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agenda
29 sep Kuierwandeling Dorpshoes 
30 sep KBO thema-avond dementie
  2 okt Open dag Jeu de Boules
  9 okt Toernooi tennisclub Kardoes 
11 okt KBO bingomiddag
12 okt Kruidkoeken-actie Handbal
13 okt Kruisjassen kantine voetbal 
17 okt Twentse Cultuurtocht
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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 19 oktober tot 9 november 2021 
kopij inleveren woensdag 13 oktober voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
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 Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in 
het Gezondheidscentrum en wel op 
maandagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. 088-4633566

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. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerrigter 
De gelegenheid om een warme maaltijd mee 
te eten is door de corona-maatregelen tot 
nader order opgeschort.

Voor vragen kunt u bellen met 0541 - 552 009 
of 06 - 1007 3282

Dorpshoes erve Boerrigter zoekt BarmeDewerkersjaarkalenDer

Om maar met de deur in huis te vallen: dorpshoes Erve Boerrigter is op zoek naar en-
kele enthousiaste vrijwilligers (vanaf 21 jaar), die ons team van barmedewerkers willen 
versterken.

Zoals wellicht bekend worden de bezoekers van Erve Boerrigter in de avonduren gast-
vrij ontvangen door een vast team van gastvrouwen en gastheren. Om uiteenlopende 
redenen (bouwplannen, leeftijd, minder vrije tijd, etc.) heeft een aantal van hen ons ge-
vraagd uit te kijken naar een geschikte opvolger. Natuurlijk vinden we dat bijzonder spij-
tig. Helaas moeten we nu (tijdelijk) afscheid nemen van enkele uitstekende vrijwilligers, 
die jarenlang altijd klaar stonden voor het dorpshoes. Dank daarvoor!

Om ons horecateam weer op sterkte te krijgen, zijn we dus op zoek naar een handjevol 
enthousiaste mensen die hierin een rol kunnen spelen. Ervaring met werken in de ho-
reca is mooi meegenomen, maar zeker geen absolute must. Dat het dorpshoes zowel 
overdag als ‘s avonds een leuke plek is om als gastheer/vrouw actief te zijn, blijkt ook 
wel uit het zeer geringe verloop. De vrijwilligers vormen een uitstekend en hecht team 
met onze beheerder Gea Weda. Voor het werk in de avonduren kunnen we een beperkte 
vrijwilligersvergoeding bieden.

Interesse of wil je graag meer weten, neem dan contact op Gea Weda (gea@dorpshoes.
nl) of kom gewoon even bij haar langs in het dorpshoes voor een kop koffie.

 September

29 Kuierwandeling Dorpshoes 10.00 uur
30  KBO thema-avond dementie

 Oktober

 2 Open dag Jeu de Boulesvereniging  
 Dorp De Lutte 15:00-17:00 uur 
 9 Baklever en Bloedworst toernooi  
 tennisvereniging Kardoes 
11 KBO bingomiddag
12 Kruidkoeken-actie De Lutte Handbal
13 Kruisjassen kantine voetbal 
17 Twentse Cultuurtocht
26 Activiteit ZijActief (informatie volgt)
27 Kruisjassen kantine voetbal 
29 KBO high tea

29 Regioledenmiddag ZijActief bij  
 Hutten in Rossum aanvang 13:45 uur
30 Jeugdtoernooi tennis Kardoes

 November

 6 Bingo Zonnebloem
10 Kruisjassen kantine voetbal
23 Activiteit ZijActief (informatie volgt)
24 Kruisjassen kantine voetbal
29 KBO bloemschikken

 December

  7 ZijActief Kerststuk maken
  8 Kruisjassen kantine voetbal
14 ZijActief Kerstavond
15 KBO Adventsviering met vergadering

kruisjassen sv De lutte

SV De Lutte start (in het clubgebouw) 
op woensdag 13 oktober 2021 weer met 
kruisjassen.
Er wordt eens per twee weken gekaart, 
in totaal op 6 avonden. Er zijn vele mooie 
dagprijzen per kaartavond.

Het puntenaantal van de beste 4 kaart-
avonden tellen mee voor de eindprijzen. 
De winnaars worden tijdens de 6e/laat-
ste kaartavond op 22 december bekend 
gemaakt.

De aanvang is 20.00 uur en wij hopen u 
allen weer te zien op deze gezellige en 
spannende kaartavonden.

