
Agenda
30 sep KBO Bingomiddag
   2 okt Kaarten SV De Lutte
   3 okt ZijActief bloemschikmiddag
   7 okt Zonnebloem: Kapellentocht
   9 okt Deadline ‘t Luutke 15
12 okt Landgoed Twente marathon
15 okt Kruidkoeken-actie handbal
16 okt Kaarten SV De Lutte

@WijkAgentBennie

Dinsdag 24 september en 
dinsdag 1 oktober is er geen 
spreekuur ivm andere verplich-
tingen en geen vervanging.
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister 
de gehele tekst af 0541 - 551 355 
Voor spoedeisende zorg  
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

De actieve Ontmoeting in Erve Boerrigter
Ontmoetingsgroep waar bewegen, actief zijn
en gezond eten centraal staan.
Speciaal voor inwoners uit De Lutte die
alleenstaand, eenzaam zijn, wat beweging
kunnen gebruiken en op zoek zijn naar
contacten. Leeftijd vanaf 65 jaar.
Woensdag van 10.00 uur tot 13.30 uur;
onder begeleiding van professionals. 

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

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

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, De Lutte

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor)
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om
12:00 uur is er in Erve Boerrigter de 
gelegenheid om een warme maaltijd van drie 
gangen mee te eten voor €7. Opgave via het 
dorpshoes 0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor  vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 15 loopt van 15 oktober tot 5 november 2019 
kopij inleveren woensdag 9 oktober voor 20:00 uur via e-mail.

 September

30 KBO Bingomiddag

 Oktober

   2 Kaarten SV De Lutte
   3 ZijActief bloemschikmiddag
   7 Zonnebloem: Kapellentocht
   9 Deadline ‘t Luutke 15
12 Landgoed Twente marathon
15 Kruidkoeken-actie SV De Lutte handbal
16 Kaarten SV De Lutte
17 Openingsavond ZijActief
17 Info-avond ‘Energie van Nu’ dorpshoes

18 KBO/De Zonnebloem Muziekmiddag
19 Lutter avond in De Vereeniging
20 Twentse Cultuurtocht
22  ZijActief creatieve avond
26 Landgoed Twente fair
26 ABBA Tribute De Grote Zwaan 
27 Landgoed Twente fair
30 Kaarten SV De Lutte
30  Deadline ‘t Luutke 16

 November

13 Kaarten SV De Lutte
15 KBO Bezoek aan tuincentrum Wolters
 KBO naar de 55 plus beurs in Zwolle

Jaarkalender 2019 nieuws van st. dorpsbelangen

De Noordtak en treinverbinding 
Amsterdam - Berlijn
De Lutte maakt zich ongerust over het rapport van RONA (Regionaal Overleg 
Noordelijke Aftakking) over de Noordtak. Zoals u de afgelopen weken in Tubantia al 
hebt kunnen lezen wordt er in Oldenzaal actie gevoerd om het goederenvervoer niet 
dwars door Oldenzaal te laten lopen. Een aansluiting op het bestaande spoor mag niet 
aan de westzijde van Oldenzaal komen, maar ten oosten van Oldenzaal. Waar moet 
deze aansluiting komen?
Ook de nieuwe supersnelle treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn baart ons 
zorgen. Welke gevolgen heeft dit voor de bewoners en de natuur van De Lutte?  Er zijn 
nog veel onduidelijkheden over het voorgestelde tracé.
St. Dorpsbelangen De Lutte heeft op 2 oktober 2019 een afspraak met de wethou-
ders Anja Prins en Jaimi van Essen om meer duidelijk te krijgen. Wij blijven u o.a. via ’t 
Luutke informeren over de ontwikkelingen op het spoor.

Informatiebijeenkomst  energietransitie: ‘Energie van Nu’
Op 17 oktober 2019 om 19:30 uur organiseert Dorpsbelangen De Lutte samen 
met de gemeente Losser de informatiebijeenkomst ‘Energie van Nu’ in Erve Boerrigter. 
U wordt meegenomen in de ontwikkelingen van het energiesysteem en u krijgt uitleg 
over verschillende duurzame energietechnieken zoals aardgasloos verwarmen door 
bodem- of luchtwarmtepompen, geothermie en duurzaam gas.
Ook kijken we specifiek naar De Lutte - welke kernen en wijken gaan van het aardgas af 
en wanneer gaat dat gebeuren - en kijken we naar de lokale mogelijkheden om ener-
gie te besparen en duurzaam op te wekken. 
Verder krijgt u uitleg over de wijze waarop u zelf kunt bijdragen aan de energietransi-
tie. Dat kan bijvoorbeeld door Greune Deals met elkaar te sluiten, een buurtinitiatief 
of energiecoöperatie te starten, of door vrijwilliger te worden van het platform Losser 
Duurzaam. Het platform helpt inwoners van de gemeente Losser bij het maken van 
keuzes over duurzame energie.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, 
laat het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand tussen 18.30 – 19.00 uur 
bij het DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes of per mail naar 
mail@dorpsbelangendelutte.nl.

de Zonnebloem de lutte

De Zonnebloem organiseert op 12 oktober as. een bingo voor iedereen die van bingo 
houdt. De middag begint om 15:00 uur in Dorpshoes Erve Boerrigter.
De kosten voor deze middag zijn € 5. Hiervoor krijgt u een bingokaart, een koffie/thee 
met wat lekkers, een hapje en een drankje.
Als u met een extra kaart wilt spelen dan betaalt u hiervoor €2. 

17
okt

12
okt
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Volgend jaar herdenken we dat 75 jaar 
geleden Nederland en op 2 april 1945 De 
Lutte werd bevrijd van de Duitse bezet-
ting. Er zijn overal in het land comités ge-
vormd om dit te gaan vieren en zó ook in 
ons dorp De Lutte. Dit comité heeft mij ge-
vraagd om enkele “kroniekjes” te schrijven 
over dit oorlogsverleden en dat wil ik wel 
doen de komende tijd.

