
" Nieuwe sponsor SV De Lutte A1"

Agenda
8 Okt    KBO; Themabijeenkomst
9 Okt    Kaartavond SV De Lutte
15 Okt  Zij-actief; Ter Keurs 
17 Okt  KBO: Houden we het mooi
17 Okt  KBO; Faunabeheer
20 Okt Plechelmus Harmonie
23 Okt Kaartavond SV De Lute
31 Okt KBO; inloopmiddag
1 Nov   KBO; Bezoek CIET Hengelo

Twee eeuwen Koninkrijk der 
Nederlanden. Wil je met de CdK 
mee naar Scheveningen om de 
'aankomst van Willem I' te zien?

                             @DeLutte

Twitter

" Genieten bij concert aan de 
Dinkel "

" Parkeergedrag Luttermolen " 

" Porseleinpaddestoelen in De 
Lutte " 

         "Clinic Nordic Walking"         " Kaarten SV De Lutte "" Geschiedenis de Wilmersberg "
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Jaarkalender 2013
08 Okt  KBO Themabijeenkomst over openbaar vervoer
09 Okt Kaartavond S.V. De Lutte
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
17 Okt KBO: Houden we het mooi zo?, 14:00 Vereeniging
17 Okt      Herman Zwijnenberg over Faunabeheer, KBO
20 Okt Plechelmusharmonie; Twentse cultuurtocht
23 Okt Kaartavond S.V. De Lutte
31 Okt  Dorpshoes/KBO; 14.00 uur Inloopmiddag voor ouderen
01 Nov Bezoek CIET Hengelo KBO  
06 Nov Ouderendag
06 Nov Kaartavond S.V. De Lutte
14 Nov Muziekmiddag KBO
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)
20 Nov Kaartavond S.V. De Lutte
28 Nov Dorpshoes/KBO; 14.00 uur Inloopmiddag voor ouderen
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
04 Dec Kaartavond S.V. De Lutte
07 Dec   Afvoer en opkomst nieuwe Graaf bij De Bosdûvelkes
10 Dec Zij-actief; kerststukje maken in de Vereeniging
11 Dec Rondleiding Plechelmuskerk KBO
12 dec Dorpshoes/KBO; 14.00 uur Inloopmiddag voor ouderen
14 Dec Kerstconcert Dames & Heren koor
15 Dec  Opening Residentie, receptie en instuif bij De Bosdûvelkes 
17 Dec Zij-actief; adventsviering (opgave noodzakkelijk)
18 Dec Adventsviering KBO
18 Dec Kaartavond S.V. De Lutte
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie

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 15 loopt van 26 Oktober t/m 15 November kopie 
inleveren voor woensdag 16 Oktober voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Inloopmiddag voor ouderen
Het dorpshoes Erve Boerrigter en KBO De Lutte hebben samen het plan opgevat om een 
‘Inloopmiddag’ voor alle ouderen te organiseren.
Op deze middag willen we graag dat u elkaar in een ontspannen en gezellige sfeer ont-
moet. 
Ontmoeten is dan ook het (ons) uitgangspunt.
Er worden geen specifieke thema’s of activiteiten gepland. 
Op oudere leeftijd kunnen de sociale contacten wat minder worden en dan is het goed 
af en toe de gelegenheid te hebben om bij elkaar te komen.
U  kunt een praatje aanknopen met iemand wie u bijvoorbeeld lange tijd niet hebt ge-
sproken, of een tijdschrift lezen, een kaartje leggen, sjoelen, rummikubben of puzzelen, 
enz.
Uitleg krijgen over de bieb, of een klein eindje wandelen. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig die u graag ter zijde staan.   
Deze middag zal één keer in de maand worden gehouden en wel op de laatste donder-
dag. ’s Middags van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshoes Erve Boerrigter.
We starten op donderdag 26 september en vervolgens op 31 oktober en 28 november. 
I.v.m. de feestdagen in december zal de ‘Inloopmiddag’ op 12 december plaatsvinden.
Iedere oudere is van harte welkom. Enkel de gebruikte consumptie(s) zijn voor uw reke-
ning, verder zijn er geen kosten of verplichtingen.

Wij hopen u te mogen begroeten op donderdagmiddag 31 oktober a.s

Kaarten S.V. De Lutte
Het is weer zover. Bij S.V. De Lutte worden de kaarten weer geschud . Ook dit seizoen 
spelen we 2 blokken van elk 6 rondes. Het behaalde puntenaantal van de hoogste 4 
rondes telt mee voor de eindprijs per blok.

