
Agenda
11 Mrt  Excursie ZijActief
14 Mrt  Potgrondactie
18 Mrt  Kaarten SV De Lutte
20 Mrt  KBO Bezoek   
  Kasteel Bentheim
22 Mrt  Presentatieviering
24 Mrt  Wijnproeverij   
  ZijActief

@CAFEDEV (DE VEREENIGING)
Vanaf vandaag starten we met 
de voorverkoop van de kaartjes 
voor de toneelvoorstellingen 
Ons Genoegen deze zijn in het 
weekend van 20, 21 en 22 Maart 
2020. Reserveren via telefoon-
nummer van de Vereeniging

Twitter
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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, 6 loopt van 31 maart tot 21 april 2020 
kopij inleveren woensdag 25 maart voor 20:00 uur via e-mail.

 Maart
11 Excursie ZijActief
14 Potgrondactie
18 Kaarten SV De Lutte
20 KBO bezoek kasteel Bentheim
22 Presentieviering communicanten 
24 Wijnproeverij ZijActief
25 Wandeling Kuiergroep
26 Wedstrijd SV De Lutte-Jong Fc Twente
28 Lutter dialectwandeling

 April
 2 Paasstuk maken ZijActief

 3 Oecumenische dankviering 75 jaar  
 bevreiding gemeente Losser
 5 ‘Tilligte passie’ kerk De Lutte
13 TouristInfo Paaswandeling
17 KBO jaarvergadering
24 Regiomiddag ZijActief Hutten Rossum
28 Impuls, ZijActief

 Juni
 5 KBO Busreis voor alle senioren
14 Eerste Heilige communie
17 KBO Busreis voor alle senioren
21 Terugkomviering communicanten

JAARKALENDER 2020

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
De praktijk en apotheek is wegens vakantie 
gesloten vanaf maandag 23 maart tot en 
met vrijdag 27 maart 2020.

In deze periode kunt u tijdens kantooruren 
de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer 
0541-551355. U wordt verbonden met een 
antwoordapparaat met keuzemenu van 
waaruit u zich kan laten doorverbinden. 
Luister de gehele tekst af.

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen 
met de huisartsenpost in Hengelo via 
telefoonnummer                        088-5551155

Nieuwe prikpost Medlon in De Lutte
Op 4 maart opent Medlon een nieuwe 
prikpost in Dorpshoes Erve Boerrigter. Iedere 
woensdag van 08.00 – 08.30 uur kunnen 
patiënten van huisartsen of specialisten hier 
terecht voor bloedafname.

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.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 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

WIELERCLUB DE LUTTE

Wielerclub De Lutte start op Zondag 29 maart a.s. weer 
met het nieuwe fietsseizoen voor de racefiets. Heb je inte-
resse in de wielersport en/of ben je nog geen lid van een 
vereniging? Je kan vrijblijvend enkele keren en op eigen 
niveau meefietsen om kennis te maken met onze club. 

Er is ook een mogelijkheid om geheel gratis, gedurende 
1 maand, aspirant lid te worden van onze wielerclub. 
Je kan je aanmelden door het aanmeldingsformulier 
op onze website www.wielerclubdelutte.nl  in te vul-
len of te bellen met onze secretaris Martin Punt, tel: 06 
12176370/0541-552043. 

Als je graag een keer  mee wilt fietsen graag eerst even aanmelden bij Martin Punt.  
We vertrekken elke zondagmorgen om 9.00 uur en op dinsdagavond om 18.30 uur bij 
Bakkerij Wantia, Dorpstraat 26.  Je bent van harte welkom! 

Maand maart = dialectmaand. In deze maand wordt extra aandacht besteed aan alle 
mooie dialecten die ons land rijk is. In De Lutte zijn er vele dorpelingen die het Twents 
nog dagelijks spreken. Hier volgt de meest bekende Lutterse uitspraak; “In De Lutt et 
ze tuffel met but & met ‘n betke sloat, dan goat ze nog lang nig doad.’’

Trots op onze eigen streektaal organiseren we daarom een dorpswandeling met een 
Twents tintje. Onder leiding van een gids krijgt u de mooiste plekken te zien en hoort 
u bijzondere verhalen over het dorp en buitengebied. Uiteraard komt het Twentse di-
alect regelmatig naar voren. Dit is een uitgelezen kans om uw Twents te testen of om 
op een speelse manier iets over dit dialect te leren. Dus ook als u geen Twents spreekt, 
kunt u de wandeling nog prima volgen. Tijdens de route is er een stop voor koffie met 
lekkers. De dialectwandeling duurt ca. 2 uur. 

Wanneer: zaterdag 28 maart
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: Tourist Info De Lutte
Kosten 6,50 euro per persoon 
inclusief koffie met lekkers.
Graag vooraf opgeven bij Tourist 
Info De Lutte via :
E-mail: info@visitdeluttelosser.nl
Telefoon: 0541-551160 
of kom langs bij ons in de winkel. 

LUTTER DIALECTWANDELING OP ZATERDAG 28 MAART
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Na de landing op 6 juni 1944 (D-day) van de 
gealliëerde legers onder aanvoering van 
de Amerikaanse generaal D.Eisenhower 
begon vanuit Normandië de opmars / 
bevrijding van West Europa en werden 
de Duitse troepen ook vanuit het westen 
steeds verder terug gedrongen.