Geboren in 1943 heb ik wel “iets” van de 
oorlog en de nasleep ervan meegemaakt 
maar dat is zeer minimaal.  Hoe is dat met 
de generatie die na 1945 is geboren en 
opgegroeid?

Kunnen zij zich voorstellen dat in Duitsland 
de Nazi-regering onder leiding van Adolf 
Hitler en een aantal trouwe aanhangers het 
gehele Duitse volk zó ver kreeg dat men 
meende geheel Europa te moeten verove-
ren en te onderwerpen als tegenreactie op 
de nederlaag die Duitsland geleden had na 
de Eerste wereldoorlog 1914/1918?

In 1870 vochten de Duitsers en de Fransen 
ook al tegen elkaar om het bezit van de 
grensstreek Elzas/Lotharingen. Uit de ge-
schiedenisboeken hebben we geleerd dat 
Napoleon al rond 1800 probeerde geheel 
Europa te veroveren en in 1813 werd ver-
slagen bij Waterloo en dat was toen al de 
zoveelste oorlog die er binnen Europa 
werd gevoerd. 

De geschiedenisboeken staan er vol van en 
hierin lezen we ook dat ons land pas onaf-
hankelijk werd van Spanje na een 80-jarige 

oorlog! Tussen 1840 en 1848 voerden we 
zelfs nog strijd met de Belgen die ook zelf-
standig wilden zijn.

Kortom: onze voorouders hebben nauwe-
lijks een mensenleven lang gekend zonder 
oorlog!

Ik heb het gevoel dat we nu na twee ver-
schrikkelijke wereldoorlogen eindelijk 
verstandig zijn geworden binnen Europa! 
De strijd in de Balkan heeft bij het uiteen-
vallen van Joegoslavië in de jaren negen-
tig nog wel vele slachtoffers gekost maar 
ik vind het nog steeds heel bijzonder dat 
de zgn. Koude Oorlog is afgelopen zonder 
dat er één geweerschot is gelost. Ook de 
val van de Berlijnse muur en de hereniging 
van Oost en West Duitsland is zonder wa-
pengekletter verlopen!

Zijn we binnen Europa dan eindelijk ver-
standig geworden?

De komst van de Europese Unie, de “open” 
grenzen en de komst van de euro als ge-
zamenlijke munteenheid zijn mijnsin-
ziens waarborgen dat het nooit meer zó 
ver komt als in het verleden. Wie kan zich 
voorstellen dat bijvoorbeeld Duitsland, 
Frankrijk en Engeland weer een bloedige 
oorlog met elkaar gaan voeren? Wanneer 
men in het Vereenigd Koninkrijk wat meer 

zelfstandigheid wil en wat minder afhan-
kelijk van “Brussel” dan mag men daar be-
sluiten tot een Brexit (met of zonder deal) 
maar we zullen er echt geen geweren voor 
klaar maken of legers onder de wapenen 
roepen!

Binnen Europa verschillen we ook nu nog 
wel regelmatig van mening over bijvoor-
beeld de opvang van vluchtelingen of de 
houding ten opzichte van Rusland maar 

we hebben gelukkig nog democratisch ge-
kozen regeringen en Europarlementariërs 
die de wereldvrede en …. zeker vrede in 
Europa hoog in het vaandel hebben staan! 
Laten we met z’n allen zorgen dat dat zó 
blijft!
Dat was helaas 80 jaar geleden anders! 
Daarover volgende keer: Toen kwam “de 
Pruus” er aan!

Tonnie Bekke

inleiding bevriJding

KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE
2 APRIL 2020

ZiJ-actief

17 oktober openingsavond nieuwe seizoen Zij-actief met om 19:00 uur een viering in 
de kerk.Daarna amusement in De Vereeniging. Alle leden zijn van harte welkom!

Dinsdag 22 oktober 19:30 uur Creatieve avond met Linda  van Eibergen van Studio live  
Iedereen kan  zelf iets maken. We gaan dan kijken hoe creatief eenieder is

De regio ledenmiddag is ook in oktober in Rossum.
Nadere info en opgave bij Ans olde Theussink

muZiekmiddag kbo

De KBO organiseert een gezellige muziekmiddag op vrijdag 18 oktober in De 
Vereeniging. Aanvang 14:00 uur. Dit ook naar aanleiding van veler verzoeken van 
onze leden. Deze middag is niet enkel voor de KBO leden maar ook voor 60 plussers 
uit ons dorp zij zijn van harte welkom.

Landelijk is van 1 t/m 8 oktober de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Ook wij willen hier 
aandacht aan schenken en juist ook die groep mensen uitnodigen om op deze 
middag te komen zodat zij ook in een ontspannende sfeer samen met anderen in 
contact kunnen komen.  Over ‘Eenzaamheid onder Ouderen’ zal er een gastspreker 
aanwezig zijn en zal dit thema kort toelichten.
Wij hopen op een mooie opkomst en dat we met elkaar een fijne middag hebben, 
immers dansen is bewegen, plezier en ontspanning.

Wij vragen voor deze muzikale middag een kleine bijdrage van 4 euro, hiervoor 
wordt u aangeboden koffie/thee met iets lekkers, ’n consumptie en ‘n hapje. 

Wij verheugen op uw komst.
Bestuur KBO afd. De Lutte

18
okt
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11e editie twentse cultuurtocht

Op zondag 20 oktober wordt de Twentse Cultuurtocht voor de elfde keer georga-
niseerd door de Sint Plechelmus Harmonie. Wat begon als een kleine wandel- en 
fietstocht, is inmiddels uitgegroeid tot een bekende tocht met een grote groep 
vaste bezoekers. De Twentse Cultuurtocht verbindt de mooie natuur in en om De 
Lutte met cultuur. 

Muzikaal programma
De invulling van het programma kent zoals gebruikelijk veel afwisseling. Dit jaar is 
weer een mooi muzikaal programma samengesteld. Zo neemt traditiegetrouw één 
van de onderdelen van de muziekvereniging deel aan het programma en is de beurt 
aan de slagwerkgroep. Ook het blaaskwintet Windkracht 5 brengt sfeer met hun 
gevarieerde repertoire van Mozart tot volksliedjes. 