De data van het eerste blok zijn vastgesteld op:
Woensdag 9 oktober 
Woensdag 23 oktober
Woensdag 6 november
Woensdag 20 november 
Woensdag 4 december
Woensdag  18 december

De aanvang is om 20.00 uur in de kantine van S.V. De Lutte.

Het organiserende comité vertrouwt ook dit seizoen op een grote deelname.

Namens het organiserende comité,

Henk Dierselhuis   
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Kiek Es!
Op vrijdag 23 augustus gingen enkele 
bewoners van de "Elfterborgh" een 
gezellige middag / avond op verras-
singstocht door het mooie Twente. 
Langs kronkelweggetjes en zand-
paden (iemand had ook nog net de 
auto gewassen) kwamen we aan bij 
restaurant Smit in Lattrop waar, hoe 
klein is de wereld, iemand uit De Lut- te 
de scepter zwaait. Na een heerlijk 
bakje koffie en thee met wat lekkers, 
werd de toeristische tocht voortgezet.

Wat een maïs, wat een maïs. 
Een bewoonster kon er maar niet over uit. Maar goed dat niet alles met de hand, net als 
vroeger, geoogst moet worden.

Onderweg nog iets lekkers uit de snoepdoos van Gerhard B. en de reis ging verder 
richting Duitsland. Net over de grens bij Ootmarsum werd er bij "Sweinswirt" heerlijk 
gegeten.  Alleen het betalen duurde wel erg lang.....   Een geslaagde middag en zeker 
voor herhaling vatbaar!

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

KIEK ES Clinic Nordic Walking
Nordic Walking is een vorm van sportief wandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
speciaal ontwikkelde wandelstokken waardoor armen, boven- en onderlichaam effectie-
ver en intensiever worden getraind dan bij gewoon wandelen.
Nordic Walking is uiterst effectief en aan te bevelen 
voor zowel jong als oud, ongeacht het conditieniveau. 
In november start Loopgroep De Lutte weer met 
een clinic Nordic Walking gegeven door een erkende 
instructrice. Het is niet nodig om over eigen stokken 
te beschikken, er zijn stokken beschikbaar. 
De clinic bestaat uit 3 ochtenden (12, 19 en 26 no-
vember) en kost € 37,50. Aanvang 09.30 tot 10.45 uur. 
Uiteraard is Nordic Walking niet alleen voor dames, 
ook heren uit de omgeving zijn van harte welkom. 
Iedereen die van wandelen houdt en een extra wandeldimensie aan het wandelen wil 
toevoegen, kan zich opgeven bij Joyce van Haastrecht via telefoonnummer 06-54726151. 
Na aanmelding ontvang je nadere details. Ook voor vragen kan je contact opnemen met 
Joyce. Om iedere cursist  voldoende aandacht te kunnen geven zijn er maximaal 12 plek-
ken beschikbaar. Vol is vol. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

Trainingen Handbal zijn weer begonnen
De vakantie zit er weer op. Iedereen is weer naar school of aan het werk. Dat
betekent dat ook de handbaltrainingen weer zijn begonnen. Ook hebben we de 
afgelopen 2 weken voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 op school 
handballes gegeven. Dat was erg leuk om te doen. De groepen 5 tot en met 8 zullen
later dit jaar weer schoolhandbal krijgen. Lijkt het je leuk om te gaan handballen dan 
kun je meedoen met de trainingen. De trainingen worden gegeven in Sporthal de 
Luttermolen.

De trainingstijden zijn als volgt:
Dinsdag:
13.30 – 14.30 uur peutergym, kinderen van 2,5 tot 4 jaar
16.00 – 17.00 uur mini’s, kinderen uit groep 1 tot en met 4
17.00 – 18.30 uur C en D jeugd: kinderen groep 5 t/m 1e jaars vervolgonderwijs
Donderdag:
18.00 – 19.00 uur C en D jeugd: kinderen groep 5 t/m 1e jaars vervolgonderwijs
Vanaf 19.00 uur starten de trainingen voor onze A-jeugd en de senioren. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en heb je interesse kom gerust langs. Je mag 
een aantal weken gratis meetrainen. 
Mocht je verdere informatie willen dan kun je onze site raadplegen: www.svdelutte.nl

Handbalbestuur S.V. De Lutte

Themabijeenkomst KBO over Openbaar vervoer op 8 oktober.

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door Steunpunt Scouting Overijssel. 
Zij zullen ons nadere uitleg geven over aspecten die verband houden met het openbaar 
vervoer. We beginnen om 14.00 uur in de Vereeniging tot ongeveer 16.00 uur.

 De inloopmiddagen zijn op 31 oktober-28 november en 12 december.