SV De Lutte
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Donateurskaartenactie sint plechelmus harmonie 

De jaarlijkse donateurskaartenactie van de Sint Plechelmus Harmonie is weer gestart. 
Omdat de coronamaatregelen het weer toelaten komen we dit jaar weer langs aan de 
deur. 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, sinterklaasoptocht, inhalen communicantjes, de carnavalsop-
tocht, Koningsdag, de palmpasenoptocht, het Plechelmusfeest en andere dorpsactivi-
teiten, de harmonie is erbij. Allemaal activiteiten waar wij ook graag in de toekomst onze 
medewerking aan blijven verlenen. Hiervoor moeten wij repeteren, nieuwe leden oplei-
den, instrumenten onderhouden en als het nodig is nieuwe aanschaffen. Door ons voor 
€ 7,- te steunen draagt u daar een belangrijk steentje bij en kunnen wij ook het komende 
jaar bijdragen aan de verschillende maatschappelijke activiteiten voor De Lutte. 
Als een van onze leden bij u aan de deur komt om te vragen of u ons ook in 2022 wilt 
steunen vertrouwen wij op een positief antwoord! 

zonDag 17 oktoBer twentse cultuurtocht

Op zondag 17 oktober wordt de Twentse 
Cultuurtocht voor de twaalfde keer 
georganiseerd door de Sint Plechelmus 
Harmonie. Wat begon als een kleine 
wandel- en fietstocht, is inmiddels uitge-
groeid 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 muziek-
vereniging deel aan het programma. Dit 
jaar zorgt een kleine bezetting van het 
harmonieorkest voor muzikaal vermaak 
met bekende hits van Coldplay tot aan 
Bon Jovi. Verderop verrassen de Losserse 
muzikanten van de Bigband Losser de 
wandelaars en fietsers en op de laatste 
pauzeplek kun je onder het genot van 
huisgemaakte lekkernijen genieten van 
‘De Hapjes’ uit Oldenzaal. Deze mannen 

vormden eerder de populaire band Zaand, 
Zeep en Zoda.

Unieke route
Ook dit jaar zijn weer de mooiste pauze-
plekken gevonden en is een unieke route 
uitgezet die normaal gesproken niet toe-
gankelijk is voor publiek.  Naast het cultu-
rele programma wordt ook de inwendige 
mens niet vergeten. Op de verschillende 
pauzeplekken zijn diverse huisgemaakte 
versnaperingen te koop met ingrediënten 
uit onze streek.
Starten kan op zondag 17 oktober vanaf 
Dorpshoes Erve Boerrigter tussen 10:30 
en 12:00 uur. Er is een wandelroute van 9 
kilometer en een fietstocht van 26 kilome-
ter verkrijgbaar. De kosten voor deelname 
bedragen € 4,-. Deelname voor kinderen 
tot 12 jaar is gratis.

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

Vrijdag 1 oktober
19:00 Lutheria DS 3 – Dynamo Tub. DS 4
19:00 Lutheria DS 1 – Esch Stars DS 1
21:00 Lutheria DS 2 – Krekkers DS 4 

Zaterdag 2 oktober
09:00 Lutheria N4 1 – DeVoKo N4 2 
09:45 Lutheria N4 1 – Arcade Pollux N4 1 
10:30 Lutheria N5 1 – Ti-Volley N5 1 
11:15 Lutheria N5 1 – Volley ’68 N5 2 
13:00 Lutheria MC 2 – Apollo 8 MC 4 
15:00 Lutheria MA 1 – Krekker MA 1 
15:00 Lutheria MC 1 – ‘Volley 68 MC 2 

Zaterdag 9 oktober
13:00 Lutheria MA 2 – Twente ’05 MA 3 

Vrijdag 15 oktober
19:00 Lutheria DS 3 – ISIVOL DS 2
21:00 Lutheria DS 2 – Polstars DS 1

Zaterdag 16 oktober
13:00 Lutheria MC 2 – Arcade Pollux MC 2
15:00 Lutheria MA 1 – Arcade Pollux MA 1
15:00 Lutheria MC 1 – DeVoKo MC 4

thuisweDstrijDen v.v. lutheria 

kBo

Thema-avond Dementie donderdag-
avond 30 sept. in de Vereeniging. 
Aanvang 19:30 uur. De avond staat in 
het teken van Dementie. Hiervoor is 
mevrouw Disseldorp van Alzheimer 
Overijssel uitgenodigd. Zij zal de inlei-
ding verzorgen en ook wordt er een film 
gedraaid. Na de koffiepauze is er onder 
andere gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Ook niet-KBO leden zijn van 
harte welkom, evenals kennissen, vrien-
den, familie en andere belangstellenden. 
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden 
bij Marian Voerman 0541-551805 of 06 
42344373.

Maandagmiddag 11 Okt. is weer de 
KBO-Bingomiddag in de Vereeniging. 
Aanvang 14.00 uur. De kaarten kosten 
€ 2,- per stuk. We beginnen met een 
kop koffie. Er zijn weer diverse prijzen te 
winnen. Ook is er in de eindronde kans 
op de hoofdprijs! In de pauze wordt u 

namens de KBO een consumptie met 
een hapje aangeboden. Aanmelden vóór 
4 okt. bij Marian Voerman 0541-551805 of 
06 42344373.

