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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 13 april tot 4 mei 2021 
kopij inleveren woensdag 7 april 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 
Wegens vakantie gesloten: 3 t/m 7 mei 2021
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

Ons Dorpshoes is nog steeds gesloten voor alle 
overige activiteiten. Volgens de laatste berichten 
zeker t/m 31 maart a.s. Alleen de dagbesteding van 
Zorggroep Sint Maarten is op de dinsdag en vrijdag aanwezig. De overige dagen is het 
erg stil.
De bibliotheek is gesloten. Voor het halen en brengen van  bestelde boeken kunt u in 
de bibliotheek van Losser terecht. (www.bibliotheeklosser.nl of telnr. 053-5382137)
De Tourist Info is ook tot nader bericht gesloten (www.visitdeluttelosser.nl of telnr. 
0541-551160)
We moeten met z’n allen nog even goed doorzetten zodat we hopelijk tegen de zomer 
weer langzaam kunnen opstarten. Wij, alle medewerkers en vrijwilligers, van ons 
Dorpshoes hebben er wel weer veel zin in. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, 
op de dinsdag en vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur (0541-
552009). Op overige dagen kunt u de voicemail inspreken met naam en telefoonnum-
mer, dan proberen wij z.s.m. contact met u op te nemen. Daarnaast zijn we altijd per 
mail bereikbaar; gea@dorpshoes.nl

Duo-fiets
Sinds april 2018 hebben wij in De Lutte een 
duo-fiets. Deze is gestald in ons Dorpshoes Erve 
Boerrigter en vanuit hier wordt deze uitgeleend. 
Velen hebben de afgelopen 3 jaar al met heel veel 
plezier gebruik gemaakt van deze mooie duo-fiets.
Ook nu in deze coronatijd de dagen weer langer 
worden en het hopelijk  mooi weer wordt is het 
mogelijk deze fiets te lenen. Kunt u niet meer 
zelfstandig fietsen maar wilt u toch een mooi fiets-
tochtje door de omgeving van De Lutte maken dan 
is deze duo-fiets iets voor U! Samen met een eigen 
fietsmaatje kunt u dan prachtige tochten maken. 
U kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag, tijden in overleg met de mede-
werker van ons Dorpshoes (9.30 – 16.30 uur) Wilt u de fiets in het weekend gebruiken 
neem dan, in de week voorafgaand aan dit weekend, contact op met het Dorpshoes. Er 
wordt dan gekeken of er iets geregeld kan worden.
Voor het gebruik van deze duo-fiets wordt een vrije gift gevraagd.

Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren neem dan contact met ons op. Ons 
Dorpshoes is als gevolg maatregelen RIVM inzake Covid-19 tot nader bericht gesloten. 
Op de dinsdag en vrijdag zijn wij wel telefonisch bereikbaar onder nummer 0541-
552009. Op de overige dagen kunt u de voice-mail inspreken en nemen we z.s.m 
contact met u op om een tijdstip af te spreken. U mag ook altijd mailen naar gea@
dorpshoes.nl. Voor meer informatie en voorwaarden zie www.dorpshoes.nl

Veilig Thuis Twente 0800-2000  | WIJZ 053-537 7400   | Fundament 053-536 9400
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Begin januari werd in de gemeente Losser 
huis aan huis de nieuwe gemeentegids 
verspreid.

“Wegwijzer in Losser 2021”.  Hierin staat 
niet alleen veel informatie over de sa-
menstelling van het gemeentebestuur, de 
diverse gemeentelijke diensten , de afval-
verwerking en dergelijke maar ook veel 
informatie over de vele verenigingen en 
instellingen  die er in de gemeente Losser 
zijn.
In deze gemeentegids staan ook kaartjes 
met de plattegronden van de diverse kerk-
dorpen met o.a.  de straatnamen en een 
overzichtskaartje van het buitengebied 
van de gehele gemeente .
Ik vind het ieder jaar een mooi naslagwerk 
dat ons wordt gepresenteerd  en zeker 
wanneer je b.v. een bepaald adres moet 
opzoeken.   

Toen ik dit jaar het kaartje van ons dorp 
De Lutte zag in de nieuwe gemeentegids 
dacht ik :
Wat is er toch veel veranderd !!
Als voorbeeld …... hiernaast : een uittrek-
sel uit een topografisch kaart zoals De 
Lutte en omgeving er rond  1900 uit zag !
Het dorp bestond toen nog maar uit een 
plek waar diverse wegen samen kwamen 
met als “centrum” het kerkgebouw , de 
school en enkele huizen ; de meeste aan 
de huidige Essenweg.

De Bentheimerstraat , de spoorbaan en de 
Lossersestraat zijn duidelijk herkenbaar 
maar verder ?