1 november: bezoek CIET Hengelo KBO.
14 november: Muziekmiddag KBO.
11 december: Rondleiding Plechelmuskerk KBO.
18 december: Adventsviering KBO
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de Wilmersberg

Het landgoed en horecabedrijf dat momenteel “”de Wilmersberg” heet heeft een lange 
en bewogen voorgeschiedenis.   Toen Karel de Grote in het jaar 804 het Saksenland ver-
overde  en opdeelde in bisdommen moesten er priesters worden opgeleid om het chris-
telijke geloof te verspreiden in deze gebieden.  In Werden aan de Ruhr stond  een abdij  
waar priesters werden opgeleid  en om dit te kunnen bekostigen werden boerenhoeven 
“beleend”  aan deze abdij.  Ze 
kregen de verplichting om 
jaarlijks pacht af te dragen aan 
deze abdij.  In die tijd hadden  
keizers en koningen de macht 
en zeggenschap over al hun 
bezittingen.
In Twente had de  abdij van 
Werden aan de Ruhr  45 
boerderijen  waaronder de 
hoofdhof   “Grimhere” in 
Eluiteri  , nu Monnikhof in de 
Elfterheurne van De Lutte.  Bij 
dit erve Monnikhof  moest ook 
de pacht worden voldaan van nabij gelegen hof Hatharad, dat in de Middeleeuwen ook 
wel Nijenhuis en Wilmersberg heette. 
Deze boerderij stond op de plaats van de huidige Wilmersberg  en is in de loop der 
eeuwen ongetwijfeld regelmatig vernieuwd en verplaatst : vandaar de naam Nije Huss ( 
nieuw huis) ?? 
Er zijn ook  meningen dat deze naam komt van de familie Nijhuis, die er gewoond heeft 
of van (apotheker) Nieuwenhuis die rond 1850 eigenaar was van dit gebied. 
In ieder geval komt de naam Wilmersberg ook al voor in oude markeboeken en beide 
namen komen regelmatig voor in oude geschriften.
In 1913 kocht de familie Blijdenstein uit Enschede deze plek om hier een landhuis/
buitenverblijf te bouwen waar men van 1923 tot 1955 ging wonen . Door deze familie 
Blijdenstein werd de bekende Rhododendronlaan aangelegd als toegangsweg naar hun 
villa en enkele woningen aan de Koppelboerweg als bedrijfswoningen van het personeel.
In 1957 verkocht de weduwe J.Blijdenstein-Stroink de villa aan de Stichting Vakantie-
verblijven die het verbouwde tot een vakantieverblijf voor de leden van het NVV ( later 
FNV).  Na een verbouwing en uitbreiding kon het vakantiecentrum onderdak bieden 
aan 120 gasten en tot 1974 was “het Nije Huss” uitsluitend bestemd voor leden van de 
vakbond FNV.    Na 1974 mochten ook andere vakantiegasten gebruik maken van dit 
vakantieoord dat na 1971 werd gerund door Ad Ruiter. 

In 1989 besloot  Euroase een 
en ander af te stoten en werd 
het pand overgenomen door de 
beheerder Ad Ruiter met een 
mede-vennoot . De overname 
en verbouwing vergde echter de 
nodige investeringen die  onvol-
doende rendement opbrachten 
en in 1991 werd het complex 
overgenomen door Ruud Stinis-
sen die ook weer het nodige 
investeerde zonder voldoende 
rendement.

Door hem werd ook de naam van het horecabedrijf  “ 't Nije Huss” veranderd in “de 
Wilmersberg”. Na enkele jaren werd het bedrijf dan ook overgenomen door de Agfra 
Holding van Ferry Franssen, die de exploitatie eerst overdroeg aan eerst Dick Vollinga ( 
Dish Hotel) later de Bilderberggroep en thans zijn de fam.van Vilsteren de exploitanten 
van dit uitzonderlijk gelegen horecabedrijf.  
 Een bewogen geschiedenis dus van dit plekje in De Lutte dat van een eeuwenoud boe-
renerfje via een villa van een textielfabrikant en een vakantieoord voor vakbondsleden 
uitgroeide tot een bijzonder horecabedrijf met ( sedert dit jaar) het mooiste terras van 
Overijssel !