Parijs werd in augustus 1944 bevrijd en on-
danks een kleine “vertraging” (tankslag) in 
de Ardennen werden België en delen van 
Limburg en Brabant bevrijd nog voor de 
honger-winter  aanbrak. 

Zoals bekend bleek Arnhem “een brug té 
ver” voor een snelle opmars en dit leidde 
in Amsterdam en elders tot een zgn. “dolle 
Dinsdag” omdat men dacht dat de bevrij-
ding nabij was. Helaas ging dat nog niet 
door en dat leidde weer tot executies door 
de Duitsers en voedseldroppingen vanuit 
de lucht vanuit Engeland want er brak een 
strenge winter aan en de voedselvoorra-
den raakten op.

Bij het aanbreken van de Lente ging de 
opmars gelukkig verder en via de Gelderse 
Achterhoek rukten de Canadese en Engelse 
troepen naar Twente. (zie kaartje en foto’s).

Van het onoverwinnelijk geachte Duitse le-
ger dat in mei 1940 Nederland was binnen-
gestroomd bleef niet veel meer over dan 
groepjes soldaten die zich – al stelende 
– en vaak ongedisciplineerd terugtrokken 
naar hun vaderland. Met Spitfires en an-
dere vliegtuigen werden deze terugtrek-
kende troepen beschoten en via allerlei 
binnenwegen en met de meest uiteenlo-
pende vervoersmiddelen en gevorderde 
fietsen trachten de Duitse soldaten te ont-
komen. De NSB-ers en anderen die met de 
Duitsers hadden geheuld  bleven in grote 
onzekerheid achter .

Op Goede Vrijdag 30 maart 1945 wa-
ren er grote ontploffingen te horen 
in Twente want toen liet het Duitse 
Sprengcommando de V-1 installaties op 
vliegveld Twente en elders opblazen en de 
volgende dag begon de grote uittocht van 
de Duitsers uit Enschede.

Een deel hiervan trok via Losser richting 
De Lutte en hoe dat verder afliep lees je de 
volgende keer.

- Tonnie Bekke -

Nog enkele weken en dan is het 75 jaar ge-
leden  dat we in De Lutte zijn bevrijd van 
de Duitse bezetters. De volgende keer zal 
ik nog wel iets schrijven over die bijzondere 
2e Paasdag van 1945 maar nu eerst iets over 
het begin van die bevrijding.

Zoals reeds eerder vermeld  werd  in de 
eerste dagen van mei 1940 Nederland 
overrompeld en ingelijfd bij “das Deutsche 
Reich” van Adolf Hitler als Führer die werd 
omringd door een groep Nazi’s en SS-ers  die 
hem blindelings (?) volgden. Dat leidde tot 
een dictatoriaal schrikbewind  dat in enkele 
jaren tijd zeer veel ellende, onzekerheid en 
miljoenen slachtoffers bracht. In ons dorp 
en omgeving bleef de schade gelukkig re-
latief beperkt maar dat was elders in ons 
land en in Europa heel anders. Zeer recent 
hebben we b.v. bij de herdenking van de 
bevrijding 75 jaar geleden van Auswitz kun-
nen zien waartoe dat Nazi-bewind in staat 
is geweest! Weerzinwekkende beelden!

In die eerste oorlogsjaren is  het de Nazi’s  
gelukt om half Europa te veroveren  mede 
in samenwerking met Mussolini in Italië 
en Franco die als dictator na een bloedige 
burgeroorlog  in Spanje de macht aan zich 
trok, maar toch kwam er een ommekeer in 
1942/43.

Mussolini, die  het Middellandse Zee-gebied 
en delen van Afrika wilde veroveren riep 
hierbij de hulp in van Hitler die over bete-
re legers beschikte. Het Duitse Afrika-korps 
onder leiding van Erwin Rommel,  leed ech-
ter op weg van Tunesië naar Egypte in de 
Slag bij El Alamein, een gevoelige neder-
laag. Door een Brits tegenoffensief onder 
leiding van Montgomery  werden de Duitse 
troepen terug gedreven naar Tunesië waar 
op 13 mei 1943 de Duitse en Italiaanse le-
gers in Afrika moesten capituleren.

Ook binnen Europa  kwam aan de Duitse 
opmars een einde. In juni 1941 waren de 
Duitsers met een groot leger de Sovjet Unie 
binnengetrokken en in oktober 1941 werd 
Moskou bereikt  maar hier kwam de opmars 
tot stilstand. De extreme weersomstandig-
heden in dat grote land  waren niet alleen 
de legers van Napoleon noodlottig gewor-
den maar ook de Duitse legers 140 jaar later.

De slag om Stalingrad  in de winter van 
1942/43 werd door de Duitsers verloren  en 
daarna moest men zich verder terugtrek-
ken en begonnen de Russische troepen aan 
de opmars naar Berlijn.

Op verzoek van het Commité “75 jaar bevrijding
De Lutte” schrijft Tonnie Bekke de komende maanden
verhalen over De Lutte tijdens de oorlog/bevrijding.
De bevrijding van De Lutte zal volgend jaar
gevierd worden met een gevarieerd programma van 2 tot 5 april.

DE BEVRIJDING KOMT DICHTERBIJ

KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE
2 APRIL 2020
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Spar Schreur in De Lutte heeft wederom het 
Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. 
Daarmee bewijzen ondernemer Martin Schreur en zijn medewerkers opnieuw dat zij 
zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de supermarkt.