Het Arboretum van de fam. Gelderman be-
stond toen nog niet, Het Luttermolenveld 
was nog een “woest” gebied zonder be-
bouwing maar het Binkhorsterkerkpad 
ging al wel met een voetbrug over de 
spoorbaan. Bekijk dit kaartje maar eens 
goed  en zie hoe veel er in die 120 jaar is 
veranderd !

De volgende keer een kaartje van hoe ons 
dorp en omgeving er 50 jaar later uit zag !

Groetjes en blijf corona-vrij !
Tonnie Bekke 

De Lutte: voorheen en nu - 1

KRONIEK  DE LUTTE
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producent te worden door mee te inves-
teren in een installatie van zonnepanelen 
elders. Een voorbeeld van zo’n energie-
coöperatie is in Beuningen. De regeling 
die gold tot 31-12-2020 is aangepast om-
dat deze een beetje ingewikkeld was. De 
nieuwe regeling is per 1-1-2021 omgezet 
in een subsidieregeling. Investeren wat is 
dat?. In dit geval het beschikbaar stellen 
van geld met als doel op langere termijn 
te profiteren van de opbrengsten van dat 
geld. Let op dit is geen gokken. Je hebt 
de zekerheid dat je gaat profiteren van 
de opbrengst van de verkocht stroom 
doordat de prijs die je betaalt wordt ver-
rekend met het aandeel in de investering, 
met daar bovenop een subsidie van het 
rijk. Voor 2021 is daar 37 miljoen euro voor 
beschikbaar. Alle nieuwe projecten zullen 
voor de subsidie moeten intekenen totdat 
de pot leeg is. Meer informatie te verkrij-
gen via infoVLD@losser.nl.
Wat we nodig hebben zijn mensen die de 
kar willen trekken het is niet de gemeen-
te Losser die dat gaat doen het zijn puur 
de bewoners die dat moeten oppakken. 
De gemeente Losser en met name het 
Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) 
die ondersteuning en advies geven.
Belangstellenden kunnen zich via het mail 
adres infoVLD@losser.nl melden.

Bespaartips wasdroger
In dit geval een aantal bespaar tips als je 
een wasdroger hebt.

•	 Gebruik de droger zo min mogelijk. 
Hang je was te drogen op als dit mogelijk is.
Drogers verbruiken veel energie. Door bij-
voorbeeld een kwart van al de spullen die 
je normaal gesproken in de droger doet 
op te hangen, bespaar je al snel zo’n 150 
kWh (ongeveer 30 euro) per jaar.
 
•	 Laat was die je strijkt niet te droog 
worden. Het is namelijk makkelijker om te 
strijken als de was nog een beetje vochtig is.
Kleding strijken die nog licht vochtig is 
gaat veel makkelijker dan kleding strijken 
die volledig droog is. En het mes snijdt aan 
twee kanten: je hoeft de droger én het 
strijkijzer minder lang te gebruiken.
 
•	 Let bij de aanschaf van een (nieu-
we) droger goed op het energieverbruik.
Een droger is een van de grootste ener-
gieverbruikers binnen een huishouden. 
Het energielabel kan een enorm verschil 
maken. Het is dus zeker de moeite waard 
om bij de aanschaf van een droger goed 
op het energieverbruik te letten.

Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam 
(VLD) als onderdeel van het Platform 
Losser Duurzaam heeft  met verschil-
lende persberichten aandacht gevraagd 
voor buurtinitiatieven met betrekking tot 
duurzaamheid. We houden ons o.a. be-
zig met burgerinitiatieven op het gebied  
van een circulaire economie. We willen  
burgerinitiatieven Het Vrijwilligersteam 
Losser Duurzaam (VLD) als onderdeel van 
het Platform Losser Duurzaam heeft  met 
verschillende persberichten aandacht ge-
vraagd voor buurtinitiatieven met betrek-
king tot duurzaamheid. We houden ons 
o.a. bezig met burgerinitiatieven op het 
gebied  nieuwe energiebronnen.

Energiecoöperatie, wie trekt de kar? 
We lopen in Nederland en in de hele we-
reld aan tegen de grenzen van het steeds 
groter gebruik van energie daarom wordt 
gezocht naar mogelijkheden om nieuwe 
energie bronnen aan te boren zonder dat 
we het milieu daarmee verder belasten. 
Het gaat er om dat we evenwicht bereiken 
tussen mens (people), milieu (planet) en 
economie(profit). We hebben het dan over 
duurzaamheid. Ik hoor u al denken “wat 
moet ik daarmee”.
De gevolgen laten zich raden als we geen 
evenwicht weten te bereiken, luchtvervui-
ling, verspilling van grondstoffen en een 
klimaatverandering om maar wat te noe-
men. De vraag blijft dan “wat kan ik dan 
doen”. Denk ook aan de bezuinigingstips 
die hier al eerder in de huis aan huis bladen 
zijn verschenen, ook op het gebied van 
water besparing en elektriciteitsbesparing. 
Een ander  voorbeeld is het lokaal voedsel 
produceren in een zgn.  eetbaar plantsoen 
of voedselbos. Dat mag dan weinig zijn 
maar alle beetjes helpen. Zo is het ook mo-
gelijk om zelf elektriciteit te produceren. 