Ook vragen wij als KBO afd. De Lutte uw 
aandacht voor:

Rabo ClubSupport 2021
Iedereen verdient een club of vereniging. 
Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar 
sterker maakt en helemaal jezelf kunt 
zijn. Daarom versterken wij clubs met 
kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor 
de club & geweldig voor de buurt. 
Als Rabo-lid beslis jij mee welke clubs jij 
dat steuntje in de rug geeft.
Daarom vragen wij je, als je RABO-lid 
bent, om op onze vereniging, de KBO 
afd. De Lutte te stemmen.
Onze penningmeester Gerda Morsink 
wil je hierbij graag helpen. Je kunt haar 
bellen: 0541-552478
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nieuws van st. 
DorpsBelangen De lutte

Meld je woning aan voor “gas terug” 
in De Lutte.
De gemeente Losser daagt inwoners uit 
zich in te zetten voor de energietransitie en 
duurzaamheid, waarbij zij praktische en fi-
nanciële ondersteuning biedt. Minder verbruik van gas lijkt ons een mooie stap naar een 
duurzamer dorp. Een stap die ook nog eens eenvoudig uit te voeren is. Wie wil er geen 
gas besparen?

Wat houdt het project in?
Besparing van gas en elektriciteit door de temperatuur van de cv-ketel te verlagen en de 
verwarmingsinstallatie waterzijdig in te regelen. Een korte toelichting: de cv-ketel regelt 
de temperatuur van het water dat naar je verwarming toegaat met de ketelthermostaat. 
Bij moderne ketels is de maximale aanvoertemperatuur 80 graden Celsius. Bij oudere 
cv-ketels zelfs 90 graden. Om die hoge temperatuur te bereiken gebruikt de ketel veel 
gas en dat zorgt voor hoge energiekosten. Vaak kan de temperatuur lager, bijvoorbeeld 
op 60 of 70 graden en vaak nog lager bij lage temperatuurverwarming. Dat scheelt gas, 
kosten en uitstoot van CO2. Door het waterzijdig inregelen van de installatie kan nog 
meer bespaard worden. De temperatuur van de cv-ketel kan door een installateur wor-
den aangepast.

Gas d’r op met gas terug!
We hebben inmiddels vrijwilligers gevonden, getraind en voorzien van gereedschap!
Daardoor kunnen we daadwerkelijk aan de slag gaan om het gasverbruik in De Lutte 
terug te dringen. Meld u aan om uw installatie te optimaliseren door een waterzijdige 
inregeling!

Wat hopen we te bereiken?
Gasbesparing tot 20% per woning. Voor een gemiddelde woning is dat 20 % van 1500 
m3, dus zo’n 300 m3 minder gas per jaar met een waarde van zo’n 200 euro. Bij het meest 
ideale scenario, dus wanneer alle inwoners in de gemeente Losser hun cv op deze wijze 
optimaal instellen, wordt ongeveer 2,25 miljoen m3 gas bespaard met een waarde van 
bijna 1,5 miljoen euro. Daar wil jij vast je steentje aan bijdragen!

Hoe meld je je aan?
Meld je aan om je installatie te laten controleren en zo min mogelijk gas te verspillen bij 
mail@dorpsbelangendelutte.nl

Geef je naam/telefoonnummer en adres door, wij nemen daarna contact met je op om 
een datum in te plannen.

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 op het DorpsInformatiePunt 
in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl 
mail@dorpsbelangendelutte.nl

Vriendelijke groet, 

St. Dorpsbelangen De Lutte
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25 jaar Bună ziua

NINIAN GERRITZEN van projectmedewerker naar voorzitter. 
Deel I
Natuurlijk ken ik De Lutte! Jarenlang schreef mijn vader dit op de lange lijst van plaatsna-
men die de route vormde naar een vakantieadres in Scandinavië. Dat ik jaren later daar 
geregeld zou komen als projectmedewerker voor Bună Ziua kinderen in Roemenië kon 
ik als klein jongetje nog niet weten.

In 1994 kreeg ik tijdens mijn opleiding de mogelijkheid enkele maanden stage te lo-
pen op de kinder-aids afdeling van het Colentina ziekenhuis in Boekarest. Een ervaring 
die veel indruk maakte en er voor zorgde dat ik enkele jaren later opnieuw richtring 
Roemenië wilde. En zo solliciteerde ik in 1998 bij Bună Ziua. Een intensieve voorberei-
dingsperiode begon. In die periode kwam ik veel in De Lutte, bij Christels ouders thuis, 
in de loods waar  materiaal werd uitgezocht voor transport en uiteraard bij Christel.

In mei 1999 vertrok ik naar Bârlad, mijn collega Anneke Kuipers (uit Hengelo) achterna.. 
Meer en meer namen wij de werkzaamheden van Michelle en Sonja over die na ruim een 
jaar terug gingen naar Nederland. In het begin was het best lastig, veel kinderen, veel 
personeel en ik moest echt het vertrouwen winnen. Dat lukte steeds meer en naast de 
medewerksters in het tehuis (directrice en begeleidsters)  lukte het ook een goede band 
op de bouwen met de medewerkers rondom het tehuis, de bewakers, mannen van de 
centrale (tehuis-verwarming), chauffeur en koetsier. We werkten gezamenlijk hard aan 
de aanleg van het speelterrein, waarbij we tegelijk een werkervaringsplek boden aan 
de jongeren uit tehuis nr. 2. Ook lukte het om meer en meer family-type te gaan wer-
ken. De grote slaapzalen werden verkleind door scheidingswand van kasten waardoor 
kleinere slaapkamers en woonkamers ontstonden. De eetzaal werd leeggeruimd zodat 
de kinderen in hun eigen woonkamer konden eten, in kleinschalige groepjes. Grote 
stappen voorwaarts. Dit werd ook gezien door de directie van kinderbescherming. Zij 
vroegen of Bună Ziua eenzelfde project ook kon gaan opzetten in de overige 4 tehui-
zen in de regio. Een MATRA subsidie van het ministerie van buitenlandse zaken werd 
goedgekeurd en….zo kreeg het hele 
project een andere wending. In plaats 
van af te bouwen bleef ik en hielp op 
te starten in de andere tehuizen. Een 
hectische maar ook erg bijzondere 
periode waarbij Anneke, Christel en 
ik intensief samenwerkten aan alle 
voorbereidingen.