Het SSK keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandige ondernemers die zich onderschei-
den op het gebied van zeven criteria rondom lokale en maatschappelijke betrokken-
heid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend 
assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –re-
ductie, en transport en logistiek.

Bijzondere inzet
Twee jaar geleden ontving ondernemer Martin Schreur voor het eerst het SSK keurmerk.  
Vooral zijn inzet op het gebied van zijn grote lokale betrokkenheid, de variëteit aan lokale 
functies in de winkel en het uitgebreide en gevarieerde regionale assortiment droegen 
destijds bij aan toekenning van het keurmerk. Ook nu weer is de ondernemer daarvoor 
beloond. Maar de afgelopen twee jaar hebben hij en zijn medewerkers niet stilgezeten. 
‘Het was een mooie erkenning voor het werk waarmee we het verschil maken. Maar 
de eisen voor het SSK zijn aangescherpt. Bovendien willen we het keurmerk ook waard 
blijven,’ aldus de ondernemer. En dat hij het SSK meer dan waard is, blijkt uit onder an-
dere de voetbalplaatjesactie ism SV De Lutte (lokaal), alle personeelsleden hebben  een 
dementietraining gehad en zijn gecertificeerd (maatschappelijk betrokken) en aange-
sloten is bij toogoodtogo, app om voedselverspilling tegen te gaan (afvalreductie).
 Harrie ten Have, voorzitter van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, onderstreept het 
belang van de hercertificering voor de kwaliteit van het keurmerk. ‘Het laat de continu-
iteit van de inzet van de ondernemer zien. SSK ondernemers waren, zijn en blijven van 
grote lokale en maatschappelijke waarde.

Zaterdag 14 maart
14:00 Lutheria MB 1 - Klumpers VVA MB 1
     
Vrijdag 20 maart
20:00 Lutheria DS 3 - Twente ’05 DS 2
20:00 Lutheria DS 6 - Ti-Volley DS 3
     
Vrijdag 27 maart
10:00 Lutheria DS 4 - Twente-Sparta DS 2 
     
Zaterdag 28 maart
09:00 Lutheria N4 1 - Ti-Volley N4 1

  09:45 Lutheria N3 1 - Pollux N3 3
  09:45 Lutheria N4 1 - DeVoKo N4 3
  10:30 Lutheria N3 1 - Ti-Volley N3 1
  11:15 Lutheria N6 1 - Pollux N6 1
  12:00 Lutheria N6 1 - DeVoKo N6 6
  14:00 Lutheria MB 1 - Springendal-Set-Up  
               ’65 MB 2
  14:00 Lutheria MC 1 - Pollux MC 4
  16:00 Lutheria DS 2 - Kuipers Flevoll DS 2
  18:30 Lutheria DS 1 - Tornado Geesteren D1
     
Zie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl of de facebookpagina.

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA 

ONMEUNIG BEDANKT NAMENS DE TUFFELKEERLKES 

Carnaval 2020, we hebben van je genoten, met een lach en een traan. Vreugde en blij-
heid vanwege de behaalde prijzen in de optochten waarin we mee hebben gedaan 
met onze praalwagens en enthousiaste loopgroep. En teleurstelling omdat de Grote 
Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal werd afgelast. Helaas hebben we het weer 
niet in de hand en veiligheid gaat uiteraard voor alles. Toch kunnen we terugkijken op 
mooie resultaten:

>> Carnavalsoptocht Losser   : 1e prijs grote praalwagens
>> Carnavalsoptocht De Lutte : 1e prijs grote praalwagens

Uitslagen waar we trots op zijn, maar welke niet mogelijk waren geweest zonder de 
inzet van alle vrijwilligers. Al die helpende handjes die op wat voor manier dan ook 
een bijdrage hebben geleverd aan de bouw van onze praalwagens, de aankleding en 
vormgeving van onze loopgroep en alle overige carnavalszaken erom heen die even 
belangrijk zijn. Maar ook een compliment aan alle sponsoren, adverteerders en de on-
dernemers van De Lutte voor hun bijdrage aan carnaval. En aan onze boegbeelden van 
dit seizoen: Baron Kevin Hunder I, Miss Kim 
Zents en Adjudant Jelle Alberink. 

Zij hebben de vereniging fantastisch ver-
tegenwoordigd. Voor en tijdens carnaval 
werd er samengewerkt. Ook na de teleur-
stelling van het afgelasten van de optocht 
in Oldenzaal. Samen met de Bosdûvelkes 
doneerden we alle ingeslagen voedsel-
producten voor de loopgroepen aan de 
Voedselbank in Losser. Ook dat is carnaval! 

Namens De Tuffelkeerlkes 
ONMEUNIG BEDANKT @alle helpers en heel graag tot volgend seizoen!

GROTE INZET SPAR SCHREUR LEIDT OPNIEUW TOT SUPER 
SUPERMARKTKEURMERK

Ze ondersteunen bijvoorbeeld buurtverenigingen en sportclubs, die het niet altijd 
makkelijk hebben. Bovendien is de normering verstevigd en vragen we ten opzichte 
van twee jaar geleden meer van de ondernemer, onder andere op het gebied van toe-
gankelijkheid voor minder validen’,  aldus Ten Have.