- Tonnie Bekke -

Van onze wijkagent
Op mijn spreekuur ontvang ik regelmatig mensen met klachten over verkeer. Een 
van deze klachten is het parkeergedrag op het Luttermolen. Bij iedere toegangsweg 
naar het Luttermolen is een bord E1 (parkeer-
verbod) geplaatst met daaronder het 
onderbord dat het een zonale werking be-
treft. Dit houdt in dat er een parkeerverbod 
geldt op het gehele Luttermolen, m.u.v. de 
daarvoor bestemde parkeervakken. 
Diezelfde zonale werking op het Luttermolen 
geldt ook voor de snelheid, n.l. 30 km/h. 
Uit bovenstaande blijkt wel dat een groot 
deel van de bezoekers van mijn spreekuur 
met verkeersvragen komen. Daarom is er weer een verkeersspreekuur gepland, 
samen met dhr. Steijns van de gemeente, op 29 oktober 2013, van 19.00 tot 21.00 
uur in het dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.

KRONIEK  DE LUTTE

Vakantie-Oord ,, Het Nije Huss ´´ Anno 1958

Villa Ledeboer Anno 1935
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Kalender Sint Plechelmus Harmonie Oktober 2013

Start donateurskaartenactie
Op 1 oktober start de jaarlijkse donateurskaartenactie van de Sint Plechelmus Harmo-
nie. Een actie die in het leven is geroepen om een bijdrage te vragen voor al hetgeen 
onze vereniging voor de dorpsgemeenschap doet. Het lijkt heel gewoon, Sinterklaasop-
tocht, inhalen communikantjes, de carnavalsoptocht, Koningsdag, de palmpasenoptocht, 
het Plechelmusfeest en andere dorpsactiviteiten, de harmonie is erbij. Activiteiten waar 
wij ook graag in de toekomst onze medewerking aan blijven verlenen. Hiervoor moeten 
wij wel nieuwe leden opleiden, instrumenten onderhouden en ook kunnen repeteren. 
Door ons voor € 7,- als donateur te steunen draagt u daar een zeer belangrijk steentje 
aan bij. Dit jaar is er ook een extra reden om donateur te worden. In 2014 organiseren 
wij voor de 30e keer het PoasBloas Festival, iets wat wij graag met u willen vieren. Bij 
uw donateurskaart vindt u een kortingstrook waarmee u voor 2 personen € 5,- korting 
krijgt op de toegangsprijs. Dus als een van onze leden in oktober of november bij u aan 
de deur komt om te vragen of u ons ook in 2014 wilt steunen vertrouwen wij op een 
positief antwoord!

Twentse Cultuurtocht
Op zondag 20 oktober organiseert de Sint Plechelmus Harmonie de 5e editie van de 
Twentse Cultuurtocht. Wandelend of fietsend kunt u genieten van herfstgekleurde bos-
sen rondom ons dorp. Langs de route brengen op diverse pauzeplaatsen muzikanten 
sfeervolle muziek ten gehore, wordt u bijgepraat over de plaatselijke historie of krijgt u 
een culturele act voorgeschoteld. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om de inwen-
dige mens te verzorgen met koffie, een hapje en een drankje. U kunt deze dag tussen 
10:30 uur en 12:00 uur starten bij dorpshoes Erve Boerrigter waar u kunt kiezen uit 
wandel- en fietsroutes van diverse afstanden. Kosten van deelname bedragen € 3,50 per 
volwassene. Meer informatie is te vinden op www.cultuurtocht.nl.

Nazomerconcert Sint Plechelmus Harmonie
Na het concert van de Sint  . Plechelmus Harmonie vorig jaar in het Arboretum werd er 
dit jaar een vervolg aan gegeven op een geheel andere locatie en wel bij het paviljoen in 
het Lutterzand. Bij aankomst werd men verwelkomd door de gezellige klanken van de ac-
cordeon, bespeeld door Harry Eulderink. Het publiek kon plaatsnemen op het terras van 
het Paviljoen. Men had een prachtig podium gebouwd dat overspannen was door een 
soort parachute met een doorsnede van 12 meter. Bij aanvang van het concert was het 
donker reeds ingetreden waardoor het effect van de goed gekozen belichting prachtig 
uitkwam. Ook de geluidsinstallatie van Starlight was technisch perfect en hoewel een 
beetje fris werkten ook de weergoden mee. Al met al een ambiance in de prachtige na-
tuur die niet te overtreffen was. De in grote getale aanwezige toeschouwers, schatting 
250 mensen, genoten dan ook met volle teugen van het geboden programma. En dit, 
mag je wel zeggen, was zeer verrassend. Met nummers van Deep Purple, Gloria Estefan, 
Frank Sinatra, Elvis, Jan Smit en Marco Borsato wist men het publiek muisstil te krijgen.