Verderop vermaakt de familie Eshuis fietsers en wandelaars met hun programma dat 
uiteenloopt van Duitse Schlagers naar recente popmuziek. De muzikale Oldenzaalse 
familie is van alle markten thuis dus zorgt voor genoeg vermaak op deze mooie 
zondagmiddag.

Bijzondere locaties
Ook dit jaar zijn weer unieke locaties gevonden die normaalgesproken niet toegan-
kelijk zijn voor publiek. Eén daar van is de woning van Diny Jeunink, want zij stelt dit 
jaar haar huis, tuin en museum beschikbaar. Onder het genot van geluiden uit haar 
draaiorgel kunt u zien hoe dames spinnen en breien met eigen gewonnen wol. Met 
de kruiden uit haar tuin maakt ze zelf geneeskrachtige thee, zalf en olie. Een unieke 
kans om eens een kijkje te nemen bij haar aan de Hanhofweg.

Naast het culturele programma wordt ook de inwendige mens niet vergeten. Op de 
verschillende pauzeplekken zijn diverse huisgemaakte versnaperingen beschikbaar 
met ingrediënten uit onze streek.

Starten kan op zondag 20 oktober vanaf Dorpshoes Erve Boerrigter tussen 10:30 
en 12:00 uur. Er zijn wandeltochten verkrijgbaar van 7,5 en 12 kilometer en er is een 
fietstocht beschikbaar van 25 kilometer. De kosten voor deelname bedragen € 4,-. 
Deelname voor kinderen tot 12 jaar is gratis.

Op zaterdag 19 oktober verzorgen De Lutter Muzikanten een “Egerländer 
Wunschkonzert”. Een avond waarbij de smaak van het publiek centraal staat. U ont-
vangt een menukaart vol met “Böhmische Lekkerbissen” waaruit u kunt kiezen.

Vervolgens brengen de muzikanten deze gerechten onder leiding van chefkok Willem 
Cageling ten gehore. Dus heeft u zin in een subtiele wals als voorgerecht of juist in een 
stevige en pittige mars als hoofdgerecht, het kan allemaal en wordt u in rap tempo 
voorgeschoteld. Kortom, een avond om uw muzikale vingers bij af te likken! 

Het concert wordt gehouden in Zalencentrum De Vereeniging, Dorpstraat 7 te De 
Lutte. Aanvang 20:00 uur en de zaal is vanaf 19:00 uur geopend. De entree bedraagt 
€ 10,-. Kaarten zijn vooraf te reserveren bij De Vereeniging of door een e-mail te sturen 
naar info@luttermuzikanten.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

de lutter muZikanten presenteren: 
egerländer wunschkonZert20

okt

19
okt

belangriJk voor (aankomende) ondernemers

Op 2 oktober organiseren de stichting 
Ondernemers Gemeente Losser (SOGL), 
samen met de Gemeente voor de 
tweede keer een Mix & Match bijeen-
komst. Doel is, dat ondernemers, starters 
en mensen met mooie ideeën elkaar 
kunnen ontmoeten en in gesprek gaan. 

Bijvoorbeeld door het aanbieden van 
bedrijfsruimte, kennis en advies. Locatie 
is het Pop Up Podium aan de Teylerstraat 
7 in Losser. Aanvang om 18.00 uur. 
Deelname is gratis. Meld je aan bij 
Monique Hamers, accountmanager van 
gemeente Losser via m.hamers@losser.nl
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Het handbalseizoen is weer begonnen. Kom gezellig een keer langs in Sporthal de 
Luttermolen voor het aanmoedigen van onze teams.

Nu de scholen weer zijn begonnen, begint ook de peutergym weer. 
Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud zijn welkom om een keer mee te doen. 
Kom gezellig langs op de dinsdagmiddag in Sporthal De Luttermolen van13:30 tot 
14:30 om lekker te sporten!

Op dinsdag 15 oktober as. komen de leden van SV De Lutte 
Handbal langs uw deur voor de jaarlijkse kruidkoek-actie. De op-
brengst komt geheel ten goede aan de handbaljeugd. 
De actie wordt gedaan in samenwerking met Spar Schreur.
De kruidkoek wordt verkocht voor 2,50 euro per stuk tegen con-
tante betaling.

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

1 oktober
20:30  SV De Lutte/Combinatie ‘64 DMW1 -  
 de Tukkers DMW1

5 oktober
16:55  SV De Lutte E2 - Olympia HGL E3
17:50  SV De Lutte DA1 - Bornerbroek/ 
 ZenderenVooruit DA1
19:00  SV De Lutte DS2 - Langeveen DS2
20:15  SV De Lutte DS1 - Olympia HGL DS2

Vrijdag 27 september
19:00 Lutheria DS 3 - Saasveldia DS 1
19:00 Lutheria DS 6 - ATC DS 3
21:00 Lutheria DS 4 - ISIVOL DS 2
21:00 Lutheria DS 5 - Cupido DS 3
Zaterdag 28 september 
14:00 Lutheria MB 1 - Krekkers MB 3
14:00 Lutheria MC1 - Webton Hengelo MC3
16:00 Lutheria DS 2 - Volley ’68 DS 2
16:00 Lutheria MB 2 - Havoc MB 4
18:30 Lutheria DS1 - Dynamo Apeld. DS2