Super Supermarkt Keurmerk
Van de circa 4300 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige 
ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar 
volledig voor eigen risico. Met Spar Schreur in De Lutte hebben inmiddels nog ruim 
230 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen sinds de 
lancering van het keurmerk in 2012. 
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Woensdag 12 februari hebben 5 cursisten 
deelgenomen aan het examen voor de 
eenheidscursus van de EHBO. Zij hebben de 
afgelopen maanden de cursus gevolgd bij 
EHBO vereniging St. Martinus in De Lutte.  Het 
theoretische gedeelte was thuis-studie en 
tijdens de avonden leerden zij de theorie in de 
praktijk. 

Mevr. Kuipers -Bruns en  Dhr. Rikhof waren 
aanwezig namens het oranje kruis als examinatoren. Zij namen zowel het theoretische 
als praktijk examen af. Dit met ondersteuning van twee lotussen. Alle 5 cursisten zijn 
geslaagd! Het mooie van deze cursisten is dat de reden voornamelijk is: “Om anderen 
te helpen, om te weten wat te doen in een bepaalde situatie.” En daar gaat het natuur-
lijk om. Weten wat je moet en kunt doen om te helpen.  
Allen Proficiat!

GESLAAGD VOOR EENHEIDSDIPLOMA EHBO. 

ACTIVITEITEN 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE. 
(Definitief Programma)
Op donderdag 2 april 2020 is De Lutte 75 jaar bevrijd. Het 
comité 75 jaar bevrijding De Lutte is het afgelopen jaar druk bezig geweest met organi-
seren van activiteiten rondom deze viering. Vanaf donderdag 2 april tot en met zondag 
5 april zijn er diverse activiteiten in De Lutte. 

Het programma is:

Donderdag 2 april: 
- Bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. De fietsclub wordt verwacht in De Lutte rond   
 18:00 uur. Het laatste deel vergezeld met oude legervoertuigen.
- Kranslegging door de leerlingen van de basisschool. Tijdstip: 19:00 uur
- Kookclub met (veld)keuken na aanleveren vuur. >19:00 uur
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.

Vrijdag 3 april:
- Dorpstheater verzorgd een voorstelling met thema “75 jaar bevrijding”. 
 Tijdstip 20:00 uur Erve Boerrigter. Entree € 7,50. Verkoop via www.dorpshoes.nl 
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.

Zaterdag 4 april: 
- Harmonie concert tijdstip: 19:30 uur. Entree: € 10, - in voorverkoop in Erve Boerrigter   
 en € 12,50 aan de kassa. Afterparty tijdstip: 22:00 uur (gratis).
 Locatie: Loon- en Grondverzetbedrijf Volker, Lossersestraat 75
- Bevrijdingsfietstocht, start vanaf 11:00 uur.
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.

Zondag 5 april: 
- Activiteit voor de jeugd na Palmpasen optocht.
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.
- 14:30 uur Dankviering en afsluiting in de Plechelmuskerk.

Het comité 75 jaar bevrijding roept alle bewoners op om op donderdag 2 april de vlag 
uit te hangen tot zonsondergang.

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 

Dank en vriendelijke groet, 
St. Dorpsbelangen de Lutte

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

In het kader van het schoolsportproject 
verzorgen wij een aantal tennislessen tij-
dens de reguliere gymlessen. De tennis-
lessen zullen verzorgt worden door Mike 
Luttikhuis van tennisschool Approach. 
Zij zullen het komende seizoen ook de 
tennislessen voor onze jeugd- en senior-
leden verzorgen.

Voor de groepen 4,5 en 6 zullen de lessen 
gegeven worden op 30 maart en 6 april 
in de sporthal.
Voor de groepen 3 geven we de lessen 
op 20 maart en 3 april in de gymzaal op 
school.

Na afloop van deze lessen bieden wij de 
kinderen 4 gratis tennislessen aan op ons 
Sportpark. Deze lessen starten op maan-
dag 20 april. Is er veel belangstelling dan 
plannen we ook andere dagen in.
Jullie ontvangen na afloop van de 

schooltennislessen een flyer met de nodi-
ge informatie.

Zit je in groep 7 of 8 en wil je ook graag 
4 gratis tennislessen volgen, meld je 
dan aan via het project Lekker Fit Losser, 
www.lekkerfitlosser.nl/sport.  Ook voor 
jullie beginnen de lessen op maandag 20 
april.  

Natuurlijk kunnen de kinderen die de 
schooltennislessen gevolgd hebben zich 
ook via dit programma voor de gratis 
tennislessen aanmelden.

Tennisclub Kardoes 

SCHOOLTENNIS/LEKKER FIT LOSSER
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Toneelvereniging Ons Genoegen brengt 
in het weekend van 20 maart het toneel-
stuk “Dan maar een zorgboerderij” op 
de planken. Het beloven weer mooie 
voorstellingen te worden.