De presentatie van het geheel was in de vertrouwde handen van Paul Wiefferink die er 
natuurlijk af en toe een kwinkslag tussendoor gooide. Zeer vermakelijk om te zien was 
met hoeveel gemak de dirigeerstok en de zangmicrofoon wisselden tussen dirigent/
zanger Henk Veneman en fluitiste/ zangeres Inge Lage Venterink. Beiden waren een 
feest voor de oren. Een geheel eigen blok in het programma werd verzorgd door de 

slagwerkgroep onder leiding van Gerard 
Oude Spraaksté. Een genot om te luisteren 
naar een veelheid van houten en metalen 
slaginstrumenten met een zeer gevarieerd 
programma. In een van de zalen van het 
Paviljoen kon men tussendoor een kijkje 
nemen bij een tentoonstelling van houten 
en stenen objecten en beelden van Jan 
Sprakel. Tevens was er de mogelijkheid 
zich middels een cartoontekening te laten 

vereeuwigen door op het terras aanwezige sneltekenaar. Als verrassing en tot zeer grote 
hilariteit kwam in de pauze een tiental mansgrote kikkers uit de Dinkel over het podium 
tussen het publiek door gekropen die langzaam en luid kwakend hun weg zochten naar 
de overzijde. Prachtig geschminkt en onverstoorbaar lieten deze ,door straattheater-
groep Hydra gevormde groep kikkers, zich niet van de wijs brengen door het schateren-
de publiek. Tot slot nam de voorzitster van de harmonie, Linda Schopman het woord. Zij 
bedankte muzikanten, medewerkers en natuurlijk het in grote getale gekomen publiek 
voor deze onvergetelijk mooie avond, die hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt. Mis-
schien wel weer op een van die verrassend mooie locaties die in de omgeving van ons 
dorp te vinden zijn.

Collecte Lourdes bedevaart
In de week van 21 oktober t/m 26 oktober komen de collectanten weer bij u langs voor 
een bijdrage voor het Lourdeswerk. De opbrengst is bestemd voor onze zieke 
parochianen. Bij voorbaat hartelijk dank.
A. Oude Roelink en B. Volker.
Wij willen de parochianen bedanken voor hun bijdrage aan de Lourdes-collecte
die onze prachtige Lourdesreis mogelijk heeft gemaakt. 
Jan en Hetty Nijhuis en Gerrit en Marietje ter Beek.

Leden zijactief
Op 15 oktober komt Petra Pikkemaat van Ter Keurs fysiotherapie samen met andere 
collega’s vertellen over Oedeemtherapie en andere therapieën. Ze bespreken hoe je je 
klachten tot een minimum kunt beperken.
Op 19 november krijgen we bezoek van mensen uit Noordijk om ons te vertellen over 
hoe vroeger in de maand november werd geslacht.
Opgave voor deze avond, voor 11 november, bij Marga Uit Te Broek .
Het bestuur ziet jullie deze avonden met plezier tegemoet.
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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,-

Erve ‘t Hengelman

Uw zorg in goede handenUw zorg in goede handen

Vraag vrijblijvend het informatiepakket aan via 
telefoon of internet. Tel. 053 - 30 30 600   
www.ervehengelman.nl

Zelfstandig wonen op een erf
Professionele zorg dichtbij
Huurprijzen binnen huurtoeslaggrens
Ruime appartementen met uitzicht over landerijen 
Ook woningen voor mensen met een vorm van dementie

Uniek co
ncept

Uniek co
ncept

Wonen met zorg in de vertrouwde

omgeving van de Lutte
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Zorggroep Sint Maarten met thuiszorg Maartje en dagopvang naar 
Erve Boerrigter
Vanaf de opening zes jaar geleden hebben cliënten van de dagopvang gebruik mogen 
maken van de mooie ruimte binnen de Elfterborgh. Tevens was daar het steunpunt van 
de thuiszorg Maartje.  Aan deze periode komt nu een einde. De bewoners van de Elfter-
borgh worden nu eigenaar van de “dagopvang ruimte” en kunnen daar hun activiteiten 
gaan ontplooien. Dorpshoes Erve Boerrigter is het nieuwe onderkomen waar wij als 
Zorggroep Sint Maarten erg content mee zijn. Na de verbouwing zijn de mogelijkheden 
om de dagopvang hier onder te brengen duidelijk verbeterd.  Dit biedt nieuwe kansen 
en mogelijkheden. De beslissing om te verhuizen is mede ingegeven door de toekom-
stige ontwikkelingen. Vanaf 2015 zal de gemeente de zorg overnemen van de AWBZ. De 
dagopvang wil voor de toekomst niet alleen een dagopvang zijn, maar zich meer richten 
naar de behoefte van de burgers. Ons nieuwe onderkomen biedt talrijke voordelen. 
Meer samenwerking met andere partijen, het open karakter van het dorpshoes, bre-
dere faciliteiten  (open eettafel, ontmoetingsplaats, etc.). De indruk overheerst dat Erve 
Boerrigter drempelverlagend werkt ten opzichte van de Elfterborgh. De dagopvang is op 
dinsdag en vrijdag de gehele dag geopend, waarbij u in het dorpshoes ook terecht kunt 
voor uw thuiszorgvragen. Dat blijft ongewijzigd. Het thuiszorgsteunpunt Maartje, waar-
onder ook de uitleen van hulpmiddelen, blijft drie ochtenden bereikbaar op de maan-
dag, woensdag en donderdag. De voorbereidingen tot deze samenwerking zijn bijzonder 
prettig verlopen. Dat geeft veel vertrouwen naar de toekomst toe. Bent u nieuwsgierig 
geworden, kom dan gezellig op de koffie bij de dagopvang per 1 oktober in dorpshoes 
Erve Boerrigter. Graag tot ziens!
Hans Nijland en Giovanni Oddo (Maartje, Zorggroep Sint Maarten)