Medewerkers in de 4 andere tehuizen 
werden voorbereid op onze komst, 
we zochten woonruimte voor de 
Nederlandse projectmedewerkers en 

najaar en wintertennis Bij tc karDoes

De hele zomer is er druk getennist op 
onze vernieuwde banen. Gelukkig wer-
den de Corona maatregelen wat losge-
laten en konden we eind augustus weer 
ons eigen Florilympha Open organiseren. 
De maximale deelname was door ons 
gesteld op 200 deelnemers en dat werd 
ook gehaald. Mede dankzij het mooie 
weer kunnen wij spreken van een ge-
slaagd toernooi. Nu de avonden weer 
langer worden, kunnen we dankzij onze 
vernieuwde LED-verlichting ook in het 
najaar en de winter weer prachtig tennis-
sen. We hebben besloten de banen het 
hele jaar open te houden. Onze leden 
kunnen nu de hele winter tennissen. De 
kantine zal geopend zijn, zodat er ook 
plaats is voor een gezellige nazit. Dit alles 
natuurlijk onder handhaving van de dan 
geldende Coronamaatregelen. 

Najaarscompetitie
De najaarscompetitie is inmiddels be-
gonnen. Maar liefst 5 jeugdteams en 13 
seniorenteams nemen deel aan deze 

competitie. Op 9 oktober is er voor onze 
leden weer het Bak- en Bloedworst toer-
nooi. En op 30 oktober is er een toernooi 
voor onze juniorleden (13 t/m 18 jaar), 
de seniorleden die les volgen en alle 
ZomerChallenge leden die zich dit jaar 
hebben aangemeld. 

Beginnen met tennislessen
Wil je ook dit najaar/winter tennisles-
sen volgen; de inschrijving is geopend. 
Approach zal deze lessen weer verzor-
gen. De senioren krijgen buiten les en 
daarvoor hebben we op 3 avonden 
(maandag-, dinsdag of woensdag en don-
derdag) één baan beschikbaar. De jeugd 
krijgt haar lessen deze winter, op dit mo-
ment nog, in de blaashal in Oldenzaal. 
Omdat Approach nog op zoek is naar een 
nieuwe trainer is het helaas nog niet mo-
gelijk om de lessen buiten op onze eigen 
baan te geven. Zodra die situatie anders 
wordt zullen wij onze jeugdleden infor-
meren en dit melden op onze site: www.
tckardoes.nl. Mocht je je willen inschrij-
ven voor tennislessen, ga dan naar: www.
approachtennis.nl/kardoes. Wanneer je 
lessen bij Approach gaat volgens, wordt 
je automatisch lid van TC Kardoes. Wij 
zien uit naar een mooi winterseizoen bij 
TC Kardoes en wensen iedereen alvast 
veel tennisplezier. 

Bestuur TC Kardoes

waren betrokken bij de oprichting van de Roemeense NGO Bună Ziua copii din România. 
Hierdoor waren wij in staat Roemeense projectmedewerkers aan te nemen te koppelen 
aan Nederlandse medewerkers die gingen werken in de tehuizen. Enkele maanden na 
de start was het dan toch echt tijd Roemenië achter me te laten en terug te keren naar 
Nederland. En op dat moment het stokje over te dragen. Maar niet voor altijd….

Ninian Gerritzen
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MMM, natuur om op te (vr)eten, 
struikenactie
De Groene Loper Losser- Oldenzaal zet 
zich in voor meer groen in de stad. Dit 
najaar organiseren we een eetbare strui-
kenactie. Want groen is niet alleen mooi 
en gezond maar is ook een belangrijke 
voedselbron voor zowel dieren als men-
sen. Denk aan bijen, maar ook aan eek-
hoorntjes en vogels die er hun voedsel 
vinden. Struiken dragen bij aan een gro-
tere biodiversiteit en daardoor aan een 
gezonde natuur.
 
Wat houdt de actie in?
We hebben 5 mooie pakketten samen-
gesteld van fruitstruiken: een snoephaag, 
bessenstruiken, klimfruit en eetbare 
landschapjes. Met goede zorg geven de 
struiken al snel vruchten voor dieren en/
of mensen.
 