Het toneelstuk speelt zich af op de 
boerderij van Harm en Rinus. Het gaat 
niet goed met de boerderij. Harm en 
Rinus hebben al van alles geprobeerd 
om wat neveninkomsten te krijgen, maar 
dat levert niet veel op. Ze leven sober 
en gaan hun eigen slome gangetje. Vooral Harm is liever lui dan moe en zit ook nog 
met onverwerkt liefdesverdriet. Broer Albert, mede-eigenaar, ergert zich groen en geel 
aan zijn broers. Hij is een snelle zakenjongen en wijst, samen met zijn vrouw Aleida, de 
broers op hun falen. Albert is het zat en wil dat de boerderij eindelijk weer eens wat op 
gaat leveren. Samen met Aleida lanceert hij het idee om er een zorgboerderij van te 
maken. Als dat niet lukt, eist Albert dat de boerderij wordt verkocht. Harm en Rinus zien 
dit idee helemaal niet zitten. Maar dan is Koosje er nog. Zij is de steun en toeverlaat van 
Harm en Rinus en vindt dat zij het zeker moeten proberen. Met elkaar moet je er een 
succes van maken. Als iedereen zijn beste beentje voorzet. Iedereen? Heeft iedereen 
wel de wil om er een succes van te maken? Of spelen er andere belangen mee?

Kaarten voor de voorstellingen op 20, 21 en 22 maart zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij Zalencentrum De Vereeniging en bij Toerist Info in Erve Boerrigter in De Lutte. 
Daarnaast zijn kaarten ook verkrijgbaar aan de kassa in het weekend van 20 maart. 
De kaarten kosten € 10,00 per stuk. De voorstellingen op vrijdagavond 20 en zaterdag-
avond 21 maart beginnen om 20.00 uur en op zondagmiddag 22 maart om 14.00 uur. 
De zaal is een uur voorafgaand aan de voorstellingen geopend.

TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN BRENGT ‘DAN MAAR EEN 
ZORGBOERDERIJ’ OP DE PLANKEN. Op zaterdagavond 4 april viert de Sint Plechelmus Harmonie dat De Lutte 75 jaar is 

bevrijd. De Lutter muziekvereniging doet dit door middel van Night @ Liberation. 
Tijdens deze avond laten zowel het harmonieorkest en slagwerkgroep zich horen op 
het terrein van Loon- en grondverzetbedrijf Volker in De Lutte.

Divers programma
De hele avond staat in het teken van muziek. Hierbij komen natuurlijk nummers voorbij 
die absoluut niet mogen ontbreken tijdens een bevrijdingsconcert. Denk hierbij aan 
We’ll meet again van Vera Lynn, de wereldberoemde nummers van Glenn Miller en de 
prachtige muziek uit de filmklassieker Schlinder’s List. Maar tijdens Night @ Liberation 
is er meer, want we vieren dat we al 75 jaar in vrijheid kunnen leven. De Sint Plechelmus 
Harmonie neemt het publiek mee op een muzikale tijdreis die begint in 1945 en 
eindigt in 2020  met bekende hits van DJ’s van Nederlandse bodem. Het belooft dus 
een avond te worden met voor elk wat wils, Van Wim Sonneveld en Guus Meeuwis tot 
Armin van Buuren en Martin Garrix.

Lokale artiesten
Net als bij voorgaande edities uit de reeks ‘Night @’ concerten  van de Lutter muziek-
vereniging speelt lokaal talent ook dit jaar een belangrijke rol. Janneke Visschedijk en 
Tessa Gilbers verzorgen voor diverse nummers de zang. Nieuw dit jaar is de bijdrage 
van DJ Susan Volker die ook afkomstig is uit De Lutte. Zij zal een aantal nummers uit-
voeren samen met het orkest en de slagwerkgroep voor een unieke ervaring!
Naast de bijdrage van lokaal talent zal ook Norbert Kögging een vocale bijdrage leve-
ren met diverse nummers van Michael Bublé en Joe Cocker.

Liberationparty
Zoals gebruikelijk gaat het feest na het optreden van het orkest en de slagwerkgroep 
nog even door. Dit jaar zal DJ Susan ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan, 
want de vrijheid willen we vieren met jong en oud uit De Lutte en omstreken. Iedereen 
is vanaf 22:00 uur van harte welkom om te proosten op de vrijheid.

Kaartverkoop, tijdstip en locatie
Night @ Liberation start om 19:30 uur op het terrein van Loon- en grondverzetbedrijf 
Volker, Lossersestraat 75 De Lutte. Kaarten zijn vanaf 1 maart te koop bij Tourist Info De 
Lutte-Losser en bij leden van de Sint Plechelmus Harmonie. Kaarten kosten € 10,- in de 
voorverkoop en aan de kassa € 12,50. Toegang vanaf 22:00 uur voor de Liberationparty 
is gratis.

SINT PLECHELMUS HARMONIE VIERT 75-JARIGE BEVRIJDING DE LUTTE

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF
Woensdag 11 maart:  Interessante excur-
sie naar het Schoolmuseum in Ootmarsum. 
Vertrek 13.30 uur bij de kerk. Opgave bij Marga 
uit het Broek.

Dinsdag 24 maart: Gezellige avond met 
wijnproeverij verzorgd door Dennis Nijhuis. 
Aanvang 19.30 uur. Niet alleen wijn met alco-
hol, maar ook zonder of biologisch.

Donderdag 2 april: Paasstuk maken o.l.v 
Maurien, aanvang 19.30 uur in de Vereeniging.

Vrijdag 24 april: Regioledenmiddag bij 
Partycentrum Hutten in Rossum. Aanvang 
13.30 uur. Deze middag gaat over een gezon-
de leefstijl, uitleg door leefstijlcoach G. Ruiter 
en huisarts Greven. Opgave bij Marga uit het 
Broek.