Nieuw tenue voor SV De Lutte A1
SV De Lutte A1 heeft een volledig nieuw tenue ontvangen, inclusief trainingspakken en 
sporttassen. De sponsoren van de sportkleding en sporttassen zijn de bedrijven Oude 
Elferink Natuursteen en Eetcafé Keet’n Zwart uit De Lutte. 
Zaterdag 7 september jl. vond de overdracht plaats. Jeugdbestuursvoorzitter Tim Lage 
Venterink gaf aan bijzonder verheugd te zijn met de nieuwe tenues. “Dit geeft aan dat 
het plaatselijke bedrijfsleven is begaan met het wel en wee van     SV De Lutte, wij zijn 
blij met deze sponsoren, net als met alle 
andere sponsoren”, aldus een tevreden 
Lage Venterink. 
SV De Lutte speelt aankomend jaar in 
de 2e klasse van de KNVB en speelt haar 
thuiswedstrijden op zaterdag om 15.30 
uur.

Activiteiten Dorpshoes
Kinderboekenweek: woensdag 9 okt.
Op 9 oktober a.s. vindt er in Losser een sportactiviteit plaats in het kader van de kinder-
boekenweek met het thema: Klaar voor de start!
Na een uurtje sporten gaan we naar de bibliotheek in 
Losser . Hier vertellen beloftespelers van FC Twente 
hoe zij het ervaren als topsporter. Natuurlijk is er wat te 
drinken en wat lekkers. Start activiteit om 13.30 bij de 
Muchte, Vlasakker 2 te Losser. Eindtijd rond 15.00 uur. 
Deelname gratis. Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Cursus Hatha-Yoga
Speciaal voor ouderen op de donderdagochtend van 9.30-10.30 uur.    
In de Yoga cursus ligt de nadruk op ademhalingsoefeningen , rustige bewegingen en an-
dere oefeningen. Daarbij zijn prestaties onbelangrijk. Het gaat erom dat deelnemers zich 
leren concentreren en daarna ontspannen. Dit geeft een diepe rust, die positief inwerkt 
op het geestelijke- en lichamelijke welbevinden. U voelt zich na de les fitter en zorgelozer 
dan ervoor. Het is gezellig en sfeervol. U kunt natuurlijk eerst meedoen met een gratis 
proefles.  

Cursus:  De kosmische mens “een innerlijke reis”.
Een jaarcursus in bewustzijnsgroei, door Jan Kiewit en Eric en Nienke de la Porte. Deze 
cursus is bedoeld om ons bewustzijn uit te breiden, vanuit een houding die vragen 
toelaat, die tot nieuwe, ruimere inzichten kunnen leiden.Zin om op innerlijke ontdek-
kingsreis te gaan?
Om jezelf en de kosmos op een nieuwe manier te leren kennen?
Dan is deze cursus mogelijk iets voor jou!
Een theoretische en praktische jaarcursus van 18 zaterdagen.
Startdatum: 21 september
Tijdstip: 10.00 – 16.00 uur
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter , De Lutte
Kosten: 590,00 euro ( in 2 termijnen voldoen is mogelijk)
Voor uitvoerige info:  kijk op: www.dekosmischemens.nl
Tel: 0541-295481 ( Eric en Nienke de la Porte) Tel: 074-2772876 ( Jan Kiewit) 
                                          
Cursus vegetarisch Koken
In oktober verzorgt Gertrude  Emmerich weer een blok van 3 vegetarische kooklessen.
De cursus start op woensdag 9 oktober , daarna op 16 en 23 oktober.
Tijdstip van 18.00- 21.00 uur in het dorpshoes Erve Boerrigter
Voor informatie, aanmelding en kosten kunt u bellen naar: 06-12325046

Voor alle activiteiten en workshops geldt dat je je op moet geven bij Jan@dorpshoes.nl 
of bel: 0541-552009
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zaterdag 5 oktober:  
19.00 uur  : Themaviering “Dierendag” m.m.v. het themakoor. 
Voorganger  : Mevr. I. Onland.    
 