Voor wie is de actie?
We willen dat zoveel mogelijk dieren en 
mensen kunnen genieten van de struiken. 
Daarom zijn de struikenpakketten gratis 
beschikbaar voor alle maatschappelijke 
organisaties (zorginstellingen, sportver-
enigingen, scholen etc.) en buurtinitia-
tieven die zelf een stuk openbare grond 
beheren. Heb je een zonnige plek en zijn 
er groene vingers die de struiken kun-
nen onderhouden,vraag dan vóór 15 

oktober je pakketten aan en maak Losser 
en Oldenzaal groener. Zaterdag 20 no-
vember is de uitgifte van de struiken. Hoe 
laat en waar, daar ontvang je medio okto-
ber bericht over. 
 
Voor wat, hoort wat.
Met deze actie pluk jij de waardevolle 
vruchten van de natuur. We leveren de 
struiken kosteloos en vragen je als tegen-
prestatie: doe iets terug voor de natuur! 
Waar maak jij de dieren in jouw omge-
ving blij mee? Denk aan een voederplank, 
een insecten-hotel, vetbollen maken, 
nestkastjes ophangen. Bedenk hoe jij de 
natuur bedankt en stuur ons een foto van 
je actie.
 
Aanmelden.
Meer informatie over de actie en de strui-
ken vind je via de link https://groenbezig.
nl/aanbod/mmm-natuur-om-op-te-vr-
eten-struikenactie. Direct aanmelden 
kan met de link https://spits-online.nu/
platform/osos8T9zCtgum2yG9iVO 

En ken je mensen of organisaties die mo-
gelijk interesse hebben, geef  dit bericht 
dan vooral door!
 
Hartelijke groet namens het team van de 
Groene Loper Losser-Oldenzaal,
Loet en Angelien

groene loper | Doe mee aan De gratis struikenactie ! 
 open Dag  jeu De Boulesvereniging Dorp De lutte

Al sinds oktober 2019 speelt de Jeu de 
Boulesvereniging Dorp De Lutte op de 
fraai aangelegde banen bij de dorpsboer-
derij “erve Boerrigter” in De Lutte maar 
door de corona-perikelen was het helaas 
nog steeds niet mogelijk om deze banen 
feestelijk te openen.

Op de algemene ledenvergadering van 
10 juli j.l.  werd besloten om géén officiële 
opening meer te houden maar een “open 
dag” waar dan iedereen van harte welkom 
is om eens kennis te maken met deze tak 
van sport/spel en uiteraard...... de fraaie 
nieuwe banen !

In nauwe samenwerking met de gemeen-
te Losser en de Stichting Dorpshoes erve 
Boerrigter werden in het voorjaar van 2019  
de verwilderde beukenhagen en oude 
fruitbomen verwijderd en “vervangen” 
door nieuwe beukenheggetjes rond een 
7-tal banen waarop sedert oktober 2019  
de clubleden terecht kunnen voor dit ge-
zellige jeu de boules bal-spel... of is het 
sport ?
Ook kwamen er nieuwe fruitbomen en 
bloemrijke perken  zodat het aanzien van 
de dorpsboerderij vanuit het dorpscen-
trum er fraaier uit kwam te zien. Ook kwam 

er dankzij de inzet van vele vrijwilligers een 
nieuwe houten schuur (“de greune ster”)  
ter vervanging van een oud bouwsel en in 
deze nieuwe schuur kreeg ook de jeu de 
boulesvereniging een eigen onderkomen 
voor de opslag van materialen, e.d.
Iedereen die deze fraai aangelegde banen 
in de zgn. appelhof van de dorpsboerderij 
eens wil bekijken is van harte welkom op 
zaterdagmiddag 2 oktober a.s. van 15:00 
tot 17:00 uur.

Naast een hapje en een drankje kan men 
dan ook zelf eens proberen te spelen
Er zijn voldoende jeu de boules-ballen 
in voorraad, dus : tot zaterdagmiddag 2 
oktober! 

activiteiten zijactief

Op 26 oktober en 23 november zijn er informatieve avonden met onderwerpen van 
deze tijd. Alle leden zijn van harte uitgenodigd.
Aanvang 19:30 uur in de Vereeniging

Vrijdag 29 oktober begint om 13.45 uur een Regioledenmiddag bij partycentrum 
Hutten in Rossum. De Neighboursisters zullen deze middag verzorgen met een ge-
varieerd optreden. Er is koffie met wat lekkers en een hapje en drankje (hele middag 
is gratis). Er is tevens een loterij.Toegang volgens de 3G regel: getest, gevaccineerd of 
genezen. Opgave bij Ans Olde Theussink tel: 06-27408273
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Mensen vragen mij wel eens wat mij in-
spireert om mijn column te schrijven. Tja, 
het zijn vaak dingen/zaken uit mijn dage-
lijkse leven. Een artikel wat ik lees, of din-
gen die ik meemaak of hoor ergens, privé 
of in mijn werk. In de afgelopen week 
had ik geen enkel idee waarover ik wilde 
schrijven. Had ik niets leuks meegemaakt 
of had ik geen leuke zomer gehad? Jawel, 
maar ik kon er geen verhaal bij maken. Ik 
had een zogenaamd “writers block”. Het 
schijnt de beste journalisten en schrijvers 
te overkomen. 
Op dit moment dat ik schrijf weet ik dat 
de marathon van Rotterdam doorgaat, 
eindelijk!
Mijn training verloopt voorspoedig, het 
aantal kilometers wordt elke week uitge-
breid. Mijn inspiratie om mee te doen aan 
de marathon van Rotterdam kwam op 
zondag 7 april 2019. Ik zat voor mijn t.v. en 
zag de Keniaan Marius Kipserem in een re-
cordtijd over de finish komen. 
Het publiek ging uit zijn dak en ik zat met 
kippenvel en met tranen in mijn ogen voor 
de buis. 
Oh, dat wil ik ook, dacht ik. Hoewel ik geen 
enkele illusie heb dat ik zo goed, zo snel en 
zo soepel als Marius kan lopen, in de verre 
verste niet. Maar dat maakt niet uit, ik weet 
uit verhalen van lopers dat de langzamere 
lopers net zo hard worden toegejuicht 
worden als de snelste lopers van de we-
reld in Rotterdam. Voorzichtig vroeg ik aan 
één van mijn looptrainers of ik in staat was 
om een hele marathon kon lopen. Ik wilde 
dolgraag deze uitdaging uitgaan. Deze 