Dinsdag 28 april: Avond verzorgt door 
Impuls. Organisatie voor welzijn. Toelichting 
volgt z.s.m.
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Hebben we het ergste al achter de rug of moe-
ten we de borst nog nat maken? Nee, ik heb 
het niet over die kwakkelwinter van 2020. Een 
winter zonder sneeuw maar des te meer regen. 
Februari was zo’n beetje de natste februari-
maand van dit millennium. In combinatie met 
de harde wind zorgde het vele water er zelfs 
voor dat de Grote Twentse Carnavalsoptocht 
moest worden afgeblazen. Als zo’n historisch 
besluit wordt genomen, moet het water ze 
daar in Oldenzaal wel echt tot aan de lippen 
hebben gestaan. Tot nu toe is het een winter 
van niks. Niet dat ik daar zo rouwig om ben. 
Heb zelf namelijk helemaal niks met sneeuw 
en ijs. Al die schaatskampioenschappen op de 
tv, veel saaier wordt het niet. De eerste krokus-
sen laten zich al zien, het voorjaar hangt in de 
lucht en het virus van de Elfstedentocht steekt 
nergens de kop op. Een soms wat cynische 
collega zou zeggen: is die klimaatverandering 
toch nog ergens goed voor.

Waar ik het dan wel over heb? Over dat akelige 
coronavirus natuurlijk. COVID-19 om precies 
te zijn. De kranten staan er elke dag weer vol 
van, de redacties van Jinek en Op 1 doen hun 
stinkende best om verrassende en spraakma-
kende gasten uit de nodigen die wat zinnigs 
en/of boeiends over dit probleem kunnen 
roepen. Vandaag meldt een krant dat het virus 
veel Chinese toeristen thuis houdt. Een enor-
me dreun voor Giethoorn, de Keukenhof, het 
Anne Frankhuis en andere toppers in de toe-
ristenbranche. In Amerika gaat de rente van de 
banken met een half procent omlaag. En ons 
ministerie van Buitenlandse Zaken raadt aan 
om alleen naar Noord-Italië af te reizen als dat 
echt, écht nodig is. Op Teletekst lees ik dat de 
Franse president beslag legt op mondkapjes.

De cijfers zijn ook verontrustend. Het virus 
grijpt overal om zich heen. Duizenden men-
sen zijn er al aan overleden en het aantal be-
smettingen is nog vele malen groter. En toch 
wil de paniek maar niet toeslaan. Hoe hard 
sommige media hun best ook doen, aan het 
Kerkenbospad voelen we ons nog altijd veilig. 
Onze dochter gaat er gewoon vanuit dat ze 
dit najaar een prachtige reis kan maken met 
Beijing als eindpunt. Zelfs de mail die we onge-
vraagd kregen toegestuurd met aanwijzingen 
voor het maken van desinfecterende handgel 
kon daar geen verandering in aanbrengen. 
Twentse nuchterheid of pure onderschatting, 
zeg het maar. Gelukkig ben ik niet de enige die 
weigert om zich de kop gek te laten maken. 
Bij onze dorpsbakker verzekerde een dorps-
genote me vanmorgen dat COVID-19 haar ook 
geen slapeloze nachten bezorgt. Altijd fijn (en 
geruststellend) om te horen dat anderen er net 
zo over denken.

Het was ook bij de bakker dat ik hoorde dat 
een buurtgenoot binnenkort moest afreizen 
naar Italië.  Tsja, da’s absoluut different cook, 
zou Louis van Gaal (nr. 2 op de lijst van natio-
nale voetbalorakels) opmerken. De Laars van 
Europa is toch wel zo’n beetje de brandhaard 
van het coronavirus in dit deel van de westerse 
wereld. Ben benieuwd of dat tripje daadwer-
kelijk doorgaat. Als dat zo is, wacht ik na thuis-
komst nog wel even om te informeren hoe het 
hem daar is vergaan. Je niet gek laten maken, 
is één ding. Maar er geen enkele reden voor 
overmoed. 

-Stephan-

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KWAKKELWINTER EN COVID-19

Zoals aangekondigd in het vorige Luutke 
vormt het kleine theater in dorpshoes Erve 
Boerrigter op vrijdag 3 april het sfeervolle 
decor voor een avond die geheel in het te-
ken staat van het thema ’75 jaar vrijheid’. 
Een voorstelling die bestaat uit boeiende 
verhalen en mooie liedjes over vrijheid. 
Het programma bestaat uit twee muzikale 
blokken en vier blokken waarin dorpsge-
noten vertellen over vrijheid en wat dat 
voor hen persoonlijk, maar soms ook voor 
anderen, betekent.

Het aardige van deze unieke voorstelling 
(aanvang 20.00 uur) is dat er Luttenaren 
op het podium verschijnen die u daar 
niet snel weer zult aantreffen. We gaan 
bijvoorbeeld in gesprek met twee oudere 
inwoonsters van ons dorp die de oorlogs-
jaren heel bewust hebben meegemaakt. 
Maar we krijgen ook te horen hoe het vrij-
heidsgevoel eruit ziet van een wandelaar 

met een passie voor klootschieten (of is 
het nou net andersom). Verrassend wordt 
zeker de gezamenlijke bijdrage van de ja-
gende slager en de jagende stukadoor. Tel 
daarbij op een muzikaal duo met bijna 75 
jaar podiumervaring en een jonge zange-
res/gitariste die al vaker heeft laten zien 
wat ze in haar mars heeft en het mag dui-
delijk zijn dat hier inderdaad sprake is van 
een gedenkwaardige avond.