Zondag 6 oktober: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger  : pastor N. Nijhuis 
Lectrice  : Mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Maartje en Elleke Visschedijk  
 
Dinsdag 8 oktober  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 9 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 11 oktober  : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 13 oktober: 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger   : Pastor T. Munsterhuis  
Lectrice   : Mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Sven Grunder en Stan Loohuis  
 
Dinsdag 15 oktober : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 16 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 18 oktober  : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 20 oktober: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger   : Mevr. I. Onland 
Lectrice   : Mevr. G. Maseland   
Misdienaars       : Coen Volker en Roman olde Nordkamp  
 
Dinsdag 22 oktober : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 23 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 24 oktober         : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
  

Misintenties 
Zondag 6 oktober: 
Ouders Uit het Broek-Bolhaar, Ouders uit het Broek-Gilbers, Ouders Wonniger-
Rolink, Ouders groote Beverborg-Snippert, Johan Kortman en Marianne Wassink 
Kortman, Jan Volker, Overleden ouders Alberink, Herman Koertshuis,Bernard 
Sanderink, Jan Heijdens, Hans Nijmeijer, Gerrit Maseland, Truus Tellman, 
Annie grote Beverborg-ter Brake. 
 
Jaargedachtenis: 
Gerard Schopman, Annie Jeunink-Pots, Johannes Kokkeler,Berendina Welhuis-
Nijhuis, Ouders Greftenhuis-Egbers. 
 
Zondag 13 oktober: 
Ouders Scholten-oude Voshaar, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Bernard 
Hampsink, Ouders en Zoon Maseland, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis,  
Cato Alberink-Bartelink (Past. Geerdinkstraat), Martin Evers, Ouders Olde 
Riekerink-Lakemeier, Truus Tellman, Annie grote Beverborg-ter Brake. 
  
Jaargedachtenis: 
Johan Bossink,  Gerhard Benneker, Hermien Segerink, 
Ouders Morsink-Grote Punt. 
 
Zondag 20 oktober: 
Ouders Reimer-Haafkes, Truus Egberink-Grashof, Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, 
Jan Volker, Theo Heebing, Overleden ouders Alberink, Wim Velthuis, Herman 
Koertshuis, Martin Volker, Annie grote Beverborg-ter Brake. 
 
 
Gedoopt: 
Aniek, dochter van Bart Welhuis en Saskia Oude Egbrink 
Evy, dochter van Frank Koekoek en Chantal Scheuten 
Pien, dochter van Frank Olde Riekerink en Ellen Bokhove 
Xemm, zoon van Stefan Hampsink en Kristin Doornbos 
Sophie, dochter van Edwin Koertshuis en Sanne Meijer 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
 
Overleden: 
Annie grote Beverborg-ter Brake, Hoge Kaviksweg 1a, op de leeftijd van 82 jaar. 
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Kinderviering 
Op zaterdag 5 oktober is er om 19.00 uur een kinderviering met medewerking 
van het themakoor. Dit keer met als thema dierendag. Alle kinderen mogen een 
knuffel meenemen, en er wordt een verhaal voorgelezen over de Ark van Noach. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Een filmavond 
Het pastoraal team van Lumen Christi  en de  dominees van Ootmarsum en 
Denekamp willen we U van harte uitnodigen voor een bijzondere film.  De film 
gaat  over een  groep Franse monniken die  onder  grote druk komen te staan in 
hun hulp aan islamitische dorpsgenoten.  Ook al wordt het namelijk steeds 
gevaarlijker voor deze monniken, ze blijven vastberaden.  Voor onszelf kunnen 
we hierbij de vraag stellen, houdt ons eigen geloof stand bij twijfel en druk?  
Deze film, Des hommes et des dieux, wordt 8 oktober 19.30 uur vertoond in de 
filmzaal van het Kulturhus , Oranjestraat 21 in Denekamp.  Voor een kop 
koffie/thee vooraf bent U welkom vanaf 19.00 uur. Na afloop kunnen we er nog 
even over napraten. (duur van de film is 120 minuten)   Opgave vooraf is niet 
nodig. U bent van harte uitgenodigd!  
 
