
"Verandering tijden oud papier"

Agenda
13 Sep  KBO; Klootschieten
18 Sep  Ouderenuistapje
21 Sep  Nazomerconcert
25 Sep  Zij-actief; Regio ledenavond
3 Okt    Zij-actief: Bloemschikken
15 Okt  Zij-actief; Ter Keurs 
17 Okt  KBO: Houden we het mooi
20 Okt Plechelmus Harmonie
6 Nov   Ouderendag
16 Nov Heilig Vormsel

Een zeer nat begin van de 
nachtdienst. Ondanks de regen 
veel meldingen geluidsoverlast 
van feesten. In # Delutte

                           @wijkagentbennie

Twitter

"Wonen met zorg op Erve Het 
Hengelman"

" Dagopvang naar Dorpshoes " 

"Vrachtverkeer en Dorpstraat"
"Start nieuwe seizoen activiteiten 
Dorpshoes"

" Gezonheidszorg in De Lutte "

Uitgave 13 - van  14 September t/m 3 Oktober 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
13 Sep KBO; Klootschieten in Beuningen
15 Sep Landleven Fietstocht VVV De Lutte
18 Sep Ouderenuitstapje - Meyerwerft
21 Sep Plechelmusharmonie; Nazomerconcert in het Lutterzand
25 Sep Zij-actief; Regio ledenavond bij hutten in Rossum, Aanvang 20.00 uur
3 Okt Zij-actief; Bloemschik workshop
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
17 Okt KBO: Houden we het mooi zo?, 14:00 Vereeniging
20 Okt Plechelmusharmonie; Twentse cultuurtocht  
6 Nov Ouderendag
16 Nov  Heilig Vormsel; om 19.00 uur, door Vicaris Cornelissen
17 nov  MTB Tocht "De Helletocht" starten 08:30-10:00 Locatie Blokhut
19 Nov Zij-actief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
10 Dec Zij-actief; kerststukje maken in de Vereeniging
14 Dec Kerstconcert Dames & Heren koor
17 Dec Zij-actief; adventsviering (opgave noodzakkelijk)
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie
2014
23 Jan Informatieavond 1e heilige Communie
22 Mrt Precetatieviering 1e heilige Communie
01 Jun 1e heilige Communie
29 Jun Herhalingsviering 1e heilige Communie

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122

Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.         0541-552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.   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 14 September t/m 4 Oktober kopie 
inleveren voor woensdag 4 September voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

VRACHTVERKEER EN DORPSTRAAT.
In juni hebben we de gemeente een brief gestuurd waarin we hebben gevraagd om een 
aantal straten gesloten te verklaren voor vrachtverkeer. Dit met uitzondering van be-
stemmingsverkeer voor het leveren van goederen voor de aan de Dorpstraat gevestigde 
bedrijven. Reden voor dit verzoek was het feit dat deze woonstraten in De Lutte zijn ge-
legen in een 30km/uur-zone en dat het regelmatig voorkomt dat vrachtverkeer, met als 
herkomst of bestemming het aan de Ambachtstraat gelegen bedrijventerrein, oneigen-
lijk gebruikmaakt van deze woonstraten. Een aantal bewoners van o.a. de Zwaluwstraat 
hadden aan Dorpsbelangen gevraagd om zich over dit probleem te buigen.
Wij zijn vervolgens met een aantal vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek 
gegaan.
De gemeente Losser wil nu dit probleem oplossen door de woonstraten door middel van  
een zogenaamd zone-bord af te sluiten voor vrachtverkeer (behalve bestemmingsver-
keer).
Dezelfde verkeersmaatregel zal getroffen worden de wijk De Luttermolen. 

Tot 3 september was er de mogelijkheid tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen.
Een plattegrond met daarop de straten die voor vrachtverkeer gesloten zijn vindt u bin-
nenkort op onze website www.dorpsbelangendelutte.nl

Heeft ideeën of oplossingen over het bovenstaande, laat het ons weten. Wij hebben de 
wijsheid ook niet in pacht. Meldt dit op mail@dorpsbelangendelutte.nl

Hartelijk dank,
Ria Heijdens (Voorzitter St. Dorpsbelangen)

Houden we het zo mooi ?

KBO: donderdag 17 oktober, 14.00 uur in de Vereeniging.
Wij wonen in een prachtig natuurgebied; een schitterend landschap met veel bijzon-

dere planten en dieren. Maar in onze maatschappij kunnen 
we de natuur niet altijd zo maar zijn gang laten gaan, denk 
b.v. aan de overlast van ganzen bij het vliegveld Schiphol of 
de aanrijdingen met reewild en wilde zwijnen. Daarom is er 
Natuurbeheer. 
Herman Zwijnenberg is hier al bijna zijn leven lang mee bezig. 
Op donderdagmiddag 17 oktober komt hij naar de Vereeniging 
om te vertellen over zijn ervaringen met natuur- en faunabe-

heer en ook om ons daarover veel te laten zien.
 Alle leden van de KBO zijn hierbij van harte welkom.
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Kiek Es!
Wij zijn met zes personen van de organisatie 
van Open Air Keet'n Zwart een lang week-
end naar Oostenrijk geweest. 
Wij zijn naar een groot tentfeest in het 
dorpje Au geweest om naar bands te kijken 
voor volgend jaar juni. 