Vrijdag 11 oktober
19:00 Lutheria DS 4 - Tornado Geesteren D3
21:00 Lutheria DS 3 - Apollo 8 DS 5
21:00 Lutheria DS 5 - Flash Stars DS 2
Zaterdag 12 oktober 
14:00 Lutheria MB1 - Aastad MB 1
14:00 Lutheria MC 1 - Apollo 8 MC 5
16:00 Lutheria DS 2 - Krekkers DS 4
16:00 Lutheria MB 2 - Wevo 70 MB 1
18:30 Lutheria DS 1 - Betech Olhaco DS 1

thuiswedstriJden sv de lutte handbal

thuiswedstriJden v.v. lutheria 

peutergym sv de lutte

kruidkoeken-actie sv de lutte handbal 15
okt

startbiJeenkomst dementievriendeliJk gemeente 
losser groot succes

De grote zaal van ’t Losser Hoes zat 19 
september tot de nok toe vol tijdens de 
startbijeenkomst Dementievriendelijk 
gemeente Losser. Professionals van de 
gemeente en betrokken organisaties 
zoals stichting Fundament, Dementie 
Twente, de Actieve ontmoeting, ‘t Gilde 
etc., mantelzorgers, ondernemers, 
verenigingsleden en mensen die in hun 
dagelijks leven met dementie te maken 
hebben waren allen aanwezig. Het doel 
van de avond was om elkaar te ontmoe-
ten, informatie en ervaringen te delen, 
vragen te stellen en uit te leggen wat 
een dementievriendelijke gemeente 
inhoudt. Een mooie bijeenkomst, onder 
leiding van Annet Meijerink en  omlijst 
door theatercollectief ZINthese, dat 
inzicht gaf in het dagelijks leven met 
mensen met dementie. 
 Wethouder Anja Prins was aanwezig om 
toe te lichten hoe de gemeente het doel 
om een dementievriendelijke gemeente 
te worden wil halen. Zo krijgen alle 
medewerkers van de gemeente een 
training ‘GOED omgaan met dementie’. 
De gemeente stimuleert ondernemers 
en verenigingen om haar medewer-
kers ook deze training te laten volgen. 
Dit schept meer onderling begrip en 
zorgt er voor dat iemand met dementie 
langer volwaardig mee kan doen in de 
samenleving.

Ervaringsdeskundigen aan het 
woord
Joop Kruger van ‘t Gilde legde uit hoe 
zij omgaan met mensen die demente-
ren. Zij gaan op zoek naar iets wat deze 
persoon nog wel kan en wat hij of zij wel 

leuk vindt om te doen. Mieke Bouwhuis 
van de Actieve ontmoeting vertelde over 
de mogelijkheden in vrijwillige dag-
besteding die er zijn voor mensen, die 
geen indicatie hebben. Supermarkt Plus 
Bellers deelde de moeite die zij nemen 
om hun personeel goed te trainen in 
de omgang met mensen met demen-
tie. Hun winkel heeft inmiddels het 
certificaat Dementievriendelijke winkel 
behaald! Een mantelzorger vertelde haar 
ontroerende verhaal over haar vader met 
dementie, die zij al 9 jaar verzorgd.
Al deze verhalen en ervaringen zorgden 
voor veel reacties uit het publiek. Er 
werden tips gedeeld, vragen gesteld, in-
formatie uitgewisseld en nieuwe ideeën 
opgedaan. 
 
Opgeven voor de training GOED 
omgaan met dementie?
Wilt u uzelf of uw medewerkers opgeven 
voor de training hoe om te gaan met 
mensen met dementie? Stuurt u dan een 
mail naar dementievriendelijk@losser.nl. 
U krijgt dan meer informatie over waar 
en wanneer u de training kunt volgen. 
 
Samen omgaan met dementie!
Noaberschap is een belangrijk gemeen-
goed in de gemeente Losser. Naar elkaar 
omzien en zorgen dat we allemaal mee 
kunnen komen in onze samenleving. 
De wens om mensen met (beginnende) 
dementie te helpen om een waardevolle 
bijdrage aan de samenleving in de ge-
meente Losser te kunnen blijven leveren, 
is groot. En niemand kan dit alleen. Dit 
doen we samen met elkaar!        
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Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor 
vrijwilligers van Erve Boerrigter is vo-
rige week afscheid genomen van twee 
bestuurders. Aly Schoordijk en Raimond 
Oude Egbrink waren samen goed voor 
28 bestuurlijke dienstjaren in het dorps-
hoes. Een gouden Hellehond-speldje, 
een onderscheiding voor Luttenaren die 
zich over een langere periode bestuurlijk 
verdienstelijk hebben gemaakt voor hun 
dorp, was er voor Raimond. Hij maakte 
achttien jaar deel uit van zowel het be-
stuur van het dorpshoes als de stichting 
Hellehond.
Aly Schoordijk trad in 2010, samen met 
Frans Olde Riekerink, toe tot het bestuur 
van de dorpsboerderij. Die versterking 
was dringend nodig om de gewenste 
vernieuwbouw te kunnen realiseren. Met 
haar constructieve, creatieve en kriti-
sche inbreng leverde Aly de afgelopen 
negen jaren een belangrijke bijdrage 
aan het dorpshoes in zijn huidige vorm. 
Vanzelfsprekend werd die bestuur-
lijke inzet met een passende attentie 

gewaardeerd. ‘Ik ga hier met een goed 
gevoel weg’, verklapte Aly bij haar af-
scheid. ‘Want we hebben een dorpshoes 
met een geweldig team aan vrijwilligers!’
Binnen het bestuur van het dorpshoes 
vervulde Raimond sinds 2001 diverse 
functies. Bij zijn afscheid werd hij vooral 
geprezen om zijn kwaliteiten op het 
vlak van de ‘stille diplomatie’. Of het nou 
ging om het verkrijgen van politieke 
steun voor de vernieuwbouw van Erve 
Boerrigter of om de overdracht van De 
Vereeniging aan de huidige exploitant 
Dennis Nijhuis. Met veel doorzettings-
vermogen en een goede visie op de 
toekomst van Erve Boerrigter leverde hij 
een cruciale bijdrage aan het welslagen 
van beide uitdagingen. Tegelijk met zijn 
afscheid van het dorpshoes is Raimond 
ook gestopt met zijn bestuurlijke werk-
zaamheden voor de stichting Hellehond.  
Met de komst van de nieuwkomers Inge 
Jalink, Ellen Seiger en Thom Weterings is 
het bestuur van het dorpshoes inmiddels 
weer bijna op volledige sterkte. 

dorpshoes neemt afscheid van aly en raimond buurtbus de lutte 40 Jaar.

