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Dr. Brandenburg 
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
praktijk telefoonnummer  0541-551355. Luister de gehele tekst af.

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de
huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer  088-5551122

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                                 0541-552009 of 06-10073282    
Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstr)           0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
 
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 13 loopt van 6 september t/m 26 september 2016, kopij
inleveren woensdag 31 augustus voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90 
E-mail kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Jaarkalender 2016
21 Aug Familiefietstocht CV De Tuffelkeerlkes
24 Aug Vrijwilligersavond locatie St. Plechelmus
5&7 Sep Kloosterdagen vormelingen
  6 Sep ZijActief avond thema ‘gevangen zijn’ 
13 Sep Openingsavond groep ranja met een rietje
14 Sep KBO bezoek synagoge in Enschede
24 Sep Kinderkerk thema Oogst Dankviering
 5 Okt KBO Fietstocht
11 Okt ZijActief: Likeur avond
15 Okt Twente Landgoedmarathon Ros van Twente
15 Okt Historische Holtinckvergadering in de Plechelmuskerk 
15 Okt Feestelijke viering 10 jarig bestaan Roze Zaterdag
16 Okt Twentse Cultuurtocht
24 Okt KBO themamiddag: 'Lang zult u wonen'
29 Okt Kinderkerk
4/5 Nov Muziekmarathon Sint Plechelmus Harmonie
15 Nov ZijActief: Informatie sociaalteam De Lutte
16 Nov KBO bezoek aan Zuivelhoeve
19 Nov H. Vormsel
26 Nov Kinderkerk
4 Dec 32e Snertloop

Fiets mee met De Tuffelkeerlkes!
Zondag 21 augustus 2016 organiseert carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes haar jaar-
lijkse familiefietstocht die voor iedereen toegankelijk is. 
Op deze dag kan er tussen 10.00 – 14.00 uur een fietsroute worden verkregen op het 
terras van cafetaria Jossie aan de Dorpstraat 13 in De Lutte. Voor een bedrag van € 2,- 
per persoon kan er worden gefietst, waarbij kinderen tot 16 jaar gratis mee mogen. Er 
is een fietstocht van circa 35 kilometer 
uitgezet. De route gaat deze keer richting 
Lonneker en omgeving. 
Halverwege de route is een (rust)post 
opgesteld waar fietsers een pauze kun-
nen houden, eventueel gebruik kunnen 
maken van een toilet en iets te eten/
drinken kunnen bestellen. Dit jaar is er 
wederom een leuke locatie gevonden 
voor het inrichten van de pauzepost. 
Twentse gezelligheid in een mooie omge-
ving gegarandeerd!
Voor iedereen die van de buitenlucht, gezelligheid en van fietsen houdt, is deze fiets-
tocht een geschikte activiteit voor de laatste zondag van de bouwvak.

Iedere donderdag proeverij en presentatie bij nieuw zuivelbedrijf Raw 
Milk Company in De Lutte
In augustus en september is er voor toeristen en belangstellenden uit de regio elke 
donderdag om 13.30 uur bij de Boerderijwinkel Melk & Honing een presentatie en een 
proeverij van biologische RauwPower zuivelproducten. 
Deze producten maken ze op ambachtelijke wijze in hun eigen Raw Milk Company 
zuivelbedrijf aan de Beuningerstraat 12 in De Lutte. Het nieuw gebouwde bedrijf legt 
zich volledig toe op het produceren van kefir, yoghurt en hangop. Waar ze op hun vorige 
bedrijf in de omgeving van Zwolle, waar ze plaats moesten maken voor de aanleg van de 
A35, ook nog 40 melkkoeien hadden, betrekken ze nu biologische melk van melkveebe-
drijf Het Hengelman.
Tijdens de presentatie zullen André en Tonny Mulder vertellen waarom RauwPower zui-
vel zo gezond is en wordt een video getoond waarin het productieproces te zien is. Ook 
kunt u de ervaringsverhalen van consumenten lezen waarin zij vertellen hoe RauwPower 
zuivel hun gezondheid verbeterd heeft. Na de presentatie kunt u de heerlijke en am-
bachtelijk geproduceerde RauwPower kefir, yoghurt, kefir- en yoghurt hangop proeven 
en is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. RauwPower zuivel wordt door heel 
Nederland verkocht.
Toegangsprijs voor de presentatie en proeverij  is € 5,- p.p., kinderen tot 10 jaar gratis. 
Reserveren en kaartverkoop bij VVV De Lutte-Losser-Beuningen, tel: 0541-551160. Voor 
meer informatie: www.vvvdeluttelosser.nl
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Villa 'de Koppelboer'
Wanneer je via het Lutterkerkpad naar Oldenzaal fietst of wandelt ga dan eens vóór 
de Wilmersberg linksaf en je komt in een mooie beukenlaan: de Koppelboerweg! Vlak 
voor de plaats waar het spoor van Oldenzaal naar Bentheim diep in het landschap ligt 
ingegraven, staat rechts achter een groot hekwerk de villa 'de Koppelboer', die thans be-
woond wordt door Arno van Gils. Zoals zo vele plekjes in onze omgeving kent ook deze 
plek een rijke voorgeschiedenis.
Aanvankelijk stond hier een boerderij 
met de naam 'de Koperboer', die in 1859 
werd aangekocht door een zekere Charles 
Theodorus Stork (geboren in Oldenzaal in 
1822) die het daarna liet verbouwen tot 
een buitenhuis. Deze C.T. Stork was een on-
dernemend persoon, want toen hij nog op 
het gymnasium zat begon hij op 13 jarige 
leeftijd al een textielfabriekje in Oldenzaal 
met van zijn vader geleend geld. Hij was 
daarmee rond 1840 de jongste ondernemer en fabrikant in ons land en wel in een tijd 
waarin de eerste textiel- en metaalfabrieken in Twente van de grond kwamen.
In die jaren kwamen de meeste stoommachines uit Engeland, maar ook in Nederland 
ontwikkelden zich daarna de smederijen die reparaties uitvoerden en onderhoudsbe-
drijfjes. C.T. Stork begon met Jan Meijling, een smid uit Borne die zelf een draaibank 
had gebouwd, in 1854 in Borne een eerste machinefabriek. Na de grote stadsbrand in 
Enschede in 1862 kreeg het bedrijf veel orders van de textielindustriëlen uit Enschede, 
omdat de levering van nieuwe machines uit Engeland te lang duurde. Zó groeide het 
bedrijf, waaruit een overspannen Jan Meyling in 1865 uitstapte om plaats te maken 
voor J.Engelbert Stork, een broer van Charles Theodorus Stork en hun zwager H.J. Ekker. 
De naam van het bedrijf veranderde in de Gebr. Stork en Co dat in Hengelo een terrein 
kocht nabij de spoorlijn en daar werd een 
nieuwe fabriek gebouwd dat later zou uit-
groeien tot een groot bedrijf.  
In deze rubriek heb ik reeds eerder geschre-
ven dat toen in de loop van de 19e eeuw in 
Twente de grote textiel- en metaalbedrijven 
ontstonden diverse van die ondernemende 
families zich vestigden in het buitengebied 
van De Lutte en dat deed ook C.T. Stork 
die in een kamertje van de boerderij 'de 
Koperboer' destijds was begonnen met een 