Het feest duurde vier dagen van ‘sm orgens 
11 uur tot ongeveer 2 uur ‘s nachts. Op 
zaterdagavond waren er wel 5000 mensen 
in de tent. Er speelden meerdere bands. 
Als een band zijn laatste nummer speelde 
draaide het podium en stond de volgende 
band al klaar.
Wij hebben uiteraard het Luutke meegeno-
men!  

Groet'n Bjorn beernink
organisatie open air keet’n zwart  

Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen 
Kiek es is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/kiekesintluutke

KIEK ES Agenda Zij Actief
25 September aanstaande organiseert Regio Zij Actief een Ladies Night bij Cafe-Rest 
Hutten in Rossum vanaf 20.00 uur. De kosten voor leden zijn €5,00 en niet-leden betalen 
€10,00. 
U kunt zich opgeven bij Marga Uit het Broek voor 17 september aanstaande, vol is vol.
Een therapeut van fysiotherapiepraktijk Ter Keurs geeft op 15 oktober tijdens de leden-
avond informatie over oedeemtherapie. Opgave is hiervoor niet noodzakelijk.
Opgave is wel nodig voor de Slachtvisite op 19 november, opgave voor 7 november bij 
Marga Uit het Broek.
En niet vergeten, 3 oktober is er weer een bloemschik workshop ‘s middags bij 
Maurien Wigger, hiervoor opgave bij Marga Uit het Broek.
et bestuur van Zij Actief wensen wij iedereen veel plezier.

Dagopvang naar Dorpshoes

Met ingang van 1 oktober a.s. gaat ons dorpshoes onderdak bieden aan de Zorggroep 
Sint Maarten. Niet alleen de dagopvang, nu nog ondergebracht in de Elfterborgh, zal 
naar Erve Boerrigter verhuizen, ook Maartje (onderdeel van de ZSM) krijgt er een plek. 
Dat betekent dat u binnenkort voor alle vragen op het gebied van o.a. thuiszorg (uitleen 
hulpmiddelen), kraamzorg, fysiotherapie en ergotherapie in het dorpshoes terecht kunt. 
Ook het spreekuur van de wijkverpleegkundige (elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur) 
wordt verplaatst naar Erve Boerrigter.
Het spreekt voor zich dat het bestuur van het dorpshoes zeer ingenomen is met deze 
nieuwe gebruiker. Erve Boerrigter wordt steeds meer een knooppunt van activiteiten 
voor de oudere dorpsbewoners. We hadden al een succesvolle en populaire beweegac-
tiviteit op de maandagochtend. Deze maand komt daar een inloopmiddag voor ouderen 
bij (op de donderdag) en vanaf 1 oktober kunnen we dus ook de Zorggroep Sint Maarten 
welkom heten in ons prachtige dorpshoes. In een volgende uitgave van ’t Luutke zal de 
Zorggroep Sint Maarten uitgebreider terugkomen op deze positieve ontwikkelingen.

Bestuur Dorpshoes Erve Boerrigter

Schoonhouden omgeving blokhut & 
kerkenbos
De laatste tijd komt het steeds meer voor 
dat er rond om de blokhut hondenpoep ligt 
vooral op het stuk grasveld naast de blokhut. 
Als Jong Nederland zijnde willen we graag een 
beroep doen op alle honden bezitters om de 
hondenpoep op te ruimen. Er staat naast het 
grasveld een afvalbak waar u in een afgeslo-
ten zakje de hondenpoep kwijt kunt. Er spelen 
namelijk altijd nog kinderen op het grasveld.

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in 
De Luttermolen:
zaterdag 14 september 
12:30 Lutheria MC 1 - Klumpers VVA MC 1
vrijdag 20 september 
19:00 Lutheria MA 1 - Ecare Apollo 8 MA 1
20:45 Lutheria DS 1 - Vrivo DS 1
vrijdag 27 september 
19:00 Lutheria DS 4 - Krekkers DS 6
19:00 Lutheria DS 3 - Twente-Sparta DS 3
20:45 Lutheria DS 2 - Reggefiber DeVoKo DS 5
zaterdag 28 september
12:30 Lutheria MB 1 - Ecare Apollo 8 MB 2
12:30 Lutheria MC 1 - Rivo Rijssen MC 3
14:00 Lutheria MA 2 - Webton Hengelo MA 1

vrijdag 4 oktober 
19:00 Lutheria MA 1 - VoCASA MA 1
19:00 Lutheria DS 4 - Webton Hengelo 
DS 4
20:45 Lutheria DS 3 - Webton Hengelo 
DS 5
20:45 Lutheria DS 1 - Rivo Rijssen DS 2
zaterdag 5 oktober 
14:00 Lutheria MA 2 - Volley '68 MA 1

Zie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl
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Gezondheidszorg in De Lutte