looptrainer heeft mij al vaker getraind 
voor halve marathons en trails dus ik wist 
dat als hij “toestemming” zou geven dat ik 
dan ook de finish zou halen. En ja hoor, hij 
vond het een mooi plan en een trainings-
schema hing al gauw op de koelkast. Op 
de mooiste plekjes in Twente lopen we de 
lange duurlopen, genieten van de natuur, 
leuke medelopers met allemaal hetzelfde 
doel: het lopen van een hele marathon. Nu 
is het wetenschappelijk bewezen dat hard-
lopen goed is voor je mentale en lichame-
lijke gezondheid. Er zijn veel mensen die 
dit tegenspreken, maar goed, ieders zijn 
ding. Hierbij een klein (gejat van internet 
van Esmee) gedichtje om (bijna) lopers te 
inspireren. 

Het voelt zo vrij
Hardlopen in de vrije natuur
De herfstblaadjes vallen
Honden spelend in de bladeren
De muziek tijdens het lopen

Het voelt zo vrij
Geen verplichtingen
Even tot mij zelf komen
Het voelt goed

Hardlopen, vele kilometers
De auto’s die langs mij heen razen
Ik hoor en zie ze niet meer
Helemaal in mijn element

Mijn hoofd leegmakend
Walt voelt dit heerlijk
Even niemand om mij heen

wat inspireert ons?

KIEK ES

Marion Zomer-Wissink had het helemaal 
goed gezien toen ze op onze Facebook-
pagina meldde dat de tekening van de vo-
rige Kiek Es! een detail van de pipokeet van 
de familie Olde Olthuis aan de Veldweg 
liet zien. Dat ze de digitale wisselbeker 
ondanks haar snelle reactie toch aan haar 
neus voorbij zag gaan, heeft er alles mee 
te maken dat Bart Welhuis net iets sneller 
was geweest met het doorsturen van het 
juiste antwoord.Onze welgemeende feli-
citaties gaan dus naar Bart. Geef de beker 
een mooie plek.

Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink 
een tekening van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Onze inschatting is dat de op-
gave dit keer behoorlijk pittig is. Denkt u 
toch te weten door welke locatie Babs zich 
heeft laten inspireren, kom dan gauw naar 
de Facebook-pagina van Kiek Es:  www.
facebook.com/kiekesintluutke. In de reac-
ties onder het betreffende bericht kunt u 

de locatie doorgeven. Veel succes en geef 
uw ogen goed de kost als u de komende 
dagen door ons prachtige dorp loopt.

De redactie

kiek es!

Even alleen ik en niemand anders

Hardlopen, elke stap
Op het asfalt, de klinkers
Gaan alle emoties
Uit mij, tot rust komend

Scheur deze pagina uit ’t Luutke en hang 
het op de koelkast, een trainingsschema 
volgt misschien….

Monique Greftenhuis
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Zaterdag	2	oktober	:		
13.00	uur	 	 :	1e	H.	Communie	kinderen	groep	6	
Voorgangers	 :	pastoor	T.	Munsterhuis	en		
	 	 	 	 pastor	I.	Schraven	
	
15.00	uur	 	 :	1e	H.	Communie	kinderen	groep	5	
Voorgangers	 :	pastoor	Munsterhuis	en	pastor	I.	Schraven	
	
Zondag	3	oktober	:			
09.00	uur	 	 :	Gebedsviering	m.m.v.	dameskoor	
Voorganger		 :	mevr.	T.	Hesselink		
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	van	Langen	
	
Woensdag	6	oktober	:		 19.00	uur	Communieviering	
	 	 	 	 Voorganger:	pastor	T.	van	Vilsteren	
	
Zondag	10	oktober	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	T.	van	Vilsteren			
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
	
Woensdag	13	oktober	:		 19.00	uur	Mariaviering	
	 	 	 	 Voorganger:	pastoor	T.	Munsterhuis	
	 	 	 	 	
Zondag	17	oktober:	Mariaviering	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	dameskoor	
Voorganger		 :	pastor	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	mevr.	B.	Alberink	
	
Woensdag	20	oktober:	 	19.00	uur	Viering	
	 	 	 	 		
	 	 	 	
	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:	
Zaterdag	2	oktober:	
Ria	Tijhuis-Rikhof	en	Cecile	Tijhuis,	Suzette	Nijhuis-Oude	Groote	Beverborg,		
Opa	Tonnie	Oosterbroek.	
	