KRONIEK  DE LUTTE

kantoortje en opslagruimte voor zijn textielbedrijfje.
Hij was ook een échte ondernemer met visie die samen met de textielfabrikanten H.P. 
Gelderman en G. Salomonson dé grote initiatiefnemers waren van de aanleg van de 
spoorlijn Almelo – Salzbergen die in de jaren 1862 tot 1865 werd aangelegd om o.a. de 
Twentse industrie van kolen te kunnen voorzien. Daarnaast was C.T. Stork ook een tijdje 
raadslid in Oldenzaal en Hengelo, lid van de Eerste Kamer en een vriend van o.a de be-
roemde staatsman Thorbecke die hem ook wel eens in De Lutte bezocht.
In 1901 werd door de Gebr. Stork de NV Land- en Boschbouw Maatschappij 'het Laar' 
opgericht waarin niet alleen het landgoed het Laar in Ommen werden ondergebracht, 
maar ook de andere familie-bezittingen, zoals de villa de Paaschberg, de Koppelboer en 
het Weusthag in Hengelo. 
Hendrik Caspar Stork (zoon van C.T. Stork) 
liet in latere jaren de boerderij 'de Koper-
boer' afbreken en zó ontstond de huidige 
villa met omringend landgoed dat een 
geliefde plek was voor wandelaars maar 
ook voor personeelsleden van de ma-
chinefabriek Gebr. Stork uit Hengelo (zie 
krantenartikeltje).
Rond 1920 werden op het landgoed de 
Koppelboer ook nog gebouwd een tuin-
manswoning dat de naam 'de Bijenkorf' kreeg en een karakteristiek koetshuis dat er ook 
nu nog staat.
De eerste tuinman (Ezendam) trad na de bouw van het Nije Hus door de fam. Blijden-
stein hier in dienst verhuisde toen naar het huidige pand Koppelboerweg 1 dat nu 
bewoond wordt door Martin en Rian Ruiter.
Tijdens de oorlog werd de villa Koppelboer gevorderd door de Duitsers en gingen Oma 
en Frans Stork tijdelijk wonen in 'De Bijenkorf', maar na de bevrijding keerde ook in 
deze buurt de rust weer terug. Frans Stork liet in 1963 een voormalige moestuinschuur 
verbouwen tot een woonhuis dat de naam kreeg 'De Nieuwe Schuur' en thans bewoond 
wordt door Jan en Heike Brandenburg. Rond 1968 werd de NV. Het Laar ontbonden en 
gingen alle bezittingen op een openbare verkoop bij “Berg en Dal “onder de hamer. De 
villa werd toen eerst eigendom van de hoogste 'inzetter' (drogist van Rhee uit Hengelo) 
maar daarna door hem met 1 ha grond verkocht aan H. Jaarsveld .
De boerderij en de daar tegenover gelegen koetsschuur werden jaren later verkocht aan 
de maatschap Schopman, die al jaren pachters waren van een deel van het grondgebied. 
Rond 1975 werd door Frans Stork ook de 'de Bijenkorf' verkocht en wel aan Jan en Ine 
Oude Munnik en 'De nieuwe Schuur' aan A. Rijken, die het fraai gelegen woonhuis jaren 
later verkocht aan dokter Brandenburg uit Overdinkel. Zó is geleidelijk aan de naam 
Stork verdwenen uit deze buurt, maar wat wel is gebleven is een stukje geschiedenis van 
een omgeving waar het nog steeds mooi wandelen en fietsen is !
Geniet er van !
Tonnie 

Villa 'de Koppelboer' tegenwoordig.

Krantenartikel uit 1919.
Boerderij 'de Koperboer' rond 1900.
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Schuif-Aan | dinsdag & vrijdag | 12.00 uur
Onder het motto 'Schuif-Aan' kunt u samen met de andere bezoekers van de activiteiten 
in het dorpshoes Erve Boerrigter deze maaltijd nuttigen. Elke dinsdagmiddag (opgave 
vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12.00 uur is er de gele-
genheid om een drie gangen warme maaltijd te nuttigen voor € 7  p.p. Opgave via het 
dorpshoes 0541-552009 of 06-10073282

Financieel-Formulieren spreekuur | donderdag | 15.00 - 17.00 uur
Schroom niet en kom voor alle vragen langs. Het Sociaal Team De Lutte/Beuningen 
heeft in samenwerking met Humanitas thuisadministratie dit Financieel- Formulieren 
(F.F.) spreekuur opgezet. Opgeleide vrijwilligers staan voor u klaar om u te helpen met 
het invullen van lastige, moeilijk leesbare formulieren etc. Mocht u vragen hebben met 
betrekking tot financiën bent u ook hiervoor van harte welkom. 

