen	zouden	ontvangen.	Wacht	niet	tot	het	te	laat	is!	
	
Het	is	nadrukkelijk	niet	de	bedoeling	dat	parochianen	of	anderen,	zelf	
gepensioneerde	pastores	benaderen	om	de	ziekenzalving/zegen	toe	dienen.			

Het	pastoraal	team	
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Bedevaart	Kevelaer		2017	
Dit	jaar	wordt	het	375	jarig	bedevaartjubileum	in	Kevelaer	gevierd.	
Uiteraard	ook	in	dit	jubileum	jaar	2017	organiseert	de	Oost	Twentse	Processie	de	
jaarlijkse	bedevaart	en	wel	op	vrijdag		25	en	zaterdag	26	augustus.	
Naast	de	busprocessie	kan	men	ook	georganiseerd	met	de	fiets	naar	Kevelaer	
gaan.	De	zang	wordt	verzorgd	door	de	koren	van	Geesteren	en	Noord		
Deurningen.	
De	intentie	voor	de	bedevaart	is	:		''	MET	MARIA''	
De	kosten	bedragen	€25,-	busbedevaart	zonder	logies	en	€5,-fietsbedevaart	en	
voor	mensen	met	eigen	vervoer.	Voor	inlichtingen	en	aanmeldingen	kunt	u	
contact	opnemen	met	uw	broedermeester:	riavloothuis@hotmail.com		
	tel:	297523	Wilt	u	verder	informatie	m.b.t.	jubileumjaar	i.v.m.	vieringen	of	
concerten	etc.	www.wallfahrt-kevelaer.de	

	
	

	
Pastor	Praat	
		

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

Openingstijden;		woensdagmorgen	van								9.00	–	10.30	uur	
																													 woensdagavond	van								 19.30	–	20.30	uur	

vrijdagmorgen	van	 	9.00	–	10.30	uur	
Voor	informatie	kerkelijk	huwelijk,	ziekenbezoek	pastores,	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)	
	

	



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