Zondag	3	oktober:	
Ouders	Wonniger-Rolink,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Bernard	Sanderink,	
Marietje	Punt,	Jan	Kuipers,	Jan	en	Annie	Swennenhuis-Olde	Hanhoff,	Ouders	
Dierselhuis-Bosch,	Annie	Oude	Roelink-Lemmink,	ouders	Tijhuis-uit	het	Broek,	
Alwie	Grunder,	Tonny	Wiggers-Brand,	Rian	Oude	Elberink-Poort.	
	
Jaargedachtenis:	
Gerhard	Kristen,	Johan	Benneker,	Harry	en	Ans	Lucas-Olde	Theussink,		
Herman	Meijer.	
	
Zondag	10	oktober:	
Annie	Pikkemaat-Peterman,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Jan	Heijdens,	Gerard	
Heijdens,	Jan	Kuipers,	Bernard	Hampsink,	Theo	en	Dinie	Heebing-Lentfert,	Johan	
grote	Beverborg,	Ouders	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	Herman	en	Leny	
Nijhuis-Kleijhuis.	
	
Jaargedachtenis:	
Marie	Kortman-Spekhorst,	Hermien	Segerink,	Frans	Koertshuis.	
	
Zondag	17	oktober:	
Gerhard	Koertshuis,	Jan	Kuipers,	Theo	Heebing,	Gerard	Boers,	Hubert	Velthuis,		
ouders	Tijhuis-uit	het	Broek,	Annie	Niehof-Nolten.	
	
Jaargedachtenis:	
Ouders	Morsink-Grote	Punt,	Rieky	Berning-ten	Veldhuis.	
	
	
Pastorpraat:	
De	olifantenparade:	
Beuningen,	zaterdagmiddag,	eind	september.	Ik	ben	te	vroeg	voor	de	
doopviering,	een	kop	koffie	op	het	terras	van	de	plaatselijke	horecagelegenheid	
is	een	aangename	invulling	van	de	tijd.	Daar	ben	ik	getuige	van	het	uitladen	van	
een	olifant.	Een	bont	geschilderd	exemplaar,	het	krijgt	een	plaats	op	het	terras.	
Een	hele	happening	die	veel	bekijks	heeft.	Deze	olifant	is,	zoals	u	wel	weet,	één	
van	de	zeventig	olifanten,	die	tot	eind	oktober	door	heel	Noord-Oost	Twente	



16 17

staan,	allemaal	in	de	openlucht.	Na	olifantenparades	in	steden	als	Amsterdam,	
Rotterdam,	Antwerpen	en	Londen,	staan	ze	nu	dicht	bij	huis	en	kunnen	wij	ze	op	
allerlei	plekken	tegenkomen.	Zo	ontmoet	ik	er	iedere	morgen	één	als	ik	
Denekamp	binnen	rijd.	Ik	word	er	blij	van;	een	olifant	heeft	een	zekere	
“aaibaarheidsfactor”	en	die	vrolijke	kleuren…………Maar	waarom	zo’n	parade?	
Wat	is	de	reden	hiervan?	Een	kleine	zoektocht	op	het	internet	leert	mij	dat	het	
begonnen	is	met	een	bezoek	van	een	vader	en	een	zoon	aan	een	
olifantenziekenhuis	in	Thailand.	Daar	werden	ze	getroffen	door	de	situatie	van	
de	Aziatische	Olifant.	Deze	situatie	is	kwetsbaar;	de	olifant	wordt	met	uitsterven	
bedreigd.	Vader	en	zoon	bedachten	de	olifantenparade:	lokale	en	internationale	
artiesten	maken	bontgekleurde	kunstolifanten	die	na	de	parade	worden	geveild.	
De	opbrengst	is	bedoeld	voor	de	bescherming	van	de	olifanten	in	Azië.	Ik	vind	
het	mooi	dat	mensen	zó	geraakt	kunnen	worden	door	een	kwetsbare	of	
bedreigde	situatie	van	mens	of	dier,	dat	ze	in	beweging	komen	en	anderen	in	die	
beweging	mee	kunnen	nemen.	De	olifantenparade	is	daar	een	mooi,	kleurrijk	en	
creatief	voorbeeld	van.	
	 	 	 José	van	den	Bosch	PW	
	