In vroegere tijden was de gezondheidszorg niet zo goed geregeld als tegenwoordig. 
De gemiddelde leeftijd was aanzienlijk lager dan tegenwoordig en met middeltjes uit de 
natuur probeerde men de kwalen te bestrijden.  
Pastoor Geerdink schreef in zijn “kroniek” dat van 1827 tot 1832 velen stierven aan de 
“Friese koorts”.  Velen die naar Friesland waren geweest om daar te werken kwamen 
besmet terug en stierven en 
ongeveer een vijfde deel van 
de bevolking bleef van deze 
koorts verschoond.
Van de choleraziekte die in 
Holland vele slachtoffers 
maakte bleef De Lutte be-
spaard maar in 1837 stierven 
hier velen aan een andere 
griep.  
In Oldenzaal was  in 1802 
door de overheid Dr.Veehof 
aangesteld als stadsdokter en 
hij deed veel aan zgn.koepok-
inentingen waarmee de toen gevreesde volksziekte de pokken werd bestreden en in 
1812 kwam daar  Dr.J.A.Stroink bij om een andere heersende ziekte  “de schurft” te 
bestrijden.
Een bijzondere gebeurtenis voor de gezondheidszorg in onze omgeving was wel de 
oprichting van een ziekenhuis in Oldenzaal in 1895 “Heil der Kranken” waarin de ver-
pleging werd verzorgd door de zuters Franciscanessen  uit Heythuizen en in 1925 werd 
het Algemeen Ziekenfonds Oldenzaal opgericht  waarbij men zich kon verzekeren tegen 
ziektekosten.
Inmiddels hadden zich in Oldenzaal  al meerdere huisartsen gevestigd waar ook de Lut-
ternaren terecht konden en met een koetsje bezochten zij dan wel eens hun patiënten in 
De Lutte.

Voor de gezondheidszorg in De Lutte was 1922 een belangrijke mijlpaal : de oprichting 
van het St.Jozefgesticht, waarin de Zusters van de St.Jozefcongregatie  uit Amersfoort 
zich bereid verklaarden om hun “liefdewerken”in De Lutte te komen uitoefenen. Dat 
werden niet allen een bewaarschool en huishoudelijk onderwijs ( kook- naai- en kniples-
sen) maar ook ziekenverpleging.
De zgn. wijkverpleging kwam tot stand en de ouderen onder ons zullen zich nog wel 
zuster Menna kunnen herinneren. 

Na de oorlogsjaren ontwikkelden 
zich ook de zgn. kruisverenigin-
gen en in De Lutte als katholieke 
gemeenschap werd dit uiteraard 
een wit-gele kruisinstelling.  De 
gezondheidszorg werd beter en 
ook de kraamhulp waarbij vroed-
vrouwen , zoals mw. Zandhuis 
de (a.s.) moeders hielpen bij de 
komst van nieuwe Lutternaren.
De eerste huisarts die zich 
in De Lutte vestigde dokter 
J.M.S.Jansen die op 1 mei 1961 

een eigen praktijk begon na zijn 
artsenstudie en praktijkervaring te hebben opgedaan in het ziekenhuis van Oldenzaal bij 
dokter Pelser.  In  mei 1976 droeg hij zijn praktijk over aan Nanne Brandenburg en inmid-
dels heeft zoon Jan zich ook gevestigd in De Lutte. 
Zo kwam in ons dorp de zgn. eerste lijnszorg op gang en voor bijzondere verpleegkun-
dige hulp vestigden zich ook in ons dorp een fysiotherapeut ( B.Kamphuis) en in 1984 
een tandarts ( Anda Geerdink) die haar praktijk begon in het toen nog dienstdoende 
Wit-Gele Kruisgebouw aan de Irenestraat.
De organisatie van dit kruiswerk en de wijkverpleging veranderde daarna in een snel-
treinvaart met de komst van een groot aantal zorginstellingen , opvangtehuizen en 
dergelijke en menigeen zal in deze tijd door de bomen het bos niet meer zien.   Wat de 
toekomst brengt weten we niet maar nog wel hoe het vroeger was .

- Tonnie Bekke -

Oud Papier ophalen in De Lutte
vanaf heden wordt het papier niet 
meer vanaf 09:30 meer opgehaald 
maar vanaf 09:00 zorg dus dat u 
op tijd het oud papier aan straat 
heeft staan goed ingepakt in dozen 
of zakken om het ophalen te 
vergemakkelijken. Nu ook de herst 
bijna zijn intrede doet ook graag 
een verzoek om het pas zaterdag 
ochtend aan straat te zetten ivm 
de regen. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. Jong Nederland & 
SV De Lutte

KRONIEK  DE LUTTE

Heil der Kranken

Bewaarschool met klooster
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Start nieuwe seizoen 2013/2014 in Dorpshoes Erve Boerrigter:
Voor kinderen hebben we de volgende activiteiten gepland:
Kinderyoga:
Onder begeleiding van yogadocente Ine Peters gaat deze cursus van start. Er is aandacht 
voor spel, bevorderen van de motoriek, concentratie en rust te ervaren.
De cursus vindt plaats in de yogaruimte van Erve Boerrigter. De kosten bedragen 15,00 
euro voor vijf lessen. ( min 6. max 8 kinderen)
Voor info kun je mailen naar: Ine Peters-Welhuis email: iwelhuis@xs4all.nl of bellen naar 
het dorpshoes 0541-552009 of jan@dorpshoes.nl