Zangkoor ’t Lutters Geluutke, wie zingt er mee | dinsdag | 13.30 - 14.30 uur
Enkele maanden geleden is het zangkoor in het dorpshoes gestart. Elke dinsdag van
13.30 – 14.30 komt het zangkoor bij elkaar. Onder begeleiding van Dorothea van
Linschooten worden zelf uitgekozen muziekstukken gezongen. Het koor wordt begeleid
op piano. Altijd al bij een zangkoor gewild? Dan is dit een fijn koor om bij aan te sluiten.
De kosten bedragen €3.50 p.p. per keer. Na afloop wordt er een kop koffie of thee
gedronken. Voor meer informatie en/of een keer meezingen kunt u contact opnemen
met Conny Blockhuis e-mail: conny.blockhuis@home.nl of de dirigente: Dorthea van
Linschooten e-mail: dorotheaewa@online.nl
In de vakantieperiode zingen we niet. We starten weer op dinsdag 30 augustus

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’ | woensdag 31 aug | 9.30 uur
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 wan-
deling van 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Ruggengymnastiek | maandag 17.45 - 18.45 uur | vrijdag 9.00 - 10.00 uur
Deze speciale gymnastiek is bedoeld voor mensen die hun rug gezond willen houden, 
rugklachten hebben of meer willen weten over hun eigen houding.
De les begint gemakkelijk met het los maken van de spieren en gewrichten, daarna 
volgen de krachtoefeningen, waarbij veel aandacht is voor het correct uitvoeren van de 
oefeningen. De oefeningen worden ondersteund door muziek. Einde van de les bestaat 
uit stretchoefeningen met daarna de ontspanning. De les wordt verzorgd door Petra 
Slickers die een opleiding tot heilpraktiker voltooid heeft. Drukpuntmassage behoort 
eventueel tot de mogelijkheden. 
Vrijdagochtend van 9.00 - 10.00 uur. Kosten: € 85 voor 10 lessen (10 lessen en 2 inhaal-
mogelijkheden). Voor informatie petra.slickers@t-online.de of bel 06-38210955.
We starten weer in week 35 (ma 29 aug. & vrijdag 2 sept.)

Activiteiten Erve Boerrigter 
DorpsInfoPunt
Spreekuur/aanwezigheid
Er is dagelijks een gastheer/-vrouw van het dorpshoes 
aanwezig. Ma t/m do van 9 – 23 uur, vr van 9 – 17 uur.
Maandag:
          9.00 – 11.00 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
        10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
        13.00 – 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes
        18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (alleen eerste maandag van de maand)
Dinsdag:
        19.00 – 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:
        10.00 – 12.00 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:
        10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
        15.00 – 17.00 uur: Financieel-Formulieren spreekuur
Vrijdag:
          9.00 – 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Wist u dat
• U voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen 
naar: 0541-552009
• U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Het dorpshoes een mooie website heeft: www.dorpshoes.nl en een facebook pagina.                                                           

Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen be-
antwoorden. U kunt bij het sociaal team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen 
& woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administra-
tie & financiën, gezondheid & bewegen en tot slot over werk & scholing.

Koffietijd met ... | woensdag | 10.00 - 11.30 uur
De vrijwilligers hebben vakantie van ma 18 juli t/m 28 augustus. Vanaf woensdag 31
augustus bent u weer van harte welkom.
Dit de naam van de nieuwe ontmoetingsactiviteit die georganiseerd wordt door
de Sociaal Teams van de gemeente Losser. In elk dorp is er een ochtend of middag
de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Voelt u zich eenzaam, heeft u behoefte
aan contact, bent u soms wat neerslachtig? Kom dan langs op woensdagochtend in
dorpshoes Erve Boerrigter. Twee vrijwilligers zitten voor u klaar met de koffie of thee. U
kunt hier terecht voor een praatje, de krant of tijdschrift te lezen en andere mensen te
ontmoeten. Woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in Erve Boerrigter.
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Ashtanga-Yoga | maandag, dinsdag of vrijdag
Deze zeer dynamische Yogarichting is onderdeel van de hatha Yoga, waarbij de ene oefe-
ning de andere zonder pauze opvolgt. De les is voor iedereen toegankelijk. In de lessen 
besteed men veel aandacht aan de uitvoering van de houdingen. Tijdstippen: maandag 
19.00 - 20.30 uur. Nieuw: dinsdag van 17.30 - 18.30 uur en vrijdag van 10.15 - 11.15 uur. 
Kosten: € 100 voor 12 lessen (10 betalen, 2 inhaallessen mogelijk) Locatie: dorpshoes. 
Docente: Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. Voor informatie zie 
bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. Start in week 35.

Nieuw: BBB (Buik, Billen, Benen) lessen | dinsdag | 15.00 – 16.00 of 16.45 – 17.45
Vanaf week 35 start Petra Slickers ook met BBB lessen op dinsdag. In overleg met de
aanstaande deelnemers kunnen de lessen gegeven worden van 15.00 – 16.00 uur of van
16.45 – 17.45. Voor verder info en aanmelding kunt u contact opnemen met 
petra.slickers@t-online.de of bel naar: 06-38210955 

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter
Kinderyoga |dinsdag | 16.00 - 16.45 uur
Vanaf dinsdag 30 augustus gaat de cursus Kinderyoga van start onder begeleiding van
Petra Slickers. Zij is gediplomeerd kinderyoga docente. Deze lessen zijn bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Tijdens de lessen wordt er speciale aandacht
geschonken aan concentratie, meer bewustzijn van eigen lichaam, spieropbouw
en ontspanning. De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.00-16.45 uur in het
dorpshoes. De kosten bedragen €40,00 voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave
kunt u mailen naar: petra.slickers@t-online.de Bellen kan ook: 06-38210955. 

Vrije inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 14.30-15.30 uur kun je lekker komen knutselen het dorpshoes.
Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de leukste creatieve werkstukken.
Kom en ga lekker aan de slag! Kosten €1,50 per keer/kind. incl. een glas ranja.
Start: let op! Maandag 3 oktober ivm vakantie Angelique.

Onthulling Irminzoele: een brug van het huidige Christendom naar Ger-
maans verleden!
Op zaterdag 2 juli was ik door de initiatiefnemers Frans Broekhuis en Matthieu Brouwer 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij de onthulling van de Irminzoele op camping De Sproak-
stee in De Lutte, een oud-Saksische Ding-plaats (=vergaderplek), waar destijds belang-
rijke besluiten werden genomen en recht werd gesproken. Het werd een middag waarin 
ons een kijkje werd gegeven in de oude Germaanse tijd, in de religie van onze voorou-
ders en hoe heden ten dage nog diverse woorden en gebruiken herinneren aan die tijd, 
zoals de dagen van de week en diverse gebruiken in deze streek. Tot aan de achtste 
eeuw was onze streek het domein van het Germaans veelgodendom. Hoe die godsdienst 
er precies uitzag is niet bekend, wel spreken Romeinse geschiedschrijvers uit die tijd 
over een veelgodendom, heilige bomen, dierenoffers op offerstenen in  heilige bossen, 