Dit jaar bestaat de buurtbusvereniging 
De Lutte 40 jaar. In 1979 is de vereniging 
opgericht om het openbaar vervoer 
tussen De Lutte en Oldenzaal te herstel-
len, daar de lijndienst slechts eenmaal in 
de week De Lutte aandeed. Het initiatief 
kwam van de overheid om buurtbussen 
te laten rijden in gebieden waar geen 
dienstregeling was met een of twee uurs 
diensten. De buurtbus zou dan door vrij-
willigers gereden worden om de kosten 
laag te houden. In al die 40 jaar zijn er 
vele tienduizenden passagiers vervoerd 
van uit De Lutte naar Oldenzaal en vice 
versa. De route loopt door het centrum 
van Oldenzaal, langs het ziekenhuis en 
het station, zodat belangrijke bestem-
mingen worden aangedaan om in en 
uit te stappen cq over te stappen naar 
andere bestemmingen. Ook toeristen 
maken gebruik van de buurtbus om bij 

hun hotel  bestemming te komen. Met 
een 50-tal vrijwillige chauffeurs en chauf-
feuses is het mogelijk om de buurtbus 6 
dagen in de week te laten rijden. 
Het 40 jarig bestaan van de buurtbusver-
eniging De Lutte werd gevierd met een 
busreis. Vanuit De Lutte vertrokken naar 
Hanekenfähr bij Lingen voor koffie met 
Apfelkuchen. Van daaruit een rit langs de 
Ems richting Delfzijl. Hier stapten we op 
een prachtig schip voor een vaart over 
de Dollard naar de rivier de Ems tot Leer. 
Terug in De Lutte, hebben we genoten 
van een heerlijk warm en koud buffet in 
De Vereenging. Een zeer geslaagd uitje.
Deze busreis is mede mogelijk gemaakt 
door een incidentele subsidie van de 
gemeente Losser en door de Stichting 
Dorpsbelangen De Lutte die een bedrag 
uit het dorpsbudget beschikbaar heeft 
gesteld.

Het nieuwe kaartseizoen (kruisjassen) 2019-2020 van 
SV De Lutte begint op woensdag 2 oktober 2019. De 
aanvang is 20:00 uur in de kantine van sportpark De 
Stockakker. Er zijn prachtige dagprijzen te winnen 
voor degenen die per avond het hoogste eindigen.
En bovendien zijn er na elke reeks van 6 kaartavonden 
totaal 3 supermooie prijzen voor de kaartliefhebbers 
die over de beste 4 ronden de meeste punten hebben 
behaald. In het geval je alle 6 keer hebt mee gespeeld mag je dus de slechtste twee 
resultaten schrappen.
De inleg is ongewijzigd, € 3,50 per avond. De koffie en warme hapjes zijn bij dit bedrag 
inbegrepen. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen, je hoeft dus geen lid van 
SV De Lutte te zijn en je hoeft ook niet in De Lutte te wonen.
We vertrouwen erop dat we ook dit seizoen tussen de 32 en 40 kaartliefhebbers kun-
nen begroeten om deel te nemen. 
De eerste kaartronde is woensdag 2 oktober en daarna wordt er elke twee weken weer 
gekaart op 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november en 11 december.
Kaartcommissie SV De Lutte 

kaarten sv de lutte
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Soms heb ik een aanval van opruim-
woede. Dit komt niet vaak voor maar 
dan wordt er ook flink opgeruimd. Even 
langs de Ikea voor dozen om de boel te 
organiseren. Kleine dozen voor oude cd’s, 
bidprentjes, geboortekaartjes, kaartjes 
met een lieve boodschap, medailles en 
startnummers van hardloopwedstrijden. 
Tussen al deze, voor mij, waardevolle 
spullen kwam ik mijn oude spelerspasje 
tegen, een pasje van ongeveer 40 jaar 
oud. Het toeval wil dat ik enige weken 
later een uitnodiging krijg voor de jubile-
umavond van SV De Lutte. De uitnodiging 
is voor het feit dat ik 40 jaar lid ben van SV 
De Lutte Handbal. Deze avond wil ik niet 
missen want ondanks dat ik zelf niet meer 
handbal, ben en blijf ik een fanatieke 
supporter van SV De Lutte. Mijn jongens 
zijn fanatieke voetballers en ik ben trots 
dat jongste zoon het keepers-dna van zijn 
moeder heeft geërfd. 

In mijn tijd was er geen Tess Wester, geen 
Estavana Polman. De goede prestaties van 
het nationale damesteam van nu hebben 
de volle aandacht van de sportwereld, 
dat was toen niet het geval. Ik had dus 
ook geen handbalkeeper als voorbeeld. 
Mijn voorbeeld was Hans van Breukelen 
in zijn glorietijd bij PSV en het Nederlands 
voetbalelftal. Rond 1987/1988 kwam ik in 
het doel te staan van het eerste dames-
team van SV De Lutte en Hans begon 
toen volgens mij, aan de beste voetbalpe-
riode uit zijn carrière. De gestopte penalty 
in de Europa Cup 1 finale in 1988 tegen 

Benfica maakte een grote indruk op mij. 
Zo’n indruk dat ik ook een penaltykiller 
wilde worden, net als Hans. Dat leek mij 
geweldig. En ik moet eerlijk bekennen dat 
als je een penalty stopt op een belangrijk 
moment in een handbalwedstrijd, dat is 
best wel kicken! 

Afgelopen zomer was er op NPO 1 een 
serie over oud-topsporters met de titel 
“Meer dan Goud!” Een serie waarin ver-
schillende oud-topsporters, waaronder 
mijn oude held Hans, centraal stonden. 
Een serie waarin ze vertelden over wat 
ze hebben moeten doen en laten om te 
top te halen en om aan de top te blijven. 
De tegenslagen, blessures, motivatie en 
vooral enorme discipline en wilskracht om 
er telkens weer voor te gaan, ook als de 
hele wereld tegen je was. Een prachtige 
serie over de keerzijde van sportsucces 
en zekers een inspiratiebron voor elke 
sporter ongeacht het niveau. 