De knutselfabriek:
Houd je van knutselen met allerlei verschillende materialen bv. verf, papiermaché, glit-
ters, stof, etc. kom dan elke week naar de knutselfabriek
We starten op maandag 7 okt. Voor kinderen van 5 t/m 7 jr. van 15.00 – 16.00. Voor 
kinderen van 8 t/m 12 jr. van 16.00 – 17.00 uur.
Kosten: 15.00 euro voor zes lessen ( min 6 , max. 8 kinderen)
Voor info kun je mailen naar: answerger@gmail.com of je neemt contact op met het 
dorpshoes 0541-552009 of jan@dorpshoes.nl

Workshop Tapas maken voor kinderen:
Dinsdag 17 september van 14.30 – 15.30 uur 5 t/m 7 jaar. Van 
15.30 tot 16.30 uur is de leeftijd van 8 t/m 12 jaar aan de beu
rt.                                                                                                                                                                    
Op deze workshop gaan we heerlijk Spaanse hapjes maken die je in een mooie verpak-
king mee naar huis kunt nemen.
Kosten: 3,50 euro p.p.

Workshop Cupcakes maken voor kinderen:
Op Dinsdag 1 oktober gaan we weer cupcakes maken.
De kosten, tijden en leeftijden zijn hetzelfde als voor de workshop tapas maken.
Op zondag 22 september van 10.00 – 13.00 vindt er weer een kinderkledingbeurs plaats 
in het Dorpshoes Erve Boerrigter. 

Op zondag 22 september van 10.00 – 13.00 vindt er weer een kinderkledingbeurs plaats 
in het Dorpshoes Erve Boerrigter. 
Indien u najaar/winterkleding en schoenen van maat 86 t/m 176 wilt inbrengen kunt u 
voor uw deelnamenummer bellen met: Yvonne Olde monnikhof 0541-552274 / yvonne-
rene@home.nl of Anke Oude Elferink 0541-552562 / marcooudeelfrijk@hetnet.nl
Uw kleding kunt u zaterdag 21 september tussen 11.00 en 12.00 uur inleveren bij Dorps-
hoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, de Lutte.
Elk kleding , schoon en heel , per stuk voorzien van prijs, maat en uw deelnamenummer. 
U kunt max. 30 stuks p.p. in dozen aanleveren. Als u de kleding niet terug wilt, voorziet u 
het prijskaartje met een rode stip. De kleding wordt dan aan een goed doel geschonken.

Cursussen/activiteiten/workshops voor volwassenen.
Wil je werken aan je fitheid?!
Kom en doe mee met de groepslessen om lenigheid, conditie en kracht van benen, buik 
en billen te trainen.
De lessen starten op woensdag 4 september  van 18.30- 19.30 in het dorpshoes.
Voor info kunt u contact op nemen met Nel Hofstede tel: 06-20545539
Inloop( ontmoetings)middag voor ouderen:
De KBO heeft i.s.m. Dorpshoes Erve Boerrigter het plan opgevat om een gezellige inloop-
middag te organiseren. Ontmoeten is dan ook het uitgangspunt. 
Op deze middag kunt u een praatje aanknopen, een tijdschrift lezen, een kaartje leggen, 
sjoelen, rummikubben, puzzelen etc. Verder is er ruimte om een wandelingetje te maken 
en naar de bibliotheek te gaan. Op deze middag zijn er vrijwilligers aanwezig die u graag 
ter zijde staan.
De inloop/ontmoetings middag is op elke laatste donderdag van de maand van 14.00 – 
16.00 in het dorpshoes.
We starten op donderdag 26 september , verder op 31 okt en 28 nov. Ivm de feestdagen 
is de middag is december verplaatst naar 12 december. 
Er zijn koten verbonden aan deze middag, alleen het gebruik van consumpties zijn voor 
eigen rekening.
Schilderlessen in Erve Boerrigter:
Beeldend kunstenaar/schilder Paul kamphuis gaat weer lessen en workshops verzorgen 
in het dorpshoes. Uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met olieverf of acryl. Er is aan-
dacht voor kleurenleer en compositie. De onderwerp keuze is vrij. 
Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 8 personen.
Tijdstippen:
Dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 uur start 24 september
Woensdagochtend van 9.00 – 12.00 uur start 25 september
Vrijdagmiddag van 13.00 – 16.30 start 27 september.
Kosten euro 160 voor 7 lessen
Info: P. Kamphuis 06-51355744 of mail naar Jan@dorpshoes.nl

Taiji Tao & Medidatie ( Tjai Chi)
Ontspanning, beweging, balans en rust vinden in lichaam en geest.
Donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur in Erve boerrigter
Info en opgave bij Paul Grefte, tel: 06-41027915 of paulgrefte@sanqidao.nl

Cursus Engels
Dit najaar bestaat de mogelijkheid om een beginners- of gevorderden cursus engels te 
volgen in het Dorpshoes Erve Boerrigter.
Voor verdere info over de cursussen, kosten en start kunt u kontact opnemen met: E. 
Jongkind tel: 053-4367767
Natuurlijk worden er nog meer cursussen en activiteiten aangeboden in Erve Boerrigter. 
Kijk hiervoor op www.dorpshoes.nl of haal een info boekje bij Dorpshoes Erve Boerrig-
ter. 
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Met onze zeer ervaren en gediplomeerde 
instructrices en unieke lesmethodes kunnen 
wij u een diploma garanti e geven.