over priesters, priesteressen en waarzegsters die voorgingen in allerlei riten.  Clanhoof-
den maakten de dienst uit binnen de stam, maar ook over de godsdienst. Vanuit het 
Frankische Rijk, waar het Christendom al langer vaste voet aan de grond had gekregen, 
probeerde men ook hier de stammen te kerstenen. Dit had niet een groot succes, totdat 
Iers-Angelsaksische monniken onder leiding van Willibrord hier het christelijk geloof 
verkondigden. Deze missionarissen spraken  bijna dezelfde taal als de mensen hier en 
doordat hun godsbeeld (een wraakzuchtige God) en hun  leefcultuur, n.l. het klooster-
verband, aansloot bij het stamverband van de Germanen, had hun missie meer suc-
ces. De overgang naar het Christendom was niet vanzelfsprekend en het was ook geen 
proces van innerlijke bekering. Missionarissen onderhandelden met de stamhoofden 
en wanneer zij overstag gingen waren de stamleden ook genoodzaakt (volgzaam en on-
derdanig als zij waren) om zich te laten dopen. De missionarissen waren hun leven niet 
zeker, ook al hadden ze de steun van de Frankische vorsten die graag dit gebied wilden 
toevoegen aan hun rijk en invloedssfeer. Dit getuigt de moord op missionaris Bonifatius 
bij Dokkum. Toen Karel de Grote in 785 de bekende Saksische legeraanvoerder Widukind 
versloeg, maakte hij het Christendom tot algemene godsdienst. Vanaf die tijd vinden er 
in Twente massale dooppraktijken plaats. Dit ging echter niet altijd zonder geweld. Zo 
liet Karel de Grote enige duizenden onwillige Germanen bij Verden, net over de Duitse 
grens, terechtstellen. Ook na dit bloedbad kwamen er nog vele opstanden, ongeregeld-
heden, etnische zuiveringen en deportaties naar het Frankische Rijk voor.  Paus Grego-
rius de Grote had de missionarissen opdracht gegeven om zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de plaatselijke tradities van de heidenen en deze om te dopen in christelijke tradities. 
Ook de heilige plaatsen, zoals bronnen en offerbomen (zoals de Irminzoele  er een was) 
konden zo prima plekken worden voor kerken en kapellen. Het midwinterfeest werd 
het kerstfeest en de heidense voorjaarsvuren werden omgedoopt tot paasvuren. Deze 
Germaanse invloeden zijn tot op de dag van vandaag nog sterk aanwezig. Zo werd het 
verjagen van de boze geesten in de winter omgedoopt tot het midwinterhoornblazen, 
waarmee het  Kerstfeest wordt aangekondigd. In onze geveltekens kunnen wij die ver-
menging van christelijke en heidense symboliek ook nog terugvinden. En wat te denken 
van onze weekdagen, zoals dinsdag (Tuesday op zijn Engels), woensdag. donderdag en 
vrijdag, die herinneren aan de goden Tiu, Wodan, Donar en 
Freya, de godin van liefde en vruchtbaarheid. Zo is de oude 
godsdienst nog duidelijk aanwezig in ons huidig religieus, 
christelijk leven en in onze volkscultuur. 
De Irminzoele herinnert ons aan ons verleden, en wanneer 
wij één van de Lutterse kerkepaden bewandelen op een 
mooie zondagmiddag, dan herinnert deze oude offerboom 
(voor Gerechtsgod Irmin) ons aan onze voorouders en 
licht zij in ons heden iets op van onze Germaans/Saksische 
oorsprong.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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Sla uit eigen dorpstuin!
De kop is eraf. Vijf weken nadat de eerste groenten waren gepoot in onze dorpstuin kon-
den de eerste ‘vruchten’ van het noeste tuinderswerk worden geplukt. Geholpen door 
Teun Wigger togen Ans Tijhuis en Rita Beernink, beiden als vrijwilligster actief voor het 
Ontmoetingspunt in dorpshoes Erve Boerrigter, vorige week de tuin in.  Voor de warme 
maaltijd (overheerlijke aardappelpannenkoeken) die Ans en Rita ’s middags klaar maak-
ten voor de bezoekers  haalden ze de groente (verse sla) uit de tuin van het dorpshoes.  
Of het daaraan lag, is niet bekend. Feit is wel dat de bezoekers het zich bijzonder goed 
lieten smaken. Binnenkort kunnen hopelijk ook andere groenten worden geoogst. En 
voor het winterseizoen wordt op boerenkool gerekend.
Een welgemeend bedankje aan het adres van de vrijwilligers die mee hebben geholpen 
dit mogelijk te maken. Is hier zeker op zijn plaats.  Zonder hun ondersteuning hadden we 
dit niet kunnen doen.  Wie het leuk vindt om hier ook zijn of haar steentje bij te dragen, 
kan dat kenbaar maken bij de gastheren en –vrouwen van Erve Boerrigter of Stephan 
Scheper (tel. 06-20018944). Inmiddels hebben zich al de eerste vrijwilligers gemeld. 
Maar het is op deze plaats al eerder gezegd: vele handen maken nog steeds licht (schof-
fel)werk. 
Het succes van onze dorpstuin stimuleert 
ons in elk geval om hiermee door te gaan. 
De opbrengst c.q. de groenten zijn in 
eerste instantie bestemd voor de deelne-
mers aan activiteiten in Erve Boerrigter. 
Mocht de oogst meevallen, dan wordt 
bekeken hoe we die kunnen delen met 
anderen in ons dorp.  Wordt vervolgd.
Bestuur Erve Boerrigter   

Kiek Es!
Ze woont er weliswaar niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat Kim Ensink op Reimer 
haar oude straat is vergeten. Dus wist Kim ons vorige maand als eerste te melden dat de 
Kiek Es-foto in het Luutke nr. 11 gemaakt was voor de praktijk van dokter Jan Branden-
burg aan de Pastoor Geerdinkstraat. Kim, van harte gefeliciteerd.  Jouw naam is inmid-
dels toegevoegd aan de lange lijst van winnaars die de digitale wisselbeker mochten 
ontvangen. 
Ook voor deze uitgave van ’t Luutke maakte 
Tessa Olde Riekerink weer een foto van een 
herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten 
waar zij dit tafereeltje heeft gefotografeerd, 
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

Column Ik-zeg-het-oe!