SV De Lutte Handbal 40 jaar! In de jaren 
‘80 en ’90 was er elk jaar het handbal-
weekend, geweldige weekenden. De 
mooiste weekenden waren in het zuiden 
van ons land rond Maastricht en wat 
gebeurt in Maastricht blijft in Maastricht. 
Tijdens deze weekendjes waren vriendjes/
echtgenoten niet welkom, dat was een 
vaste regel. Maar één man mocht mee, 
die luxe/privilege/voorrecht had hij, dat 
was ook een vaste regel. 

KIEK ES

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Aan de lange lijst van prijswinnaars van 
deze foto-rubriek kan opnieuw een nieu-
we naam worden toegevoegd. Marianne 
Wigger had het helemaal juist toen zij ons 
meldde dat de vorige foto was gemaakt 
aan het Lutterkerkpad.  Marianne, van 
harte gefelicteerd met je prijs, de wel-
bekende digitale wisselbeker die al bij 
menig Luttenaar op de schoorsteenman-
tel mocht prijken. 

Ook voor dit Luutke maakten we weer 
een detailfoto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten op welke loca-
tie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan 
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek 
Es: www.facebook-com/kiekesintluutke. 
In de reacties onder het betreffende 
bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel 
succes en geef uw ogen opnieuw goed de 
kost als u door ons prachtige dorp loopt. 

De redactie

Jubilissimo, kamphuis riva en witte broek 
en blauwe trui

kiek es!

In de week voor het jubileumweekend 
was er een enorm onweer, je kunt het niet 
gemist hebben. Uitgerekend bij de enige 
man die mee mocht met de dames van 
de handbal, sloeg de bliksem genadeloos 
toe.  Was het een teken van boven? Had 
een onweer een diepere betekenis een 

paar dagen voor het jubileum? Is het weer 
tijd voor een rondje Vrijthof met handbal-
dames en één man in een witte broek en 
een blauwe trui…..?

Monique 
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Zondag	29	september	
09.00	uur	 	 :		Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :		pastor	I.	Schraven	
Lectrice	 	 :		mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars		 :		Bart	Rolink	en	Lars	Grote	Beverborg	
	 	 	 	 	
Dinsdag	1	oktober	 	 :19.00	uur	Rozenkrans	
	
Woensdag	2	oktober	 :19.00	Eucharistieviering	

	
Zondag	6	oktober	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	dameskoor	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars	 						:	Ytse	de	Cock	van	Delwijnen	en	Christiaan	Steenbekke	
	
10.30	uur	 						:	Viering	Kinderkerk	in	het	teken	van	Dierendag	
	
Dinsdag	8	oktober	 	 :19.00	Rozenkrans	
	
Woensdag	9	oktober									:19.00	Eucharistieviering	
	
Zondag	13	oktober	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	 	 	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis		
Lectrice	 		 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars	 					:	Eva	Oude	Egberink	en	Tess	Kleissen	
	
Dinsdag	15	oktober	 :19.00	Rozenkrans	
	
Woensdag	16	oktober	 :19.00	Mariaviering	
	
Overleden:	
Louis	van	der	Vechte,	Grevinkhof	25	Oldenzaal.	Op	de	leeftijd	van	48	jaar.	
Minie	Lentfert-Strootman,	Scholtenhof	321	Oldenzaal.	Op	de	leeftijd	van	87	jaar.	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties	
Zondag	29	september:	Echtpaar	van	Benthem-Reijmer,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	
ouders	Olde	Rikkert-Oosterbroek,	Bernard	Kuipers,	Herman	Pünt,	ouders	
Dierselhuis-Bosch,	Gerhard	Koertshuis,	Louis	van	der	Vechte,	Willy	Punt,	Minie	
Lentfert-Strootman,	Johan	Willemsen,	Lies	Beernink-Berning.	
	
Jaargedachtenis:	Gerhard	Kristen,	Johan	Benneker,	Johan	Egberink,	ouders	Tijhuis-
Kamphuis,	ouders	Koop-Welhuis,	Edwin	Oude	Ophuis.	
	
Woensdag	2	oktober:	Alwie	Grunder.	
	
Zondag	6	oktober:	Uit	dankbaarheid	ouders	Wonniger-Rolink,	Bernard	Sanderink,	
Johan	Closa	Reynès,	ouders	Kok-Morsink,	Gerard	Heijdens,	Gerhard	Koertshuis,	Ria	
Grundel-Schiphorst,	Louis	van	der	Vechte,	Minie	Lentfert-Strootman,		
Herman	Koertshuis.	
	
Jaargedachtenis:	Marie	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	ouders	Jeunink-Pots,	
Herman	Meijer,	Frans	Koertshuis,	Annie	Schasfoort-Lohuis		
	
Zondag	13	obtober:	Ouders	Heebing-Lentfert,	Annie	Pikkemaat-Peterman,	Bernard	
Hampsink,	Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	Willy	Punt,	Annie	Niehof-Nolten,	
Gerhard	Koertshuis,	Johan	grote	Beverborg,	Minie	Lentfert-Strootman.	
	
Jaargedachtenis:	Hermien	Segerink,	ouders	Morsink-Grote	Punt,	Willy	Jansink,	
Gerrit	ter	Beek.	
	