Met onze methode is de verwachti ng dat uw kind binnen 52 lessen 
zijn of haar A diploma heeft  behaald. Bij ons kunt u ook kiezen om 
het bedrag ineens te betalen of maandelijks. Daarbij lessen we in 
de vakanti es gewoon door. Kijk voor de voordelen en voorwaarden 
op onze website: zininzwemmen.nl
 
Middels het leerlingvolgsysteem kunt u alti jd online meekijken 
naar de vorderingen van uw kind.

In 52 lessen 
diploma A

Bel  (0541) 85 90 48
Mail info@zininzwemmen.nl
 ronald@zininzwemmen.nl
 diana@zininzwemmen.nl

Locati es Het Roessingh  Roessinghsbleekweg 33,7522 AH Enschede (Hoofdingang van het Roessingh)
 Losserhof  Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser (Afslag Losserhof rechtdoor tot gele muur)

(0541) 85 90 48
voor € 595,-
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Fonds verstandelijk gehandicapten 
steunt bijna 300 projecten 
Steun voor lokale, regionale en provinciale 
projecten
Fonds verstandelijk gehandicapten maakt 
voor ruim € 350.000,- maar liefst bijna 300 
projecten mogelijk in Nederland. Het zijn 
projecten gericht op het meedoen van men-
sen met een verstandelijke beperking in de 
samenleving. Organisaties die een bijdrage 
ontvangen zijn o.a. MEE, ouderverenigingen 
Sien, KansPlus en Dit Koningskind . 
Fonds verstandelijk gehandicapten vraagt 
elk jaar eind september financiële steun en 
aandacht voor de positie van mensen met 
een verstandelijke beperking. Dit doen wij 
onder andere door middel van onze lan-
delijke collecte. Deze steun is hard nodig! 
Door toenemende bezuinigingen wordt het 
voor deze groep mensen steeds moeilijker 
om mee te doen in de samenleving. Fonds 
verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat 
mensen met een verstandelijke beperking 
passend werk vinden, naar school kunnen en 
kunnen sporten bij reguliere sportclubs.
Om dat mogelijk te maken, collecteert het 
Fonds in de week van 22 september tot en 
met 28 september 2013 weer in het hele 
land, dus ook in De Lutte en Beuningen
Wij rekenen, net zo als voorgaande jaren, 
weer op uw financiële steun. 
Bij voorbaat dank namens de verstandelijk 
gehandicapten.
Mariëtte Even en Marjon Koop, De Lutte.
Paulien Oude Ophuis, Beuningen 

Een geweldig zomerseizoen voor 
o.a. zeker De Lutte gaat langzaam 

teneinde. We kunnen gerust stellen dat 
De Lutte goed op de kaart staat. Elke dag 
stond het plein in het centrum vol met 
fietsen. Het evenemententerrein bij ons 
Dorpshoes stonden dagelijks tientallen 
auto’s met fietsendragers. De terrassen 
waren tot ’s avonds laat gevuld. Maar dat 
hebben we dus ook met z’n allen in de 
hand. Het enorme vrijwilligerskorps van 
ons dorp zet zich werkelijk overal voor 
in. Zo zijn er de Hellehondsdagen, de 
hardloopwedstrijden, de wieler-/moun-
tainbiketochten, de muziek uitvoeringen, 
de bezetting van een super drukke VVV, 
omgedoopt tot Toerist Info De Lutte, 
de voetbalclub die Ajax binnenhaalt, 
bruidsparen die allemaal in ’t Lutterzand 
willen huwen, de themafietstochten 
bijvoorbeeld van de Land- en Tuinbouw 
Organisatie, excursies door onze na-
tuur met een elektrisch aangedreven 
kar, OpenAir Keet’n Zwart, het geweldig 
verzorgde kerkhof en kerkenbos, enz.
enz. Door zoveel evenementen te orga-
niseren en onderhoud te plegen krijgt 
De Lutte bekendheid. Als dan vervolgens 
onze hotels, restaurants, campings, 
bed&breakfast, winkels en cafés de bal 
inkoppen door een fantastische gastro-
nomie en dienstverlening aan de dag te 
leggen, maken we het af en geniet ons 
dorp De Lutte in heel Nederland en deels 
in Duitsland meer bekendheid. Wellicht 
dat dit ook de redenen is dat we het 
mooiste hotelterras van Overijssel heb-
ben, de beste IJssalon van Overijssel én 
dat de minister-president van Nederland 
zijn overleg met zijn partij in De Lutte 
heeft georganiseerd. Mooi hé?. 