Emsflower
Een paar weken geleden besloot ik samen met mijn moeder, mijn zus en mijn neefjes 
naar Emsflower te gaan. Volgens mijn zus was daar een indoor speelparadijs. Heel leuk 
voor de jongens! Ik had daar altijd een heel romantisch beeld bij, waarbij zaken als ‘kof-
fie drinken’ en ‘boekjes lezen’ de boventoon voeren. Maar zo ging het niet.
We stapten het speelparadijs binnen en ik hoor mijn zus zeggen: "Ik zie Rinse nu al niet 
meer", terwijl ze het zweet van haar voorhoofd veegt en drie tassen vol schone kleren, 
luiers, jassen en andere meuk op de grond zet. "Ik ook niet", zeg ik. "Laten we nou eerst 
maar koffie bestellen".

Even later zie ik de schoenen van Rinse liggen, in de buurt van een enorm bouwwerk 
met touwen, netten, glijbanen en luchtkussens. En dan zie ik meneer zelf ook staan, 
bovenin het bouwwerk. Daar bovenin realiseert hij zich dat-ie dat helemaal niet durft, zo 
hoog. "Helpuuuhh" roept ie naar beneden.

Daarop doe ik het enige juiste: Ik probeer hem om te kopen met snoep, zodat ie zelf 
naar beneden komt. Dat werkt niet. Dus ik wurm mijn te dikke lichaam door een gleuf 
die bedoeld is voor 4-jarigen en kom terecht in een veel te krap gangenstelsel. Overal 
om me heen rennen gillende kleuters met snottebellen. Binnen de kortste keren zitten 
mijn sokken en knieën vol met patatresten en vers kleutersnot. Ik hoor m’n neefje gillen: 
"Tessááááá!" Duidelijk onder de indruk dat zijn tante dit avontuur ook aandurft. Nadat 
ik ontelbare keren mijn hoofd heb gestoten, griezelige loopbruggen heb getrotseerd en 
mezelf bevrijd heb uit een vacuüm gezogen klimbuis, krijg ik Rinse eindelijk te pakken.
Onderweg naar de uitgang verlies ik nog een paar keer de macht over m’n neefje, maar 
gelukkig storten we niet heel veel later, drie verdiepingen omlaag in een ballenbak. Rinse 
kraait van plezier! Ik zet hem op een stoel en schuif die voor de zekerheid vast tegen de 
tafel aan. "Als je hier rustig blijft zitten, krijg je alle patat en chocolademelk die je wilt". 
Op het terrasje zie ik overal zwetende vaders met huilende kinderen op de arm. Bemoe-
digend knik ik ze toe. Voor de zevende keer horen we hoe een medewerker omroept 
dat Bouke graag opgehaald wil worden door zijn ouders, terwijl op de achtergrond een 
krijsende Bouke dit verzoek nog wat extra kracht bijzet.

Met mijn laatste krachten rijd ik een paar uur later zuchtend weer naar huis, terwijl 
er flink wat scheurtjes zijn ontstaan in mijn romantische beeld van het leven met een 
peuter. "Maar je krijgt er wel heel veel voor terug hè" zegt m’n zus. Liefdevol glimlacht 
ze naar Rinse die dan net mijn autoruiten met appelstroop aan het bewerken is. "Ja, echt 
wel", zeg ik. Om zeven uur lig ik die avond in bed.

Tessa
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Eerste schrijvershuis in Twente opent zijn deuren op 2 september 
Op vrijdag 2 september om 15.00 uur wordt het eerste schrijvershuis in Twente ge-
opend. Literair agent Dorine Holman uit Noordwijk is Het Schrijvershuisje Lutterzand, 
in De Lutte (gemeente Losser) Overijssel begonnen. Het Schrijvershuisje Lutterzand is 
beschikbaar voor (inter)nationale auteurs, dichters, vertalers, journalisten, schrijvers in 
spé, kunstenaars én boekenliefhebbers. De opening wordt verricht door burgemeester 
Sijbom van Losser, schrijver Jaap Scholten en uitgever Paul Abels, in aanwezigheid van 
schrijvers, journalisten, dichters en uitgevers. 

Holman: ‘Als literair agent hoor ik regelmatig van schrijvers, 
onderzoeksjournalisten en uitgevers dat zij behoefte hebben aan 
een rustige, inspirerende plek om te schrijven en te vertoeven. 
Om tijdelijk weg te zijn uit de eigen, vaak hectische omgeving, en 
daardoor productiever kunnen zijn. Toen ik stuitte op dit blokhut-
achtige huisje wist ik direct: dit is het, de ‘Nederlandse datsja’. 
Het idee waar ik al zo lang mee rondliep.’

Schrijver Jaap Scholten, bekend van onder andere Kameraad 
Baron (winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2011) en Horizon 
City (een persoonlijk en intiem portret van de opkomst en de 

ondergang van zijn voorgeslacht, de Twentse grootindustriëlen) 
werkt al jaren samen met literair agent Holman. ‘Ik ben vereerd dat Jaap, van origine 
uit deze omgeving, samen met burgemeester Sijbom en Paul Abels van Stichting AFdH 
Uitgevers, van o.a. Horizon City, de opening verricht. Mooiere Twentse connecties kan ik 
me niet wensen.’

Holman is zich ervan bewust dat niet iedere schrijver of kunstenaar voldoende budget 
heeft om voor kortere of langere tijd Het Schrijvershuisje Lutterzand te huren. Daarom 
kan zij bemiddelen bij mogelijkheden voor financiering. ‘Ik heb goede relaties met diver-
se stichtingen, overheden en subsidiegevers in binnen- en buitenland, en ken de wegen 
om fondsen of stipendia aan te vragen. In mijn andere werkzaamheden, als organisator 
van o.a. literaire evenementen, heb ik daar ook vaak mee te maken. In overleg met de 
auteur of kunstenaar kan ik bepalen of ik iets voor haar of hem kan doen op dat vlak.’

Het Schrijvershuisje ligt midden in het 30 ha. 
grote Landgoed Lutterzand, het natuurgebied 
met de status van aardkundig monument, 
waar het bekende riviertje de Dinkel doorheen 
stroomt. De ideale plaats voor creatieve gees-
ten. Het huis is zo’n 90 m2 groot, met maxi-
maal vier slaapplaatsen en voorzien van alle 
moderne gemakken waaronder WiFi. Zie www.
schrijvershuisje.com of www.dorineholman.nl.