Bijeen rond leven met verlies 
Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als 
soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk 
brengen, we hebben het gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder 
was. 
Een levenspartner, een ouder, een kind, broer of zus of goede vriend(in) 
verliezen aan de dood kan veel verdriet met zich meebrengen. Maar ook het 
verlies van werk, van gezondheid, van vertrouwen in het leven is soms hard 
werken om het hoofd boven water te houden. Het ene moment kan het verlies 
dragelijk voelen, terwijl een volgend moment gevoelens van verdriet, angst, 
eenzaamheid of boosheid zich niet laten verjagen. 
Het maatschappelijk activeringswerk in Overijssel organiseert in Borne een 
aantal bijeenkomsten    voor mensen die hun  verlieservaring willen delen met 
anderen. Deze kring is bedoeld om met  elkaar in alle openheid en vertrouwen te 
praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt. 
In elke bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de ervaringen die 
een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen. In een deskundig geleide 
gespreksgroep kunt u vervolgens uw verhaal delen met lotgenoten. Deze 
gespreksgroep sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring.  
  

De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag: op 15 november 2013, 13 december 
2013, 17 januari 2014, 21 februari 2014 en 14 maart 2014 telkens om 14.00 uur 
in Borne bij de Protestantse gemeente aan de Deldensestraat nr. 76.  
Verdere informatie en eventuele aanmelding via www.kcwo.nl en www.promo-
overijssel.nl en telefoonnummer: 074-2504375 (Marijke Kremer)  
 
Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies 
door overlijden van een dierbaar medemens: 

 zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend,  
 of u nu jong bent of oud,  
 of het nu kort of lang geleden is. 

 
Aanmelding is niet verplicht maar we stellen het wel op prijs vanwege de 
indeling van de ervaringsgerichte gespreksgroepen. 
 
Bij aanmelding noteren we uw naam en uw verlieservaring/thema en als u dat 
wenst een contactadres per mail of post. 
 
 
Kloosterweekend voor jongeren 
Heb je behoefte om er even tussen uit te gaan, tot rust te komen, je accu op te 
laden, je te verdiepen in het geloof of om andere jongeren te ontmoeten en een 
gezellige tijd te hebben? Dan ben je van harte welkom op het kloosterweekend 
voor jongeren. Dit kloosterweekend wordt georganiseerd door het aartsbisdom 
Utrecht voor jongeren tussen de 15 en de 30 jaar, die na willen denken over wat 
hen raakt en bezig houdt in hun (geloofs)leven.  
 
We leven mee met het ritme van het klooster waar we verblijven. Tussen de 
vieringen door is er ruimte voor gesprek, onderlinge ontmoeting en natuurlijk is 
er ook tijd voor gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere 
jongeren ook de kloosterbewoners. De begeleiding van dit weekend is in handen 
van vicaris Pauw, jongerenwerker Hao Tran en het jongerenplatform. 
 
Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 18 tot en met zondagmiddag 
20 oktober. We zijn dan te gast bij de zusters Kanunnikessen van het Heilig graf 
in de priorij Emmaus in Maarssen.  
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Het thema van het weekend zal zijn:  
 
‘Thuis komen’ 
Het is prettig voor een mens dat hij ergens thuis kan komen. Dat hij een plek of 
een persoon heeft waar hij zichzelf kan zijn en tot rust kan komen. Wat zorgt 
ervoor dat je je thuis voelt? Wat is jouw thuis en hoe heb je die gevonden of ben 
je er nog naar op zoek?  
 
Vanwege subsidie zijn de kosten van het weekend zeer laag: € 50,- p.p. Dit 
bedrag is inclusief overnachting, maaltijden en programma. Voor vervoer dien je 
zelf te zorgen. Zijn de financiën een probleem, overleg dan met de organisatie. 
Deze probeert dan een oplossing te vinden. Na opgave zul je meer informatie 
ontvangen en een overzicht van spullen die je mee dient te nemen.  
 
Wil je graag het kloosterweekend meemaken of wil je meer informatie, dan kun 
je altijd terecht bij jongerenwerker Hao Tran. Opgave kan tot 12 oktober. Meld je 
snel aan want er is slechts plaats voor 16 personen. 
 
Hao Tran 
Tel.: 06-16842077 
E-mail: tran@aartsbisdom.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 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

 
 

 
 
 
 
 
               

 
Nu ook elke week 

mooie boeketten met verse 

Snijbloemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat en nog veel meer aan de Dorpstraat 41 De Lutte 
Kijk ook eens in onze nieuwe webwinkel                      

www.morsinkdierenhobby.nl 
of bezoek onze Facebookpagina en like 



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