- Scribent

Wonen met zorg op Erve ’t Hengelman

Het is u vast niet ontgaan: een groot artikel voorop de Tubantia eerder dit jaar over ‘wo-
nen op een boerenerf in De Lutte’. Samen met de familie Elderink ontwikkelt Zorggroep 
Manna ‘Erve ’t Hengelman’. Op het erf worden de huidige panden en schuren omge-
bouwd tot woningen. Het wordt allemaal zo gebouwd, dat het bovenaanzicht van het erf 
hetzelfde blijft. 

Wonen met een vorm van dementie
Twee van de huidige schuren worden omgebouwd tot kleinschalige woonvormen voor 
mensen met een vorm van dementie. Voor mensen met de ziekte van Alzheimer is het 
belangrijk om in een herkenbare omgeving te wonen. 
In de vier woningen wonen elk 6 mensen. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer. 
Daarnaast is er per woning een gezamenlijke woonkamer. Hier worden de bewoners 
zoveel mogelijk betrokken bij het dagelijks ritme, zoals het bereiden van de maaltijd of 
andere huishoudelijke bezigheden. Door de kleinschalige opzet en persoonlijke benade-
ring ontstaat er een vertrouwde omgeving waarbinnen de bewoners met plezier nuttig 
bezig kunnen zijn. Er is genoeg te zien en te beleven rond het erf, met kippen, geiten en 
ander kleinvee.

Lichamelijke zorgvraag
Voor mensen met een lichamelijke (somatische) aandoening, bijvoorbeeld reuma, zijn 
er onder de naam ’t Hengelman appartementen die met of zonder partner bewoond 
kunnen worden. Zij kunnen, indien nodig, te allen tijde een beroep doen op onze profes-
sionele hulpverleners. Daarnaast komen er vier luxe seniorenwoningen onder de naam ’t 
Veld (70m2). In deze ruime woningen kunnen partners samen wonen wanneer één van 
hen zorg nodig heeft.

Uniek concept
Met name in het oosten van Nederland zijn er nog weinig woonvormen die aansluiten 
bij de belevingswereld van mensen met een vorm van dementie. Door in een herken-
bare, vertrouwde omgeving te wonen gaat de gezondheid en welbevinden minder snel 
achteruit. De vrijheid van de bewoners met een vorm van dementie wordt zo groot 
mogelijk gehouden. Voor alle bewoners van het erf is er altijd zorg dichtbij. Wel zo’n fijne 
gedachte!
De huurprijzen van de meeste woningen zal onder de huurtoeslaggrens liggen, waardoor 
wonen in deze prachtige omgeving voor veel mensen mogelijk wordt. Dit maakt het een 
uniek concept in Nederland.

Informatiebijeenkomst
Zorggroep Manna organiseert op donderdagavond 26 september een informatiebijeen-
komst, in Enschede, voor mensen die geïnteresseerd zijn in het wonen op dit erf. Op de 
website www.ervehengelman.nl vindt u meer informatie. 
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

Zondag 15 september  
09.00 uur  :  Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger   :  Pastor N. Nijhuis 
Lectrice   :  mevr.  G. Maseland 
Misdienaars       :  Coen Volker en Remco Volker 
 
Woensdag 18 september   : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 20 september   : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 22 september 
09.00 uur  :  Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor  
Voorganger   :  Pastor H. Jacobs 
Lectrice :  mevr. E.Pross 
Misdienaars       :  Carmen Grote Beverborg en Pien Brookhuis 
 
Woensdag 25 september   : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 27 september   : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 29 september 
09.00 uur  :  Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor  
Voorganger   :  Pastor L. Ros 
Lectrice :  mevr. T. Volker 
Misdienaars       :  Bram Volker en Sem Kole 
 
Woensdag 2 oktober  : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 4 oktober  : 08.30 uur Communieviering 
 
Misintenties 
Zondag 15 september: 
Ouders Meijer - Notkamp en Henk Meijer, ouders Elderink-Eveld, Bernhard Grote 
Beverborg, Truus Egberink-Grashof, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders en 
Zoon Maseland, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Dinie Morsink, Ouders 
Nolten-Harbert, Wim Velthuis, Martin Volker, Dinie Nijhuis-Aveskamp, Bennie 
Schasfoort (Merelstraat), Lenie Tijhuis-Rosink, Gerrit Weusthof, Hans Nijmeijer, 
Gerrit Maseland, Truus Tellman, Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 50 
jarig huwelijk: Ouders Elderink-Meijer. 

Jaargedachtenis: 
Johanna Nolten-Harbert, Ouders Olde Hendrikman-Veldscholten, Annie Rolink, 
Ouders Zwijnenberg-Reijmer, Ouders Sanderink-Möllenkotte (Binkhorst). 
 
Zondag 22 september:  
Wies Scheper-Rikmanspoel, Jan Volker, Dinie Morsink, Bernard en Annie van 
Langen-Koertshuis, Marie Seijger-Schasfoort, Herman Koertshuis, Gerard 
Benneker, Thijs en Thomas, Gerrit Weusthof, Hans Nijmeijer, Gerrit Maseland, 
Truus Tellman. 
 