Ervaringswandeling op de Tankenberg
De ervaringswandeling op en rond de Tankenberg in De Lutte is op zaterdag 20 augus-
tus. De wandeling wordt begeleid door  Peter Meijerink en Aletta Veld van de school 
voor holistische natuurbeleving uit Overdinkel. De Tankenberg is de hoogste berg (85,1 
meter) in Overijssel en van oudsher heeft hij een magische klank. De verbinding met de 
Germaanse godin Tanfana (Hanneke Tanneke Toverheks), haar bronnen en sprengen en 
ook de oeroude zwerfkeien die her en der in het gebied neergelegd zijn, zijn dankbare 
onderwerpen voor geomatisch onderzoek en ervaringen. Je vindt hier veel verschillende 
energetische fenomenen, zoals natuurwezens, kosmische banen, plekken met aarde-
energie en in- en uitstroompunten.

De ervaringswandeling gaat ook langs een houtcirkel, een 'woodhendge', die Peter Me-
ijerink en Aletta Veld een paar jaar geleden hebben mogen neerzetten op een duidelijke 
ervaarbare energetische plek. Het uitgangspunt van de ervaringswandeling is dat je op 
je eigen unieke manier de natuur beleeft. Door jouw bereidheid je open te stellen, kun je 
jezelf een groot geschenk geven, namelijk luisteren naar en vertrouwen op jouw intuïtie 
en ervaringen. Daarmee wordt de wandeling ook een tocht naar je eigen innerlijke.
De dag begint om 10.30 uur bij het afgesproken ontmoetingspunt en eindigt rond 16.30 
uur. Tijdens de wandeling worden verschil-
lende plekken met bijzondere energieën 
bezocht en ervaren. De lunch bestaat uit 
een heerlijke picknick in de vrije natuur. De 
wandeling wordt ongedwongen en met hu-
mor begeleid door Peter en Aletta. De kos-
ten voor de hele dag zijn 40 euro. Tijdens 
de wandeling is er ruimschoots gelegenheid 
voor het vertellen en het stellen van vragen 
over wat je ervaart. Voor aanmelding en 
meer informatie, telefoon 053-5360959 of 
www.geomantie.nl

De school voor holistische natuurbeleving.

KBO De Lutte
Op woensdag 14 september bezoeken we “De mooiste Synagoge van 
West-Europa” in Enschede. Omdat parkeren in Enschede niet zo een-
voudig maar wel duur
is, gaan we deze keer samen met een bus. Deze bus vertrekt om 13.15 
uur vanaf de parkeerplaats bij het dorpshoes. Ook niet-leden van de 
KBO zijn hierbij welkom.De kosten van deze excursie zijn: € 5,00 voor 
leden en € 7,50 voor niet-leden. Als u mee wilt moet u zich vóór zondag 
4 september opgeven bij: Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805. 
Het bestuur ziet u graag terug.

Dorinde Holman



14 15

	
	
	
	
Zondag	21	augustus:		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	dames	en		
	 	 	 		herenkoor	
	Voorganger		 :	mevr.	Irma	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	A	Scholte	Lubberink	
Misdienaars		 :	Coen	en	Joep	Volker	
	
Woensdag	24	augustus:	 19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	28	augustus:	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	G	Maseland	
Misdienaars	 						:	Joyce	en	Mirthe	Rolink	
Collecte	 						:	2e	collecte	voor	de	MIVA	(Missie	verkeersmiddelen	actie)	
	
Woensdag	31	augustus:	 19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	4	september:	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	L.	Ros	
Lectrice	 		 :	mevr.	T	Hesselink	
Misdienaars	 						:	Lars	Grote	Beverborg	en	Twan	Bekke	
	
Dinsdag	6	september						:		19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	7	september:	 19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Overleden:	
Anna	Maseland,	Pastoor	Geerdinkstraat	26.	Op	de	leeftijd	van	77	jaar	
	
Intenties:	
Zondag	21	augustus:	Truus	Egberink-Grashof,	Ouders	Volker-Westerik,	Johan	
Grashof,	Antonius	Grote	Punt,	Fien	Bosch-Wekking,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	
Hennie	Vaneker,	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),	Henk	Nijhuis,	Gerhard	grote	
Beverborg,	Annie	Maseland,	Gerrit	olde	Hendrikman	(gez.	Buren).	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Jaargedachtenis:	Gerrit	Nijhuis,	Ouders	Beernink-Borgreve	en	Johan,	Ouders	
Bosch-Benneker,	Antoon	van	Rijn,	Truus	Visschedijk-Notkamp,	Bernard	
Wonniger,	Wies	Scheper-Rikmanspoel,	Truus	en	Hendrik	Schasfoort-Nijhuis,	
Bernard	en	Annie	van	Langen-Koertshuis,	Ouders	Reimer-Haafkes,	
Tot	zekere	intentie.	
	
Zondag	28	augustus:	Ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	Hennie	oude	
Egberink,	Frans	Koertshuis,	Bernard	Hampsink,	Ouders	Dierselhuis-Bosch,	Johnny	
Punt,	Ouders	Gieslink-Frielinck,	Frans	Maseland,	Alwie	Grunder,	Gerhard	grote	
Beverborg,	Gerrit	Olde	Hendrikman,	Henk	Nijhuis,	Annie	Maseland.	
	
Jaargedachtenis:	Mien	en	Marie	Olde	Hanhof,	Hans	Nijmeijer,	Jan	Wonniger,	
Pater	Jan	Schrader.	
	
Zondag	4	september:		Ouders	Zwijnenberg-Kamphuis,	Ouders	Beernink-olde	
Meijerink,	Ouders	Tijhuis-Rosink,	Marie	Bulter-groote	Beverborg,	Henk	van	
Leijenhorst,	Bennie	Bosch	(Merelstraat),	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),	Gerhard	
grote	Beverborg,	Gerrit	Olde	Hendrikman,	Annie	Maseland.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	J	Bosch-Hampsink,	Bernard	Visschedijk,		
Ouders	Wonniger-Rolink.	
	