	
Pastorpraat:	Vrijdagavond	6	september.	We	zitten	in	de	auto	onderweg	van	
Hengelo	naar	Ootmarsum,	waar	ik-zoals	dat	heet-gepresenteerd	zal	worden	aan	u,	
de	parochianen	van	Lumen	Christi.	
We,	dat	zijn	mijn	man	en	ik,	mijn	vader	die	we	al	eerder	hebben	opgehaald	en	die	
een	kopje	soep	heeft	meegegeten,	onze	middelste	zoon	die	thuis	kwam	toen	de	
soep	net	op	tafel	stond	en	onze	oudste	zoon	die	we	zojuist	van	het	station	hebben	
opgehaald	en	die	nu	een	paar	broodjes	eet	in	de	auto.	De	jongste	kan	er	jammer	
genoeg	niet	bij	zijn;	hij	is	onderweg	na	een	week	zeilkamp	met	zijn	klas.	
We	zijn	in	letterlijk	zin	onderweg.	En	we	zijn	in	figuurlijke	zin	onderweg,	gaandeweg	
gaan	wij	onze	weg	in	het	leven.	Daarover	zal	de	lezing	vanavond	gaan.	Over	de	
Emmausgangers,	de	leerlingen	van	Jezus	die	na	zijn	dood	vol	verdriet	en	wanhoop	
onderweg	zijn	naar	Emmaus.	Als	mensen	die	met	elkaar	de	vreugde	en	de	
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gebrokenheid	van	het	leven	delen.	En	die,	ondanks	alles,	de	moed	en	de	hoop	nooit	
verliezen,	die	blijven	zoeken	en	ogen,	oren	en	hart	open	houden	voor	wat	zich	
aandient.	Zo	wil	ik	graag	met	u	optrekken,	in	het	geloof	en	het	vertrouwen	dat	God	
met	ons	meeloopt	en	ons	wil	doen	léven.	
Als	we	de	kerk	binnenlopen,	valt	me	als	eerste	op	dat	de	koster	de	kaarsen	heeft	
aangestoken	bij	Simon	en	Judas.	Een	warme	gloed	kleurt	de	stenen	van	de	kerk.	
Warm	is	ook	de	sfeer	tijdens	de	vesperviering,	waarin	vicaris	Cornelissen	voorgaat.	
De	liederen	die	het	koor	zo	mooi	zingt,	het	hartelijk	welkom	door	de	secretaris	van	
het	parochiebestuur,	de	zelf	geformuleerde	voorbeden	uit	de	verschillende	
geloofsgemeenschappen,	de	symbolen	die	mijn	nieuwe	collega’s	mij	als	welkom	
aanreiken-het	Licht,	het	Woord,	het	Zout……hartverwarmend.	Dat	is	ook	de	
kennismaking	met	velen	van	u	na	de	viering.	Na	een	gezellige	“nazit”	zijn	we	weer	
onderweg	naar	huis.	Ik	ben	“vol”	van	alles	wat	gezegd	is	en	van	iedereen	die	ik	
ontmoet	heb.	Het	is	vermoeiend	én	het	geeft	energie!	Thuis	ligt	de	jongste	zoon	op	
de	bank.	Als	we	binnenkomen	weet	hij	zich	overeind	te	zetten	en	ons	een	kort,	
maar	enthousiast	verslag	te	geven	van	de	afgelopen	week.	Er	zijn	van	die	dagen	en	
momenten	in	ons	leven,	waarop	de	woorden	die	God	spreekt	in	het	
scheppingsverhaal	“Hij	zag	dat	het	goed	was,	zeer	goed”	voor	mij	tot	leven	komen.		
Ik	wens	u	en	mij	onderweg	in	het	leven	veel	van	deze	momenten	toe.	
	 	 	 José	van	den	Bosch,	PW	
	
Naar	de	eerste	Communie		
Na	het	Heilig	Doopsel	is	de	volgende	stap	in	het	geloof	“de	eerste	Heilige	
Communie”.	De	eerste	voorbereidingen	van	de	communiewerkgroep	zijn	al	
begonnen.	Op	school	(in	De	Lutte)	krijgen	de	kinderen	van	groep	4	een	brief	om	
zich	aan	te	kunnen	melden.	Kinderen	die	graag	mee	willen	doen	en	niet	op	de	
basisschool	in	De	Lutte	zitten	kunnen	zich	opgeven	via	het	emailadres;	
commwerkgroep@gmail.com.	Hier	kunt	u	ook	terecht	voor	nadere	informatie	en/of	
vragen.	Op	dinsdagavond	29	november	is	er	een	informatieavond	voor	alle	
geïnteresseerden	en	de	ouders/verzorgers	van	de	kinderen	die	op	zondag	14	juni	
2020	de	Eerste	Heilige	Communie	zullen	gaan	doen.	Tijdens	deze	bijeenkomst	zal	
iedereen	geïnformeerd	worden	over	de	gang	van	zaken	rondom	de	Eerste	Heilige	
Communie.	De	infoavond	begint	om	20.00	uur	in	het	Parochiecentrum	in	De	Lutte.		
	 	 	 Communiewerkgroep	De	Lutte	
	
Kinderkerk	De	Lutte	in	het	teken	van	Dierendagviering	Op	4	oktober	is	het	
werelddierendag.	We	willen	op	deze	dag	extra	goed	voor	onze	dieren	zorgen.		
Maar	natuurlijk	zorgen	we	ook	op	de	andere	dagen	van	het	jaar	goed	voor	de	
dieren	en	de	natuur.		