Als we nu gezamenlijk voldoende zonne-
panelen op de daken leggen dan kan ie-
dereen daarvan  profiteren, ook als je zelf 
geen gunstig dak hiervoor hebt. 
Dan kunt u bijvoorbeeld participeren in 
de zonnepanelen die op de daken liggen 
bij boerderij Luijerink in Overdinkel. Door 
garantie van oorsprong certificaten (GVO) 
te kopen krijgt u gegarandeerd stroom uit 
de buurt. Voor meer informatie Zonne-
energie van Familie Luijerink-Hendriksen

Ook hier geldt alle beetjes helpen. Er zijn 
in Losser genoeg geschikte daken en grote 
daken die in aanmerking komen voor zon-
nepanelen zoals bij boerderijen en bedrij-
ven die dan een groot deel in de elektrici-
teitsbehoefte van Losser kunnen voorzien.
Om dat mogelijk te maken is er een ener-
giecoöperatie nodig. Een energiecoöpe-
ratie is een initiatief van lokale bewoners 
die met elkaar aan de slag gaan met duur-
zame, lokale energie. We brengen mensen 
samen die wel dan niet een geschikt dak 
hebben. Dit staat bekend onder de naam 
“postcoderoosregeling” deze regeling 
maakt het dus ook mogelijk voor deelne-
mers die geen geschikt dak hebben voor 
zonnepanelen om te investeren duurzame 
energie. Naast het afnemen van elektri-
citeit kan je er ook voor kiezen om zelf 

DeeLeconomie in je eigen Buurt

Hans Luijerink
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Poeh, wat was het spannend. De online mondkapjes verkiezing hield de gemoederen 
in De Lutte en ver daarbuiten flink bezig! Slapeloze nachten, familie-, buurt- en andere 
groepsapps die ontploften. Alles haalden onze jonge kunstenaars uit de kast om stem-
men te werven voor hun mondkapje dat te bewonderen was in Tuffelproat.

Na 1 maart 2021 werden de lijnen gesloten en was de uitslag van de stemming bekend. 
De redactie van De Tuffelkeerlkes zocht de prijswinnaars thuis op. De drie mondkapjes 
met de meeste stemmen ontvingen een prijs waarbij een gesigneerd FC Twente item 
door Jesse Bosch en Ron Jans natuurlijk niet mocht ontbreken! 

De uitslag:
1) Suus Eertman (9 jaar)
2) Indy Riesewijk (10 jaar)
3) Teun Snippert (6 jaar)

Ook ALLE overige kunstenaars: Manon Snippert, Lynn Olde Hendrikman, Jette Kristen, 
Bryan Nederveen, Anouk Nederveen, Job Oude Egbrink en Anne Oude Egbrink worden 
BEDANKT voor het insturen van hun mooie mondkapjes voor de galerij van Tuffelproat. 

Applaus voor jullie, goed gedaan!

mooiste monDkapjes van tuffeLL(a)anD BekenD!

In het kader van het schoolsportproject verzorgen wij 
een aantal tennislessen voor de groepen 3 t/m 6 tijdens 
de reguliere gymlessen. Vanwege corona zijn de exacte 
data nog niet bekend. De tennislessen zullen  worden 
verzorgd door Daan Stegge, onze vaste tennisleraar van 
Approach. Ze worden buiten op ons tennispark gegeven.
Approach zal het komende seizoen ook de tennislessen 
voor onze jeugd- en seniorleden verzorgen.

Na afloop van deze lessen bieden wij de kinderen 4 gratis 
tennislessen aan (Maak kennis met tennis) . Deze lessen worden gehouden op maan-
dag 12, 19 en 26 april en 3 mei van 15.00 uur tot 15.45 uur en op vrijdag 9, 16, 23 en 30 
april van 15.00 uur tot 15.45 uur.
Iedereen krijgt na afloop van de schooltennislessen een flyer met de nodige 
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.
https://www.lekkerfitlosser.nl/clinic/tenniskids-tc-kardoes/ 
Natuurlijk kunnen de kinderen die de schooltennislessen hebben gevolgd zich ook 
via dit programma voor de gratis tennislessen aanmelden.

Jeugdcommissie Tennisclub Kardoes

schooLtennis/maak kennis met tennis

Op zaterdag 24 april organiseert SV De 
Lutte de bloemenactie. Deze is afgelopen 
jaar door omstandigheden omtrent het 
coronavirus niet doorgegaan. Nu willen we 
het dit jaar weer oppakken, en dat zal gaan 
door middel van bestellijsten. Deze wor-
den bij u aan huis afgeleverd. 
Meer informatie volgt binnenkort, houdt 
de (Facebook)pagina van SV De Lutte in de 
gaten. 