Pastorpraat:		
“Werkt	niet	voor	het	voedsel	dat	vergaat,	maar	voor	het	voedsel	dat	blijft	ten	
eeuwigen	leven	en	dat	de	Mensenzoon	u	zal	geven”	(Johannes	6,	27)	
Het	is	midden	in	de	zomer,	een	tijd	van	rust	houden	of	op	reis	gaan	voor	velen	
en	hard	werken	voor	anderen	die	voor	hen	invallen.	In	de	kerk	horen	we	deze	
weken	over	Jezus	die	op	reis	is	naar	Jeruzalem;	een	reis	dat	tegelijkertijd	een	
leerproces	is.	De	thema’s	van	de	zondagen	sluiten	hierbij	aan:	‘Durf	op	te	staan	
voor,’	‘Wat	is	uw	levensdoel,’	‘Moedig	leven,’	‘Spant	u	tot	het	uiterste	in.’	Het	
zijn	allemaal	aansporingen	om	over	na	te	denken,	en	niet	bij	de	pakken	neer	te	
zitten	als	het	tegenzit,	maar	het	juist	op	te	pakken,	moed	te	houden	en	indien	
nodig	om	hulp	te	vragen.	Laten	we,	zeker	nu	in	de	zomer,	bij	al	het	harde	werken	
niet	vergeten	dat	wij	ook	een	beetje	tijd	mogen	nemen	om	te	genieten	van	alles	
wat	ons	gratis	geschonken	wordt:	de	zon,	de	blauwe	lucht,	het	spel	van	de	wind,	
een	bloem	in	het	veld,	een	vogel	op	het	dak,	het	gegons	van	een	insect,	een	
paard	dat	je	aankijkt,	de	glimlach	van	je	vriend,	een	woord	van	waardering,	
kinderogen,	een	zoen,	de	liefde	van	onze	God.	Dat	wens	ik	u,	ook	namens	het	
team,	toe	deze	zomer.	Frederick	is	een	veldmuis,	die	met	drie	andere	muisjes	
woont	bij	een	oude	muur.	In	de	zomer	werken	de	muizen	dag	en	nacht	om	
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voedsel	bijeen	te	brengen	voor	de	wintermaanden.	Ze	sjouwen	met	graan	en	
maïs	en	nootjes.	Alleen	Frederick	niet,	die	ligt	vaak	op	zijn	rug	te	luieren.	"Moet	
jij	niet	werken?"	vragen	de	andere	muisjes.	"Ik	verzamel	zonnestralen	voor	de	
winter",	zegt	Frederick,	"ik	verzamel	kleuren	voor	de	donkere	maanden".	Toen	
de	muizen	moe	werden	en	nog	eens	Frederick	vroegen	of	hij	niet	kwam	helpen	
zei	Frederick,	vlak	voor	hij	in	slaap	viel:	"Ik	verzamel	woorden".	
Toen	werd	het	winter.	Het	werd	koud	en	er	viel	veel	sneeuw.	De	muizen	aten	
hun	voorraden	op.	Langzaam	raakten	de	graan-	en	maïskorrels	op,	maar	buiten	
was	het	nog	koud	en	donker.	De	muizen	werden	steeds	stiller.	Toen	stond	
Frederick	op.	Hij	begon	te	vertellen	over	de	warme	zonnestralen,	over	het	rood	
van	de	bessen,	en	het	blauw	van	de	korenbloemen,	en	hij	maakte	een	gedicht	
over	de	lente	die	zou	komen.	De	andere	muisjes	kregen	het	warm	vanbinnen	
toen	ze	hem	hoorden,	en	ze	begonnen	te	klappen:	"Je	bent	een	dichter	
Frederick,	dankjewel	voor	je	mooie	woorden."	En	zo	bleven	ze	leven	tot	de	lente	
kwam.	(Leo	Leoni)	 Pastor	Ingrid	Schraven	
	
Kloosterspiritualiteit	
Voor	hen	die	inspiratie	zoeken	voor	hun	persoonlijke	ontwikkeling	en/of	
behoefte	hebben	aan	een	adempauze	kunnen	kennismaken	met	het	
kloosterleven.	Vadere	biedt	u	die	mogelijkheid	om	deel	te	nemen	aan	de	
meerdaagse	waar	u	kennis	maakt	met	de	spiritualiteit	van	het	leven	in	een	
klooster.	Door	het	ritme	van	de	dag	kan	men	aandacht	geven	aan	wat	centraal	
staat	in	de	kloosters	zoals	stilte,	rust,	ontmoeting,	…	Zie	voor	meer	informatie	
www.vadere.nl.	Namens	Jos	van	Remundt	

Maria	Wolbert	–	Closa	Rodrigo	Locatieraadvoorzitter	
Jaar	van	Barmhartigheid	
In	het	kader	van	het	Jaar	van	Barmhartigheid	hebben	wij	al	een	
aantal	dingen	georganiseerd.	En	staat	er	nog	meer	op	het	
programma	voor	dit	jaar.	Zoals	zondag	4	september	is	het	thema	
gevangenen	bezoeken	in	de	viering	om	9.00	uur.	Misschien	kent	
u	ze	nog	de	zeven	werken	van	barmhartigheid?	Werken	die	we	
dagelijks	verrichten	zonder	dat	we	ons	er	bewust	van	zijn.	En	een	
van	de	zeven	werken	van	barmhartigheid	is	gevangenen	
bezoeken.	De	werkgroep	heeft	samen	met	pastor	Leo	Ros	deze	
viering	voorbereidt.	Het	dames	en	herenkoor	zingt	toepasselijke	
liederen	zoals	de	hymne	Misericordis	sicut	Pater,	een	lied	
speciaal	gecomponeerd	voor	dit	heilige	jaar.	Pastor	Ros	zal	vertellen	over	zijn	
ervaring	met	gedetineerden	en	hun	familie.	Wij	nodigen	u	van	harte	uit	om	deze	
viering	mee	te	maken.	Hierop	aansluitend	hebben	Zij	Actief	en	werkgroep	Jaar	