Jaargedachtenis: 
Bernard oude Egbrink, Frans Jeunink, Ouders Monnikhof-Ophuis, Ouders Bosch-
Hampsink, Ouders Nijhuis-Hooge Venterink, Bernard oude Egbrink. 
 
Zondag 29 september: 
Bernardus Kuipers, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Dinie Morsink, Herman Pünt, 
Dinie Nijhuis-Aveskamp, Ouders Tijhuis-Rosink, Lies Beernink-Berning 
(Elfterborg), Hans Nijmeijer, Gerrit Maseland, Truus Tellman. 
 
Jaargedachtenis: 
Toon Tellman, Annie Hampsink-Olde Riekerink, Echtpaar van Benthem-Reijmer 
Gerhard Kristen, Gerrit Reerink, Johan Benneker, Johan Egberink, 
Ouders Tijhuis-Kamphuis. 
 
 
Overleden: 
Hans Nijmeijer, Essenweg 9. Op de leeftijd van 70 jaar 
Gerrit Maseland, Oude Lutter Kerkpad 2. Op de leeftjd van 62 jaar 
Truus Tellman, Hanhofweg 11. Op de leeftijd van 96 jaar 
 
Pastor Praat:   
Aan het begin van het schooljaar 
Wat doe je als je geslaagd bent voor school? Dan hang je de vlag uit! En 
bovenaan de vlaggenstok hangt een rugzak. Waarom is dat? Precies! Geslaagd! 
Aan het eind van het voortgezet onderwijs moet iedereen examen doen. Dat is 
spannend! Je kunt slagen, dan gaat de vlag uit. Maar je kunt ook zakken en dan 
moet je een vak of misschien zelfs het hele jaar overdoen.  
Aan het eind van het schooljaar, aan het begin van de zomer krijgt iedereen het 
laatste rapport. Kun je goed leren? Heb je goed je best gedaan?  
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Heb je goede cijfers? Ga je over? Voor sommige is het gemakkelijk, voor anderen 
moeilijker op school. Jezus ons een wijze les mee als we aan iets nieuws gaan 
beginnen: "Laten we oversteken" zei Jezus tegen zijn leerlingen. Ze waren bij het 
meer van Galilea. Jezus wilde naar de andere kant van het meer. Jezus wilde ook 
"over". Hij wilde "naar "de overkant". Waarom wilde Hij dat? Wat was er aan de 
andere kant van het meer? Daar was ander land. Daar waren andere mensen die 
Hij wilde ontmoeten. Het lijkt eigenlijk op wat er gebeurt als je overgaat of als je 
slaagt voor je examen. Dan kom je in een andere klas of dan ga je naar een 
andere school, misschien wel in een ander dorp of stad. Maar hoe zal het zijn in 
de volgende klas of op je nieuwe school? Dat is afwachten! En dat is spannend! 
Ik wens ieder die aan een nieuw avontuur begint veel inspiratie, goede zin en 
natuurlijk Zegen van onze Heer. 
     Pastor Niek Nijhuis 
 
Uitnodiging alleenstaanden 
Beste mensen, 
Zoals afgesproken is onze tweede bijeenkomst gepland op woensdag 2 oktober. 
We gaan dan een bloemstukje maken in het teken van de herfst. Wilt u een 
schaal/bakje meebrengen, wat groen uit de tuin en herfstspulletjes. Wij zorgen 
voor oase en bloemen. 
De samenkomst is om 14:00 uur in het parochiecentrum. 
Tot dan!  

Werkgroep alleenstaanden 
 
Zondagmorgen 8.00 uur 
Op  dat moment rijd ik  meestal van huis om naar een van de kerken van Lumen 
Christi te rijden voor de viering. 
De radio gaat aan en ik ben dan een trouwe luisteraar van het  RTV Oost radio 
programma Hoogtij. 
De uitzending van zondagmorgen 18 augustus ging over de situatie in het 
midden-oosten, 
Niet alleen over  Syrie, maar ook over Afghanistan, Irak, Iran, Libanon, Egypte, 
Jemen, Tunesie, alle bekende brandhaarden van onze dagen. 
De man die aan het woord was, kwam voor mij als zeer deskundig over. 
Met name kon  hij de oorzaken van al die ellende goed onder woorden brengen. 
Wat mij bekend voorkwam was dat veel conflicten ontstonden doordat heel veel 
verschillende groepen , strenge en gematigden, lijnrecht tegen over elkaar 
staan  en die niet van plan zijn om ook maar één haar breed toe te geven. 
Verstarring ook , met chaos tot gevolg. 