We gaan de bloemetjes buiten zetten! 

Met sportieve groet,
Organisatie Bloemenactie SV De Lutte 

BLoemenactie sv De Lutte
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Graag nemen wij u mee naar de essentie 
van herdenken en vieren. Zij zijn primair 
verbonden met momenten, activiteiten 
en rituelen die herinneren vorm geven. 
Herinnering aan iets tastbaars, bijzon-
dere gebeurtenissen in een mensenleven. 
Momenten waarop emoties een rol spe-
len. Op zulke momenten ontbreken ons 
de woorden, komt de taal tot stilstand, 
worden we getroffen in hart en ziel. We 
zijn sprakeloos, op dat moment of langere 
tijd. In de stilte raken we iets aan dat groter 
is dan ons zelf. We raken ons diepste zelf. 
Het gebeurt op scharniermomenten in 
een mensenleven, zoals intense vreugde 
of verdriet, geboorte en dood, afscheid en 
weerzien, oorlog en vrede. Op 4 mei zoe-
ken we gezamenlijk de stilte op. We tonen 
respect voor de stilte, die ons op dat mo-
ment verbindt.
Van oudsher herdenken we op 4 mei geval-
lenen in de tweede wereldoorlog. Wat ve-
len zich niet realiseren is dat vrijheid na het 
beëindigen van de tweede wereldoorlog 
nog altijd niet vanzelfsprekend is. We staan 
er niet altijd bij stil dat ook in de naoor-
logse periode talloze Nederlanders overal 
ter wereld onder allerlei omstandigheden, 
voor een keuze in vrijheid hun leven heb-
ben gegeven. We mogen ze daarom niet 
vergeten.
Nederland kent al meer dan 100 jaar alge-
meen kiesrecht. In vrijheid kunnen kiezen 
(of juist niet gaan kiezen) is een belangrijk 
kenmerk van onze democratische recht-
staat. De keuze in vrijheid verbindt ons 
op 4 mei, het is een universele gedragen 
zuster- en broederschap. Het is een groot 
goed dat we juist tijdens het herdenken 
van onze doden mogen omarmen en 
koesteren. Temeer omdat we nu maar al te 
goed weten wat de gevolgen zijn als vrij-
heid ons wordt ontnomen. 

Met dit alles is gezegd dat herdenken en 
vieren een permanente plek mag hebben 
in de samenleving, landelijk, regionaal en 
lokaal. Het geldt voor jong en oud. Het is 
een meer dan waardevolle traditie die met 
respect voor de vrijheid waarin we leven, 
door moet worden gegeven aan volgende 
generaties.
Laten we daarom niet wegkijken en een 
teken zetten met gedachten, woorden en 
daden tegen geweld, oorlog, haat, honger 
en sprakeloosheid. Laten we onze stem 
verheffen als andere verstommen. Laten 
we op 4 mei denken aan het “vandaag”, de 
enige dag die telt. Laten we hen omarmen 
die ervoor gekozen hebben om “nee” te 
zeggen tegen geweld en hen die zelf door 
geweld gestopt zijn. Laten we denken aan 
al diegenen voor wie die dag toen, nog 
steeds niet van gisteren is: slachtoffers in 
de eerste, tweede, en derde generatie.

De werkgroep 4 mei gaat er vanuit dat de 
dodenherdenking dit jaar weer in minima-
le vorm gaat plaatsvinden. Meer hierover 
in het volgende ‘t Luutke.

Werkgroep 4 mei

Sinds 2017 krijgt St Dorpsbelangen De 
Lutte jaarlijks een subsidiebijdrage van de 
gemeente Losser voor het dorpsbudget. 
Hier kunnen plaatselijke initiatieven een 
bijdrage aanvragen. Bij een goede en posi-
tieve motivatie kan SDDL instemmen met 
een bijdrage. In 2020 hebben de volgende 
initiatieven een bijdrage uit het dorpsbud-
get ontvangen: 

- Comité 75-jarig bevrijding De 
Lutte had een toezegging van € 1.000,00 
voor het organiseren van activiteiten/festi-
viteiten om 75 jaar bevrijding De Lutte te 
vieren. I.v.m. Corona is een bedrag van € 
215,00 gebruikt. Het overige blijft beschik-
baar voor het geval er nu in 2021 iets wordt 
georganiseerd.

- Historische Kring Losser, € 500,00 
voor boeken om de schooljeugd te betrek-
ken bij het oorlogsverleden van Nederland 
en de gemeente Losser in het bijzonder.

- Tennisclub Kardoes, € 750,00 voor 
de aanschaf van een AED.

- Jong Nederland € 400,00 voor de 
aanschaf van een Speaker box.

- Erve Boerrigter € 499,00 voor de 
aanschaf van twee picknick tafels.