van	Barmhartigheid	samen	een	informatieavond	met	het	thema	gevangenen	
georganiseerd	op	dinsdag	6	september.	Op	deze	avond	is	Merlin	Oosterbroek	
uitgenodigd	om	een	lezing	te	geven.	Zij	is	in	gezelschap	van	Mia	een	cliënte	die	
ze	begeleidt	en	wijkagent	Anneke	Boonstra.		"Gevangene"	in	je	eigen	leven	of	in	
een	gesloten	inrichting...	Wat	is	het	verschil	en	wat	zijn	misschien	wel	overeen-
komsten...?!		‘Gevangene’	is	de	titel	van	de	lezing	welke	ik	geef	in	het	kader	van	
het	‘Jaar	van	de	Barmhartigheid’.	Tijdens	deze	lezing	neem	ik	u	mee	in	de	wereld	
van	"geslotenheid"	met,	als	onderdeel,	het	leven	in	een	TBS-kliniek.	Jarenlang	
heb	ik	gewerkt	met	daders	van	de	meest	uiteenlopende	misdrijven	en	ben	ik	
getuige	geweest	van	de	moeilijkheden	welke	zich	aandienden	bij	het	terugkeren	
in	de	maatschappij.	Hoe	ziet	een	dergelijke	behandeling	eruit	en	wat	komt	er	
allemaal	bij	kijken?	Op	dit	moment	ben	ik	werkzaam	in	de	ambulante	
hulpverlening	binnen	de	psychiatrie	en	is	mijn	ervaring	dat	gevangene	zijn	in	een	
gesloten	inrichting	of	in	je	eigen	leven	weinig	verschil	kent.	Hoe	moeilijk	is	het	
om	te	voldoen	aan	de	eisen	van	de	maatschappij?	Welke	"drempels"	heb	je	te	
nemen	wanneer	je	je	een	gevangene	voelt	in	je	eigen	leven.	En	weet	u	wat	zich	
afspeelt	achter	de	voordeur	van	uw	buren?	De	voorbereiding	was	erg	
inspirerend	en	wij	verwachten	dat	deze	avond	dat	ook	zal	zijn.	Iedere	Luttenaar	
die	belangstelling	heeft	wordt	uitgenodigd.	De	bijeenkomst	begint	om	19.30	uur	
en	zal	tot	ongeveer	21.30	uur	duren	en	vindt	plaats	bij	De	Vereeniging.	Omdat	
we	veel	mensen	deze	interessante	lezing,	willen	aanbieden	is	de	entree	evenals	
een	kopje	koffie,	gratis.	Graag	zien	we	u/jullie	op	4	en/of	6	september.		

ZijActief	en	werkgroep	Jaar	van	Barmhartigheid	De	Lutte.	
	
Vrijwilligersavond	2016	
Op	woensdag	24	augustus	zal	de	dankjewel	avond	van	de	St.	Plechelmus	
Parochie	De	Lutte	plaatsvinden.	U	wordt	verwacht	om	18.00	uur	bij	
zalencentrum	De	Vereeniging.	Alle	vrijwilligers	zijn	hiervoor	van	harte	
uitgenodigd	voor	een	gezellige	avond	met	een	hapje	en	drankje.	Vergeet	je	
daarom	niet	aan	te	melden	voor	15	augustus	bij	Gerard	Pross	via	
gerardpross@hetnet.nl	0541-551535	of	via	je	eigen	werkgroep	coördinator.	
Graag	zie	ik	jullie	allen	op	woensdag	24	augustus.	Locatieraadvoorzitter	Maria	
Wolbert-Closa	Rodrigo	
	
Bericht	alleenstaanden	
De	bijeenkomst	voor	alleenstaanden	is	op	woensdag	31	augustus.		
U	bent	dan	weer	van	harte	welkom	om	14.00	uur	in	het	parochiecentrum.		
We	hopen	jullie	allen	weer	te	ontmoeten	op	31	augustus!	

Vriendelijke	groet,	Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
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Kevelaer	2016	De	Lutte-Beuningen	
Het	reisje	naar	Kevelaer	is	dit	jaar	op	dinsdag	4	oktober.	In	Kevelaer	is	een	
Eucharistie	viering	en	plechtig	lof	en	voldoende	tijd	om	te	bidden	en	rond	te	
kijken.	Er	is	op	de	heenweg	een	koffiestop,	een	warme	maaltijd	in	Kevelaer	en	
als	afsluiting	in	Kevelaer	soep	met	een	broodje.		
Kosten	zijn	45	euro	pp.	We	proberen	met	2	bussen	te	gaan.	Opgave	voor	12	
september	bij	het	parochiesecretariaat	of	Ans	van	Langen	tel:	552008	of	bij		
Kitty	Dijkstra	tel:	296742.	We	rekenen	graag	op	uw	deelname.	
	
Gaat	u	met	ons	mee	naar	Lourdes	van	2	tot	en	met	7	oktober	2016?		
Groep	Twente	(vliegreis).	
Op	zondag	2	oktober	vertrekken	we	met	de	bus	vanuit	Hengelo	(Hotel	van	der	
Valk)	naar	Maastricht	Aachen	Airport.	Vanaf	Maastricht	Aachen	Airport	vliegen	
we	naar	Tarbes-Lourdes-Pyrenees	Airport	en	vervolgens	gaan	we	met	de	bus	
naar	ons	hotel	in	Lourdes.	In	Lourdes	verblijven	we	in	hotel	St.	Georges.	
Op	vrijdag	7	oktober	vertrekken	we	met	de	bus	van	ons	hotel	naar	Tarbes-
Lourdes-Pyrenees	Airport.	Vanaf	Tarbes-Lourdes-Pyrenees	Airport	vliegen	we	
naar	Maastricht	Aachen	Airport	en	vervolgens	gaan	we	met	de	bus	terug	naar	
Hengelo	(Hotel	van	der	Valk).Een	reis	naar	Lourdes	is	een	bijzondere	ervaring	
voor	jong	en	oud.	Lourdes	wordt	vaak	omschreven	als	een	plek	waar	hemel	en	
aarde	elkaar	raken.	Beleef	samen	met	ons	deze	prachtige	reis.	
Voor	meer	informatie	over	deze	reis	kunt	u	contact	opnemen	met:	
Betsy	Volker	tel:	0541-551806,	Anneke	Olde	Nordkamp	tel:	0541-552093	
of	Elly	Damhuis	tel:	0541-229852.	
	
Collecte	Lourdes	
In	de	week	van	28	augustus	tot	en	met	3	september	wordt	er	gecollecteerd	voor	
het	Lourdeswerk	De	Lutte.	Met	het	collectegeld	willen	we	zieke	mensen	of	
mensen	met	een	beperking	de	mogelijkheid	bieden	om	naar	Lourdes	te	gaan	
door	deze	mensen	een	gedeelte	van	de	reissom	te	schenken.		
Kent	u	iemand	uit	onze	geloofsgemeenschap	die	graag	naar	Lourdes	wil	en	die	
wel	een	steuntje	in	de	rug	kan	gebruik,	geef	zijn	of	haar	naam	dan	door	aan	
Betsie	Volker	tel:	0541-551806,	Anneke	Olde	Nordkamp	tel:	0541-552093	of		
Elly	Damhuis	tel:	0541-229852.	
	
	
	
	

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



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