Informatieavond	H.	Vormsel:	
Op	maandag	11	oktober	om	19:30	uur	is	er	een	informatieavond	over	het		
H.	Vormsel.	Deze	avond	is	voor	ouders	van	wie	het	kind	dit	schooljaar	in	groep	8	
zit	(leeftijd	11-12	jaar).	Tijdens	deze	avond	wordt	uitleg	gegeven	over	het	
vormsel	zelf,	de	route	er	naar	toe	en	het	project	dat	de	kinderen	ter	
voorbereiding	gaan	maken.	Meedoen	aan	het	project	is	geen	verplichting	tot	de	
toediening	van	het	sacrament.	Die	keuze	kan	ook	tijdens	de	voorbereidings-
periode	nog	worden	genomen.	Laat	je	dus	goed	informeren	en	kom	naar	deze	
avond!	Voor	meer	informatie	over	het	Vormsel	kijk	op:	
www.parochielumenchristi.nl/vormsel	of	neem	contact	op	met	de	stuurgroep	in	
De	Lutte	per	e-mail:	vormselstuurgroep@gmail.com	
	
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	binnenkort	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	maandagavond	8	november	is	er	een	informatieavond	voor	alle	
geïnteresseerden	en	de	ouders/verzorgers	van	de	kinderen	die	op	zaterdag	21	
mei	2022	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.	
	
Versoepelingen	maatregelen	per	25	september:	
Zoals	u	weet	hebben	de	Nederlandse	Bisschoppen	de	1,5	meter	maatregel	in	de	
kerkgebouwen	opgeheven,	mits	ze	goed	geventileerd	kunnen	worden.	Dit	
betekent	dat	in	de	praktijk	zoveel	mogelijk	deuren	open	staan	en	met	de	herfst	
in	aantocht	kan	het	verstandig	zijn	dan	ook	wat	extra	warme	kleding	aan	te	
trekken.	Ook	raden	wij	u	aan,		in	geval	u	niet	tot	hetzelfde	huishouden	behoort,	
tussen	u	en	de	naast	zittende	kerkganger(s)	één(zit)plaats	vrij	te	laten.		
Dit	betekent	concreet:	
–	Opgave	vooraf	voor	kerkbezoek	en	registratie	voor	de	viering	is	niet	meer	
nodig.	
–	Blijf	thuis	bij	klachten	die	kunnen	duiden	op	corona.	
–	Men	hoeft	geen	corona	toegangsbewijs	te	laten	zien,	dit	past	immers	niet	bij								
het	karakter	van	de	kerk.	
–	Volkszang	is	weer	toegestaan.	
–	Koren	mogen	weer	in	volledige	samenstelling	zingen	indien	men	de	1,5	meter	
afstand	kan	handhaven	en	de	regels	van	het	RIVM	zoals	ventileren,	spuien	etc.	in	
stand	houdt.	
–	De	communie	kan	weer	met	de	hand	worden	uitgereikt,	het	hoestscherm	blijft	
gehandhaafd.	
–	Wel	vragen	de	bisschoppen	aan	de	gelovigen	om	rekening	te	houden	met	
elkaar,	zowel	bij	het	kiezen	van	een	plaats	als	bij	het	lopen	in	de	kerk.	
–	Avondwake	en	uitvaart:		
Bovengenoemde	versoepelingen	gelden	vanzelfsprekend	ook	voor	avondwakes	
en	uitvaarten.	Dit	betekent	dat	er	ook	weer	avondwakes	en	uitvaarten	gehouden	
kunnen	worden	zonder	beperking	van	het	aantal	gelovigen,	mits	de	kerk	
voldoende	geventileerd	kan	worden.	
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Bedankt:	
“Hierbij	wil	ik	namens	John	iedereen	bedanken	voor	de	felicitaties	bij	ons	40	jarig	
huwelijk.	Het	was	ondanks	de	corona	beperkingen	een	bijzonder	mooie	dag	met	
ons	gezin.	Wij	hebben	in	die	periode	ook	ons	huis	verkocht	en	nieuwe	kinderen	
zullen	er	hopelijk	fijn	opgroeien.		
Wij	gaan	zelf	in	Lonneker	wonen,	waar	ook	onze	kleinzoons	met	hun	ouders	
wonen.	Daarom	is	met	ingang	van	27	september	a.s.	ons	nieuwe	adres:	
Oldenzaalsestraat	775,	7524	AD	Lonneker,	telefoon:	06-22924657		
	 	 	 pastor	Ingrid	Schraven.”	
	
	
Kevelaerlof	Denekamp	
Het	jaarlijkse	Kevelaerlof	gaat	dit	jaar	door,	en	wel	op	zondag	3	oktober	om	
15.00	uur	in	de	kerk	van	Denekamp.	Hiervoor	is	iedereen	van	harte	uitgenodigd.	
	
	
Bedevaart	naar	Kevelaer	
Op	maandag	1	november	wordt	weer	de	jaarlijkse	bedevaart	naar	Kevelaer	
georganiseerd.	Reiskosten	€	20,-	per	persoon.	U	kunt	zich	hiervoor	opgeven	tot	
23	oktober	a.s.	bij	Ria	Vloothuis:	riavloothuis@hotmail.com	
	
	
	
	
	

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

Openingstijden;		 Woensdagmorgen	van	 		10.00	–	10.30	uur	
																															 	 Woensdagavond	van	 		18.00	–	19.00	uur	
																																															Vrijdagmorgen	van	 		10.00	-		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	

	

openingstijden



Cafetaria

WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE

TEL. 0541-551223