Denk je ook in aanmerking te komen voor 
een bijdrage, vraag dan een aanvraagfor-
mulier aan op onderstaand e-mail adres.
Wilt u reageren op de plannen en werk-
zaamheden van St. Dorpsbelangen De 
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de 
eerste maandag van de maand op het 
DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes 
erve Boerrigter tussen 18:30 uur en 19:00 
uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl 

Graag hadden we het anders gezien, maar het COVID-virus is nog steeds onder ons. 
Daarom hebben wij als afdeling Sportief Wandelen van Loopgroep De Lutte weder-
om moeten besluiten de Heurnetocht een jaar door te schuiven. Ook al zouden er 
binnenkort versoepelingen komen, dan nog kunnen wij als organisatie niet ieders 
veiligheid waarborgen. Reden dus om de tocht voor dit jaar te annuleren.
We hopen snel weer samen sportief te kunnen wandelen en zien u graag bij de 
Heurnetocht op zondag 1 mei 2022.

‘na 75 jaar vrijheiD’ een vroege overpeinzing

Wat heeft sDDL in 2020 aan financieLe BijDrage gegeven 
aan Dorpsinitiatieven?

heurnetocht gaat ook Dit jaar niet Door
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Tja, wat zal ik ervan zeggen? Corona 
bepaalt nog steeds de inhoud van het 
nieuws, ons dagelijks leven enz. Af en toe 
heb ik genoeg van alle virologen, politici, 
immunologen en iedereen die denkt al-
les te weten van dit virus en wat goed en 
niet goed voor ons is. Het is niet anders, 
het is zoals het is. Eigenlijk mag ik niet 
klagen. Ik kan mijn werk gewoon doen, 
kan hardlopen, aangepast vriendinnen 
zien. En zekers verlang ik naar een biertje 
met vriendinnen in de kroeg, afspreken 
op een terras, ontbijten met vriendinnen 
om bij te kletsen, beetje shoppen zonder 
tijdslimiet en boodschappen doen zonder 
mondkapje.
En vergaderen met mijn collega’s die ik 
dan in levende lijve zie in plaats van op een 
klein schermpje met geluiden van lawaai-
ige koffieapparaten op de achtergrond. 
Mijn normale looptraining is aangepast, 
geen training op het Hulsbeek met de 
hele groep maar het fietspad van De Lutte 
naar Oldenzaal en terug is mijn terrein. 
Elke dinsdagavond loop ik daar met mijn 
loopmaatjes de intervaltraining en elke 
dinsdagavond zien wij ook dezelfde men-
sen wandelen op dezelfde route. Mocht 
je denken wie zijn die mensen die rennen 
van lantaarnpaal van lantaarnpaal of stop-
pen bij een kruis op het fietspad? Ja, ik 
hoor daar bij, nog steeds trainend voor de 
hele marathon van Rotterdam, al bijna an-
derhalf jaar. Ik hoop dat ik deze in oktober 
2021 eindelijk mag gaan lopen. 

Voor mijn werk mocht ik een aantal men-
sen in een loopbaantraject begeleiden. 
Allen hadden diverse redenen om dit tra-
ject in te gaan. Niet tevreden met huidige 
werkzaamheden of op zoek naar hun ta-
lenten, interesses en kwaliteiten enz. Een 
van hen was een jongeman die na afloop 
van het traject zijn creativiteit heeft her-
ontdekt. Tekenen, schilderen was altijd 
een grote passie van hem, maar op de een 
of andere manier kon hij het niet de aan-
dacht geven die hij wilde. Samen met hem 
testen gemaakt, aantal gesprekken gehad, 
veel brainstormen hoe hij zijn creativiteit 
weer vorm wilde geven. Aan het einde van 
het traject had hij de motivatie gevonden 
om weer te gaan schilderen en tekenen en 
ook dit aan de buitenwereld te laten zien. 
Het lef en vertrouwen was weer terug. 
Mooi om hier een bijdrage aan te mogen 
leveren. En misschien hebben we dat al-
lemaal wel nodig, iemand die samen met 
ons in een spiegel kan kijken wat allemaal 
wel kan om zo op nieuwe ideeën te komen 
en inspiratie en motivatie te krijgen voor 
mogelijkheden, zeker in deze tijd. 
Ondanks Corona zijn er veel mogelijkhe-
den, we moeten er wel naar kunnen en 
willen kijken in plaats van alleen de on-
mogelijkheden te zien. Blijven hangen in 
negativiteit brengt weinig positiefs!! 

En straks, als men de vaccinatie heeft ge-
had en het “oude normaal” weer normaal 
is, dan lachen we erom, gaan we deze pe-
riode snel vergeten en is Corona weer een 
biertje met een schijfje citroen. 