Eind vorige maand is de kaartverkoop 
voor deze activiteit in het Dorpstheater 
van start gegaan. Omdat de belangstel-
ling opnieuw groot is, er nog slechts een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar is en 
om teleurstelling te voorkomen, wijzen we 
erop dat kaarten alleen online te bestellen 
zijn op  www.dorpshoes.nl/dorpstheater. 
Kaarten kosten 7,50 per stuk (inclusief een 
kop koffie/thee voor aanvang).

Jong Nederland houdt zaterdag 4 april weer de jaarlijkse oud ijzer ac-
tie. Vanaf 08.00 uur wordt in het buitengebied huis aan huis oud ijzer 
en oud papier opgehaald. ’s Middags vindt de inzameling binnen de 
bebouwde kom plaats. 

In verband met concurrerende oud ijzer handelaren, gelieve dit ijzer 
pas na 12.00 uur buiten te leggen. Vanwege de strenge milieu eisen 
wordt er geen witgoed, complete auto’s of rubber opgehaald. Accu’s zijn wel welkom. 

Grote en zware delen kunnen vooraf worden aangemeld op vrijdag 12 april tussen 
17.00 en 19.00 uur op het volgende telefoonnummer: 0681054812. Bewoners van het 
Luttermolen kunnen hun oud ijzer de gehele dag afleveren aan de Paasbergweg 3.

OUD IJZER ACTIE JONG NEDERLAND 2020

LAATSTE KAARTEN VOOR ’75 JAAR VRIJHEID’

ACTIVITEITEN KBO AFD. DE LUTTE VOORJAAR 2020
Vrijdag 20 maart KBO excursie naar kasteel Bentheim in Duitsland. 
Het vertrek is om 13.30 uur vanaf dorpsboerderij erve Boerrigter. 
Entree € 4,50 per persoon. Vervoer met particuliere auto’s. 
Onkostenbijdrage € 2,-- p.p. De deelnemers moeten goed ter been zijn. Maximaal 20 
personen. Opgave bij Marian Voerman 0541-551805 of Aty Nijhuis 0541-511392.



14 15

 
 
 
Zondag 15 maart:   
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het 

herenkoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis  
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen  
  
Woensdag 18 maart  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 22 maart:   Presentatieviering 1e Heilige Communie   
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dameskoor 
Voorganger  : mevr. I. Schraven 
Lectrice  : mevr.  M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Michelle en Christiaan Steenbekke  
Collecte  : 2e collecte voor het Jongerenpastoraat 
 
10.30 uur  : Doopviering  
 
Woensdag 25 maart  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 29 maart:    
09.00 uur  : Eucharistie- en boeteviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Bart Rolink en Lars Grote Beverborg  
 
Woensdag 1 april  : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Intenties: 
Zondag 15 maart: Gerhard Koertshuis, Jan Heijdens, Gerard Heijdens,  
Annie Niehof-Nolten, Gerard Boers, Martin Volker, Herman Oude Egbrink, 
Ouders Lentfert-Siegerink. 
 
Jaargedachtenis:  Hennie Notkamp, Willy Punt, Annemarie Rosink,  
Ouders Nijhuis-Tijhuis.  
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 22 maart:  Gerhard Koertshuis, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg,  
Gerard Boers, Herman Oude Egbrink. 
 
Jaargedachtenis: Trees oude Egbrink-Pots. 
 
Zondag 29 maart: Frans Punt, Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, Hennie 
Schopman, Ouders Volker-Ter Linde, Echtpaar Lentfert-Seiger.  
 
Jaargedachtenis: Ouders Volker-Westerik, Jan Nijhuis (Beatrixstraat),  
Ouders uit het Broek-Gilbers.  
 
PASTORPRAAT 
Op weg naar Brazilië 
Wanneer u deze woorden leest, zijn onze koffers al bijna ingepakt voor onze reis 
naar pater Hennie Haamberg in Brazilië. We zijn er klaar voor, hebben de nodige 
inentingen gehad en bereiden ons voor op een bijzondere ontmoeting en 
kennismaking met het land en  werk van pater Hennie, die al vanaf zijn 17e 
levensjaar er woont en werkt. Mijn echtgenote Elly en ik hebben er veel zin in, 
want we weten dat we er gastvrij zullen worden ontvangen. Het lijkt ons heel 
bijzonder om kennis te maken met de plaatselijke cultuur en de wijze waarop zij 
daar kerk zijn en het geloof vorm geven. De afgelopen weken hebben wij velen 
gesproken die met ons meeleven en giften hebben gegeven voor de projecten 
van pater Hennie. Ik kan u vertellen dat dit inmiddels een geweldig bedrag is 
geworden, de teller staat nu al op € 6.500,00 en kan nog stijgen. Hiermee laat u 
zien dat u zijn werk een warm hart toedraagt en als u thuisfront zich solidair 
verklaart met zijn levenswerk. Wij zullen foto’s maken en na terugkomst u laten 
zien en vertellen over de projecten en onze ervaringen aldaar. Wij houden u op 
de hoogte van onze reis en vertrouwen op uw gebed voor een goede reis en 
behouden thuiskomst. 
   Pastor Jan Kerkhof Jonkman     
 