Daarom	staat	de	Kinderkerk	van	oktober	in	het	teken	van	de	dierendagviering.	De	
kinderen	mogen	een	knuffeldier	meenemen	en/of	een	foto	van	hun	eigen	dier.	
Tijdens	deze	Kinderkerk	mogen	de	kinderen	met	knuffeldier	en/of	foto	instappen	in	
de	‘Ark	van	Noach’.	Tenslotte	zorgde	Noach	goed	voor	de	dieren	door	ze	mee	te	
nemen	in	de	Ark	tijdens	het	hoge	water.		
De	doelgroep	van	de	Kinderkerk	blijft	kinderen	in	de	leeftijd	van	4	tot	12	jaar.	Deze	
dierendag	bijeenkomst	wordt	daarom	ook	weer	afgestemd	op	deze	doelgroep.	De	
kinderen	kunnen	actief	meedoen	en	uiteraard	verzamelen	we	weer	voedsel	in	voor	
de	voedselbank.	Zoals	gebruikelijk	is	er	na	afloop	ranja	voor	de	kinderen.	
De	organisatie	hoopt	dat	vele	kinderen	en	hun	ouders	deze	Kinderkerk	met	ons	
meebeleven.	Datum:	zondag	6	oktober,	Tijdstip:	10.30	uur		
	
12.5	jubileum	Diaken	Jan	Kerkhof	Jonkman	
In	de	vakantieperiode	heeft	Diaken	Jan	Kerkhof	Jonkman	zijn	12,5	jarig	jubileum	
gevierd	voor	het	feit	dat	hij	12,5	jaar	in	dienst	was	bij	Lumen	Christi	en	zijn	
rechtsvoorganger.	Door	de	afwezigheid	tijdens	vakantie	en	de	vakantieperiode	in	
zijn	algemeen	is	het	er	niet	van	gekomen	om	Jan	te	feliciteren	met	deze	mijlpaal	en	
wensen	wij	hem	alsnog	met	terugwerkende	kracht	maar	niet	minder	welgemeend	
nog	vele	fijne	jaren	toe	binnen	Lumen	Christi.	
	
Catechese	
Dirk	Bekke	is	per	1	april	gestopt	als	coördinator	catechese	van	de	Locatieraad	
Pastoraatgroep	St.	Plechelmus	De	Lutte.		
Via	deze	weg	willen	we	hem	nogmaals	bedanken	voor	zijn	inzet.	Wij	zijn	nog	wel	op	
zoek	naar	een	vrijwilliger	die	deze	taak	op	zich	wil	nemen.	
Voor	interesse	of	informatie	kunt	u	bij	mij	terecht.	
	 	 Namens	de	Locatieraad	Voorzitter	Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo	
	
	Info	avond	Geloofsgemeenschap	St.	Plechelmus	De	Lutte	op	woensdag	9	oktober	
om	20.00	uur	in	de	Vereeniging.	
Op	deze	avond	wordt	U	geïnformeerd	over	diverse	zaken	aangaande	de	parochie	
Lumen	Christi	en	onze	eigen	Geloofsgemeenschap.	
Tevens	zal	op	deze	avond	door	Leo	Fijen	van	de	KRO-NCRV	worden	gesproken	over	
een	samenleving	waarin	plek	is	voor	iedereen	en	waarin	we	omkijken	naar	elkaar.	
Bij	deze	bent	u	van	harte	uitgenodigd.	
	 	 	 Namens	de	Locatieraad	St.	Plechelmus	De	Lutte	
	 	 	 Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo	locatieraadvoorzitter	
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Prachtige	collecte-opbrengst	voor	de	Voedselbank	
De	oecumenische	oogstdankdienst	die	op	1	september	plaatsvond	op	Erve	Rolink	in	
het	Lutterzand	mag	in	meerdere	opzichten	als	een	geslaagde	viering	beschouwd	
worden.	Er	kwamen	bijna	driehonderd	mensen	naar	de	prachtige	locatie	van	de	
familie	Rolink	toe.	Zij	vierden	als	leden	van	de	verschillende	kerken	en	parochies	
samen	hun	dank	voor	de	oogst.	Het	thema	van	de	dienst	was:	‘Land	van	melk	en	
honing’.	Een	bijbelse	uitdrukking	die	verwijst	naar	een	land	waar	het	leven	goed	is.	
In	de	dienst	sprak	pastor	Ingrid	Schraven	niet	alleen	over	de	dank	voor	de	oogst	en	
het	goede	leven,	maar	ook	over	de	zorg	voor	de	schepping	en	onze	
verantwoordelijkheid	daarvoor.	Tijdens	de	oogstdankdienst	werd	er	gecollecteerd	
voor	de	Voedselbank.	De	collecte	bracht	het	prachtige	bedrag	van	€	589,66	op.	
Na	de	dienst	kon	iedereen	genieten	van	koffie	en	brood	met	een	gebakken	ei.	De	
leden	van	de	familie	Rolink	gaven	uitleg	over	hun	melkveebedrijf.	
De	viering	werd	voorbereid	door	leden	van	LTO	Losser,	Zij-Actief	en	de	kerken	van	
Beuningen,	De	Lutte	en	Losser.	Diverse	sponsoren	(o.a.	voor	het	brood	en	de	
eieren)	droegen	bij	aan	de	realisatie	van	de	dienst.		
	
TC	Tubantia	
Zoals	in	de	“mededelingen"	tijdens	de	diverse	kerkdiensten	is	medegedeeld,	heeft	
de	Twentsche	Courant	Tubantia	laten	weten	te	stoppen	met	het	opnemen	en	
verspreiden	van	de	digitale	kerkdienstoverzichten.	Als	reden	tot	dit	besluit	heeft	de	
Tubantia	"het	gestaag	afnemen	van	deze	service"	aangegeven.		
De	kerkdiensten	kunt	u	terug	blijven	vinden	in	de	diverse	kerkbladen.		
	

	

	

	

	
	

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

Openingstijden;		Woensdagmorgen	van	 		9.00	–	10.30	uur	
																																 Woensdagavond	van	 19.30	–	20.30	uur	
																																															Vrijdagmorgen	van	 		9.00	-		10.30	uur	

Voor	informatie	kerkelijk	huwelijk,	ziekenbezoek	pastores,	ziekenzalving-
ziekenzegening	is	informatie	te	vinden	op	www.Lumenchristi.nl	of	
	tel.	0541-35	35	51		(maandag	t/m	vrijdag						9.00	–	11.30	uur)	
Voor	telefoonnummers	en	email	adressen	leden	Pastoresteam	

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

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

nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

maandag  08.00 - 19.00 uur

dinsdag  08.00 - 19.00 uur

woensdag  08.00 - 19.00 uur

donderdag  08.00 - 19.00 uur

vrijdag  08.00 - 19.00 uur

zaterdag  08.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info