2021, Wie knooit Wat veDan of nie Dan…

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KIEK ES

Veel goede antwoorden voor de tekening 
in de vorige Kiek Es! De eerlijkheid gebiedt 
ons te zeggen dat dit ook wel een zeer 
goed te herkennen locatie in ons dorp was. 
Zoals altijd kan er maar één winnaar zijn. In 
dit geval was dat Thea Hesselink. Van har-
te gefeliciteerd, Thea, met de digitale wis-
selbeker. En natuurlijk ook onze felicitaties 
voor al die anderen die het juiste ant-
woord eveneens hadden doorgegeven, en 
dat was natuurlijk de ingang naar de oude 
praktijk van huisarts Jan Brandenburg aan 
de Pastoor Geerdinkstraat.  

Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink 
een tekening van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten door welke 
locatie Babs zich heeft laten inspireren, 
kom dan gauw naar de Facebook-pagina 
van Kiek Es: www.facebook.com/kieke-
sintluutke. In de reacties onder het betref-
fende bericht kunt u de locatie doorgeven. 
Veel succes en geef uw ogen goed de kost 
als u - met inachtneming van de RIVM-
regels- door ons prachtige dorp loopt.

De redactie

kiek es!

Ik stel voor dat we ons richten op het 
Zomercarnaval in september, hopelijk 
hebben we dan ook de Hellehondsdagen 
mogen beleven. Wie wordt Graaf 
Zomercarnaval?  Wie gaat in korte broek 
voorop in de optocht? Ik hou het fietspad 

tussen De Lutte en Oldenzaal in de gaten 
of ik iemand zie trainen voor een afge-
traind lichaam voor het Zomercarnaval…
Hou vol en blijf gezond, 

Monique Greftenhuis
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Zondag	28	maart		 :	Palmzondag	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	mmv.	dameskoor	
Voorganger		 :	pastor	I.	Schraven	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
	
Vrijdag	2	april:	
15.00	uur	 	 :	Kruisweg		
Lectrices	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	en	mevr.	A.	Scholte		Lubberink	
	
19.00	uur	 	 :	Gebedsmoment	met	pastor	J.	v.d.	Bosch	
	
Zondag	4	april								:	1e	Paasdag	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	B.	Alberink	
Misdienaars	 						:	Michelle	en	Christiaan	Steenbekke		
	
Tussen	18.00	tot	19.00	uur	Lopend	‘vuurtje’	i.p.v.	paasvuur		
	
Maandag	5	april					:	2e	Paasdag	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	dameskoor	
Voorganger		 :	pastor	T.	van	Vilsteren	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
	
Zondag	11	april:		
09.00	uur	 	 :	Woord	en	gebed	m.m.v.	dameskoor	
Voorganger		 :	dhr.	B.	Elferink	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
	
Intenties	
Zondag	28	maart: 
Dieny	Veltmaat,	Marietje	Punt,	Jan	Kuipers,	Henny	Nordkamp,	Hennie	
Schopman,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	Echtpaar	Lentfert-Seiger. 
	
Jaargedachtenis:		
Ouders	Nolten-Harbert,	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),	Ouders	Volker-Westerik,	
Ouders	uit	het	Broek-Gilbers. 

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Zondag	4	en	maandag	5	april:	Pasen	
Echtpaar	van	Benthem-Reijmer,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Ouders	Benneker-	
Steghuis,	Ouders	olde	Hanter-Lansink,	Ouders	Olde	Rikkert-Oosterbroek,	ouders	
Zwijnenberg-Koekenberg,	ouders	Reijmer-Schulte,	Gerrit	Vrijkotte,	Ria	Grundel-
Schiphorst,	Annie	Pikkemaat-Peterman,	Suzette	Nijhuis-Oude	Groote	Beverborg,	
Gerhard	Koertshuis,	Jan	Olde	Rikkert,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Bernard	
Sanderink,	Dieny	Veltmaat,	Marietje	Punt,	Herman	Koertshuis,	Ouders	Hooge	
Venterink-Notkamp,	Frans	Broekhuis,	Jan	Kuipers,	Frans	en	Annemarie	Rosink,	
Bernard	Hampsink,	Henny	Nordkamp,	Tonnie	Oosterbroek,	Herman	Pünt,	Bennie	
Bosch,	ouders	Grote	Punt-Nijhuis,	Marietje	Haarman-Bloemen,	Ouders	ter	Beek-
Schurink,	Ouders	Scheper-Rikmanspoel,	Ouders	Vaneker-Oude	Egbrink,	Alphons	
Pünt,	Johan	Reinink,	Frans	Zwijnenberg,	Betsie	van	Langen-Homan,	Frans	
Brookhuis,	Ouders	Grunder-Kalthegener,	Willy	Punt,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	
Ouders	Volker-Westerik,	Dini	Heebing-Lentfert,	Theo	Heebing,	uit	dankbaarheid.	 
	
Jaargedachtenis:		
Ouders	Groener-Nijhuis,	Hendrik	Benneker	(Past.	Geerdinkstraat).	 
	