VOEDSELINZAMELING LUMEN CHRISTI 
De liturgische vieringen en de sacramenten stimuleren ons ook om ons juist in te 
zetten voor hen die niet meekomen in onze samenleving, die soms afgewezen 
worden. Daarom houden we al jarenlang  twee keer per jaar een inzameling van 
voedsel en andere benodigdheden  voor de gebruikers van de voedselbank oost 
Twente. 
De inzameling in onze kerken vindt dit voorjaar plaats in het weekeinde van  
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21/22 maart 2020. Met name wordt om de volgende producten gevraagd: 
blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s, wasmiddelen, vis of vlees in  
blik. Let bij dit al wel op de houdbaarheidsdatum .    
Bij voorbaat dank voor uw inzet.  
Over de exacte uren, dat de kerken hiervoor geopend zijn zal er mededeling 
worden gedaan in de weekendvieringen. 
   Pastoor Theo H.P. Munsterhuis                     
 
40 dagen tijd 
Op de 6 zondagen in de veertigdagentijd (1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april) 
worden er weer gebedsvieringen met beeldmeditatie gehouden in de kapel van 
het klooster zuster Franciscanessen St. Nicolaasstichting Huize Elisabeth, 
Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp. De vieringen beginnen om 16.30 uur en 
duren ongeveer een half uur. In elke viering openen en sluiten we met liederen 
die door jonge zusters gezongen worden. Al biddend, zingend en overwegend 
verdiepen we ons in het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus. Zo bereiden 
we ons voor op het feest van Pasen en op wat Pasen voor ons kan betekenen. 
Wij maken daarbij gebruik van een beamer-presentatie. Omdat we deze 
diensten graag met u willen vieren, nodigen we ieder van harte uit hieraan deel 
te  nemen.    
 
Oecumenische dankdienst op 3 april 
In het kader van 75 jaar bevrijding zal er op vrijdag 3 april om 19.30 uur in de  
H. Maria Geboortekerk te Losser een oecumenische dankdienst gehouden 
worden. Alle kerken in de burgerlijke gemeente Losser, d.w.z. de kerken in 
Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel, zullen hieraan deelnemen. 
Het thema van de dienst is: “En vertel uw kinderen die dag...”  
In de dienst zullen ‘verhalen van toen’ over de bevrijding verteld worden, maar 
ook zullen jongeren vertellen wat zij onder vrijheid verstaan. Daarnaast zullen 
zowel liederen uit de tijd van de bevrijding als hedendaagse liederen gezongen 
worden. Diverse mensen zullen hun muzikale medewerking verlenen. 
De collecte is bestemd voor de Stichting Leergeld. 
 
Zondagmiddag 5 april 's middags om 14.30 is er in de kerk een voorstelling  
" De Tilligter Passie  . 
De Tilligter Passie is het lijdensverhaal in een modern jasje. 
 Het is het oude verhaal afgewisseld met teksten van deze tijd. 
Tussendoor worden zowel Nederlandstalige als Engelstalige liederen gezongen. 
Het popkoor Vivence uit Tilligte verzorgd de zang. 

Deze voorstelling zal een uur duren, er zijn geen kosten aan verbonden, na 
afloop mag er een vrije gift worden gegeven. 
Een bijzondere voorstelling als afsluiting van de 75 jaar bevrijding 
en  voorbereiding op de goede week. 
 
Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ? 
Dit jaar, van vrijdag 5 juni t/m dinsdag 9 juni gaan we vanuit het bisdom Utrecht 
weer naar Banneux.  Dit jaar is een jubileum jaar.  70 x  vanuit het bisdom. 
Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar 
Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. U denkt misschien : maar dat is 
niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: het is goed 
om nu mee te gaan. Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, 
verpleegkundigen en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo 
aangenaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjouwen met uw koffer. Als u dat 
wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met 
het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. 
En dat alles voor een prijs van € 330, =   
U stapt in uw eigen regio in de bus. (Weerselo) Alles wordt voor u geregeld, ja, als 
u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het 
kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet 
pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van 
een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg 
die Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de 
lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands 
zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, 
dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent 
daar vrij in.  
De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 5 juni  t/m dinsdag 9 juni  2020.  
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven tot 1 mei bij: 
uw propagandist :   Ans Olde Theussink  Deurningen  06 27408273  
Of                               Bert Elferink               Deurningen  06 23770341                           
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  
 

STI Stille omgang in Amsterdam  
Ook dit jaar wordt de Stille Omgang weer gehouden in de nacht van 
21-22  maart. Het Huis van Spiritualiteit sluit hiervoor aan bij de parochie 
Heilige Geest.  
Vertrek: Zaterdag 21 maart om 20.15 uur bij hotel van der Valk, Bornsestraat 
400, 7556 BN Hengelo. Terug:  Zondagmorgen 22 maart om ± 05.00 uur bij hotel 
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van der Valk, Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo. Kosten Bus: € 25,00 per 
persoon, gaarne gepast te voldoen in de bus.  

           MELD U AAN EN GA MEE: Opgave tot 10 maart 2020 bij het secretariaat van het  
pastorale team Heilige Geest: 074-349 22 12 of contact@pastoraalteam.nl                                
onder vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer. 
 
Meditatieve zaterdag -ochtendwandeling vanuit de Heil ige 
Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)  
Dit voorjaar, zat. 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats  
in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’. 
Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’ 
Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij  
de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren 
Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. 
Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. 
Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. 
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.  

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com 
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836. 

 
 

 
astor Praat 
  

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 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 

 

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



Uw specialist

onder de specia listen