Maar hij vertelde ook dat alle verschillende partijen één gemeenschappelijk 
overeenkomst hadden, nl. weg met de christenen. 
CHRISTEN VERVOLGING. 
Plotseling moet ik denken aan het klooster in de Glane, 
ontstaan doordat Syrisch Orthodoxe christenen verjaagd zijn en hier een 
onderdak hebben gevonden. 
Voor de Islam zijn christenen een bedreiging in het midden oosten, mensen  die 
je moet   verjagen ; 
Kerken worden in brand gestoken en in alles worden ze tegen gewerkt 
Het zijn mensen die teveel leven naar westerse maatstaven en daar moet de 
Islam  niets van hebben. 
Christen vervolging, voor mij ondenkbaar,  
ik kan het me niet voorstellen, maar toch. 
Er worden bisschoppen ontvoerd,  
die nooit meer terug gevonden zijn. 
We moeten elkaar  geen angst aanpraten, 
Maar tegelijk moeten we wel reëel zijn. 
We leven hier in een land met godsdienstvrijheid. 
 we maken nu  een periode mee, waarin kerken worden gesloten 
En nieuwe  moskeeën worden gebouwd. natuurlijk mag dat. 
Gelukkig wordt niemand  hier  vervolgd, 
Maar we moeten wel uitkijken dat we van binnenuit ons zelf niet verzwakken. 
Mijn rit zit er op, ik kom aan bij de kerk waar ik naar toe op weg was. 
die man heeft me de hele zondag bezig gehouden, 
Ik dacht, ik houd u er ook maar  mee bezig. 
Veel groeten, 

Henk Jacobs, em.past 
  
Een studiedag voor mensen in het pastoraat: 
Proeven van goed samenleven. 
Op tal van manieren dragen mensen bij aan onze samenleving. Talenten en 
vermogens worden voortdurend ingezet uit zorg voor elkaar. Met elkaar bouwen 
we zo aan goed en gezond samenleven. Theoloog Thijs Caspers schreef onlangs 
het boek Proeven van goed samenleven, om dit proces vanuit het katholiek 
sociaal denken uitvoeriger te bekijken. In dit boek introduceert hij dit denken op 
toegankelijke wijze. Tijdens deze studiedag nemen we het katholiek sociaal 
denken onder de loep. Tevens zullen we met elkaar kijken of en hoe dit denken 
ons van dienst kan zijn bij ons dagelijks werk. De studiedag zal worden begeleid 
door Pieter Kohnen en Thijs Caspers (beiden theoloog en werkzaam bij VKMO-
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Katholiek Netwerk). In de ochtend maakt Caspers de toehoorders bekend met 
het katholiek sociaal denken. Naast een stukje geschiedenis en eigentijdse 
relevantie, zal er ook aandacht zijn voor die vier kernbeginselen van het 
katholiek sociaal denken: menselijke waardigheid, solidariteit, subsidiariteit en 
bonum commune. In de middag zullen we middels verschillende creatieve 
werkvormen op zoek gaan naar de connectie tussen ons eigen engagement en 
het katholiek sociaal denken. De levende verbinding tussen onze eigen 
gedrevenheid en de samenleving zal hierbij centraal staan.   
Indeling van de dag: 
10.00 uur Welkom 
10.05 uur Kennismaking 
10.30 uur Lezing 
11.15 uur Kernbeginselen KSD 
12.15 uur Gebedsmoment met Norbertijnen, gevolgd door lunch 
14.00 uur Werkvorm I met plenaire terugkoppeling 
15.00 uur Werkvorm II met plenaire terugkoppeling 
16.15 uur Bezinningsmoment 
16.30 uur Opbrengst van de dag en evaluatie 
17.00 uur Slot 
Datum:            Donderdag 19 september 2013 
Tijd:                 10 uur t/m 17 uur. 
Inleiding:        Thijs Caspers en Pieter Kohnen beiden verbonden aan het VKMO 
Locatie:           Spiritualiteits centrum ‘De boerderij’ Priorij de Essenburgh 
Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE  Hierden 
Aanmelden: voor 15 september bij:    josoostrik@hetnet.nl  
Kosten:  € 30,- (te voldoen aan het begin van de dag)  
Brood meenemen, voor soep wordt gezorgd. 
Route: zie www.norbertijnenhierden.nl 
 
 
Pastor Praat 
 

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

Openingstijden; dinsdag  t/m vrijdag van        9.00 – 10.30 uur 
                              woensdagavond                 19.30 – 20.30 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 

 

Slijterij De Vereeniging
Maandaanbieding September

“Alle Chileense wijnen 10% korting”.

Agenda Cafe Zalencentrum De Vereeniging :

Zondag 15 September volksdansmiddag aanvang 13:30 uur
Zondag 6 Oktober Harmonica dag aanvang 13:00 uur

Zondag 13 Oktober volksdansmiddag aanvang 13:30 uur

Zaterdag 19 Oktober Bokbieravond
“de gelegenheid om diverse soorten bokbieren van de tap en op fles te proeven”

Eerst de wedstrijd  FC TWENTE – AJAX en daarna live muziek van akoestisch duo Dou-
ble6

Zaterdag 26 Oktober 4 Live De Lutte
De band “Rafter”

Rafter is een band rond zanger gitarist Rafael Hekker. Al jaren speelt de band in een 
circuit van cafés, feesten en festivals in binnen en buitenland. Hun repertoire bestaat 
voornamelijk uit de beste pop rock en funk nummers uit de jaren 70 en 80. Heerlijke 

muziek, uitermate goed gebracht.



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
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