Zondag	11	april:		
Dieny	Veltmaat,	Jan	Heijdens,	Gerard	Heijdens,	Annie	Niehof-Nolten,	 
Jan	Kuipers.	 
	
Jaargedachtenis:	 
Ouders	Schopman-Aveskamp,	Bernard	Koertshuis,	Henk	van	Leijenhorst,	Miny	
Volker-ter	Linde,	Truus	Blankenau-Olde	Olthuis.	 
	
	
	
	
Pastorpraat	
Pasen	2021:	Nieuw	leven	na	corona!	
Pasen	zal	dit	jaar,	net	als	vorig	jaar,	anders	zijn	dan	andere	jaren,	zonder	volle	
kerken	en	paasgebruiken.	Het	afgelopen	jaar	had	de	Corona	pandemie	ons	stevig	
in	de	greep	en	beperkte	het	sociale	en	maatschappelijk	leven	tot	het	minimum.	
Een	jaar	waarin	het	voelde	alsof	we	leefden	in	een	woestijn.	We	moeste	afzien	
van	alles	wat	het	leven	aangenaam	en	aantrekkelijk	maakte.	Geen	bezoekjes,	
feestjes	en	verjaardagen,	eenzaamheid	onder	de	kwetsbare	ouderen,	
gedwongen	thuis	zitten,	werken	en	online	leren.	 
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Zelfs	de	avondklok	ontnam	velen	een	moment	van	ontspanning	buiten,	na	een	
dag	van	hard	werken	en	binnen	zitten.	Zo	eiste	de	pandemie	haar	tol,	nam	de	
depressiviteit	onder	jongeren	toe	en	mochten	kerken	slechts	een	klein	aantal	
mensen	toelaten,	zelfs	bij	het	afscheid	van	onze	dierbare	doden.	Net	als	u,	
hebben	wij	als	pastores	de	directe	en	fysieke	contacten	met	u,	parochianen,	
gemist.	Daarmee	verloor	ook	het	kerkelijk	leven	veel	van	haar	glans.	 
Aan	de	andere	kant	bracht	de	pandemie	ook	iets	goeds	in	ons	naar	boven.	
Teruggeworpen	onszelf	ontdekten	we	wat	werkelijk	van	waarde	is	en	wat	echt	
zin	geeft	aan	het	leven.	Wat	ons	echt	vreugde	gaf	en	dankbaar	maakte.	Er	
ontstonden	prachtige	initiatieven	van	solidariteit	en	verbondenheid	met	elkaar.	
Ondertussen	worstelden	velen	met	de	vraag	of	het	leven	nog	wel	de	moeite	
waard	is	wanneer	we	niet	meer	naar	de	festivals	en	voetbalstadions	kunnen	
gaan,	niet	meer	een	terrasje	kunnen	pikken,	of	niet	meer	op	wintersportvakantie	
kunnen?	Sommigen	konden	die	leegte	moeilijk	opvullen	en	raakten	gefrustreerd.	
Toch	hebben	velen	de	afgelopen	tijd	ontdekt	wat	werkelijk	belangrijk	is	in	hun	
leven,	zoals	de	waarde	van	het	gezinsverband,	gezondheid	en	tijd	hebben	voor	
elkaar.	Maar	er	gloort	licht	aan	het	eind	van	een	donker	jaar,	ook	al	voelen	we	
nog	steeds	de	gevoelige	wonden	van	Goede	Vrijdag,	de	dag	toen,	een	jaar	
geleden,	een	donkere	wolk	onze	samenleving	bedekte.	Er	gloort	hoop	uit	het	
oude,	verwonde	leven,	ook	weer	nieuw	leven	tevoorschijn	komt.	De	periode	van	
de	pandemie	komt	ook	treffend	tot	uitdrukking	in	het	karakter	van	de	Goede	
Week.	Van	Palmzondag	via	Goede	Vrijdag	op	weg	naar	Pasen,	de	weg	van	het	
gevierde	leven,	door	het	lijden	en	de	dood	van	Goede	Vrijdag	heen,	naar	een	
nieuwe	toekomst	met	Pasen.	Het	wonder	van	Pasen	is,	dat	uit	het	afgestorven	
leven	weer	nieuw	tevoorschijn	komt.	Dat	hebben	de	vrouwen	bij	het	lege	graf	
ervaren,	de	gestorven	Heer	leeft.	God	laat	ons	niet	in	de	steek,	maar	geeft	
steeds	weer	nieuwe	hoop	en	levenskracht!	De	Heer	leeft	en	verschijnt	daar	waar	
mensen	elkaar	ontmoeten,	daar	waar	zij	het	leven	met	al	hun	verdriet	en	
teleurstelling	delen,	zo	hebben	de	Emmaüsgangers	ervaren	in	de	gast	die	met	
hen	opliep.	Vanuit	de	diepste	dalen	van	ons	bestaan,	de	zichtbare	wonden	nog	
meedragend	die	we	in	het	leven	oplopen,	schenkt	God	ons	steeds	weer	de	
kracht	om	opnieuw	op	te	staan.	Om	zo	het	oude,	vernietigende	leven	voor	mens	
en	aarde	te	doorbreken.	 
Met	Pasen	vieren	we	dat	de	dood	en	het	lijden	niet	het	laatste	woord	hebben,	
maar	het	leven	en	de	toekomst.	Wij	vieren	dat	de	Verrezen	Christus	ook	in	ons	
opnieuw	tot	leven	komt,	opdat	wij	verder	bouwen	aan	zijn	droom	van	een	
wereld	van	liefde,	solidariteit	en	vrede.	 
	

Moge,	Pasen,	na	de	corona	pandemie,	ons	extra	energie	en	inspiratie	schenken	
op	weg	naar	een	nieuwe	samenleving,	een	nieuwe	toekomst,	naar	een	kerk	en	
geloofsgemeenschap,	waarin	de	Verrezen	Christus	tot	leven	komt.	Dat	wij	met	
Pasen	als	frisse,	nieuwe	mensen	weer	zullen	opstaan!		  
	 	 	  
	 	 	 Zalig	Pasen!	 	  
	 	 	 Pastor	Jan	Kerkhof	Jonkman 
	
	
Lopend	‘vuurtje’	i.p.v.	paasvuur 
Beste	kinderen,	
Omdat	er	dit	jaar	geen	Paasvuur	is,	is	er	ook	geen	Paasvuur	bijeenkomst	in	de	
kerk.	Maar….	We	hebben	iets	leuks	bedacht	zodat	het	wel	een	“lopend’	vuurtje	
kan	gaan	worden.	1e		Paasdag	staat	de	Paaskaars	van	18.00	tot	19.00	uur	achter	
in	de	kerk.	Daar	kun	je	een	lichtje	ontsteken	aan	de	Paaskaars	en	dat	lichtje	
neem	je	in	een	lantaarn	mee	naar	huis.		Ook	liggen	er	kleurplaten	om	mee	te	
nemen.	En	als	je	vooraf	je	ouders	hebt	gevraagd	om	een	vuurtje	in	je	tuin	te	
maken	op	vuurschaal	of	vuurkorf	kun	je	met	het	lichtje	uit	de	kerk	dit	vuur	
ontsteken,	zo	heb	je	je	eigen	paasvuur……	En	…	je	verspreidt	het	licht	van	
Christus.	Lumen	Christi.	En	als	je	van	je	vuurtje	een	foto	maakt	en	stuurt	naar	de	
FB	pagina	van	kerkdelutte	,	plaatsen	wij	dat	op	FB.	En	wordt	op	die	manier	het	
licht	steeds	verder	verspreid.	Voor	de	mooiste	kleurplaat	EN	voor	het	mooiste	
vuur	is	er	een	prijs.	
We	hopen	dat	je	met	ons	mee	doet. 
	 	 	  
	 	 	 Kinderkerk	De	Lutte 
 
	
Gebed 
God,	er	zijn	heel	wat	dingen	die	ik	niet	heb	
Wanneer	ik	daar	over	denk	dan	word	ik	ontevreden	
Leer	mij	zien,	horen,	voelen	en	weten	wat	ik	wel	heb,	
zodat	ik	dankbaar	wordt 
	
Dank	dat	ik	kan	zien. 
Kleuren,	vormen,	beweging,	veraf	en	dichtbij. 
Alles	wat	ik	nu	op	dit	moment	zie, 
Zelfs	wat	ik	zie	met	mijn	ogen	dicht. 
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Dank	dat	ik	kan	horen. 
Stemmen,	muziek,	natuur,	hard	en	zacht,	hardop	en	in	gedachten. 
Dank	dat	ik	kan	voelen. 
Mijn	lijf,	mijn	spieren,	mijn	voelen	op	de	grond, 
De	wind	en	de	regen,	de	temperatuur. 
Mijn	adem	en	mijn	hart,	mijn	liefde,	vreugde	en	dankbaarheid. 
	
God	wat	ben	ik	rijk! 
Familie,	vrienden,	kansen	om	te	leren	en	te	groeien. 
Dank	dat	ik	kan	denken,	hopen,	vertrouwen,	dromen. 
Dank	dat	ik	kan	geloven,	dat	ik	kan	bidden. 
Dank	dat	U	mij	hoort. 
Amen 
 
	
	
	
	

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	

gewijzigde 
openingstijden

maandag  07.00 - 19.00 uur

dinsdag  07.00 - 19.00 uur

woensdag  07.00 - 19.00 uur

donderdag  07.00 - 19.00 uur

vrijdag  07.00 - 19.00 uur

zaterdag  07.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

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



Cafetaria

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

TEL. 0541-551223


