
Agenda
12 Apr Jaarvergadering KBO
13 Apr Palmpaasviering
13 Apr  Oud ijzer actie JN
14 Apr De Zonnebloem passiespelen
19 Apr Bloemenactie SV De Lutte
20 Apr Bloemenactie SV De Lutte
22 Apr Poas Bloas Festival
22 Apr VVV paaswandeling

@DELUTTECOM
De #poaskearls van #DeLutte 
hebt ut #poashoalt wear oep 
de ster! Zundag 21 april, ear-
sten Poasdag wôt ut anstök’n 
deur de pastoor. #Tradities, 
#paasvuren

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

OUD IJZER ACTIE
JONG NEDERLAND DE LUTTE

Uitgave 6 - van 9 april t/m 30 april 2019

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken 
viahet reguliere praktijk telefoonnummer. 
Luisterde gehele tekst af.            0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend
kunt u bellen met de huisartsenpost in
Oldenzaal, telefoonnummer      088 - 555 1122

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

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

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter

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

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

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 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, 7 loopt van 30 april tot 21 mei 2019 
kopij inleveren woensdag 24 april voor 20.00 uur via e-mail.

 April
12 Jaarvergadering KBO
13 Palmpaasviering De Zonnebloem
13 Oud ijzer actie Jong Nederland
14 De Zonnebloem passiespelen Hertme
19 Bloemenactie SV De Lutte
20 Bloemenactie SV De Lutte
22 Poas Bloas Festival
22 VVV paaswandeling De Lutte

 Mei
 4 Dodenherdenking
 5 13e editie Lutter Heurnetocht
 6 KBO Themamiddag met Pastor Jacobs 
11 Kledingactie mensen in nood

22 KBO Fietstocht  
 
 Juni
 3 Ophaaldag rommelmarkt Lutheria
10 Rommelmarkt Lutheria
15 Concert Plechelmus Harmonie
18 Voorspeelavond Plechelmus   
 Harmonie
19 KBO Busreisje
26 KBO Busreisje

 Juli
 5 43e Hellehondsdagen
 6 43e Hellehondsdagen
 7 43e Hellehondsdagen

JAARKALENDER 2019

In het weekend van vrijdag 5 juli tot 
en met zondag 7 juli worden de 42ste 
Hellehondsdagen gehouden.  Ons jaarlijkse 
dorpsfeest waaraan heel veel ondernemers, 
verenigingen, instanties, vrijwilligers en 
sponsoren een belangrijke bijdrage leveren.
Zoals gebruikelijk wordt er enkele maanden voor het dorpsfeest een informatieavond 
georganiseerd om alle betrokkenen bij te praten en om over en weer informatie uit te 
wisselen.

Deze bijeenkomst vindt dit keer plaats op woensdag 24 april om 19.30 uur in het 
Dorpshoes Erve Boerrigter.  Bij deze nodigen wij iedereen die geïnteresseerd is van 
harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Het doel van deze bijeenkomst is het afstemmen van zaken en het delen van belang-
rijke informatie. De organisatie van de Hellehondsdagen zal de bijeenkomst aftrappen 
met een korte presentatie. Aansluitend is er voor iedereen ruim de gelegenheid om 
opmerkingen, suggesties en goede ideeën met elkaar te delen. Het spreekt voor zich 
dat wij uw aanwezigheid en inbreng enorm op prijs stellen!

Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel vragen of opmerkingen over de 
Hellehondsdagen? Dan kunt u ons altijd bereiken door een email te sturen naar mail@
hellehondsdagen.nl.
Met uw inbreng hopen wij ook dit jaar een dorpsfeest te kunnen organiseren, dat jong 
en oud zal aanspreken! 
  
Met vriendelijke groet, 
Organisatie Hellehondsdagen

INFORMATIEAVOND HELLEHONDSDAGEN

OUD IJZER ACTIE JONG NEDERLAND 2019

Jong Nederland houdt zaterdag 13 april weer de jaarlijkse oud ijzer actie. 
Vanaf 08.00 uur wordt in het buitengebied huis aan huis oud ijzer en oud 
papier opgehaald. ’s Middags vindt de inzameling in 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 telefoonnum-
mer: 0625438782. Bewoners van het Luttermolen kunnen hun oud ijzer de gehele dag 
afleveren tegenover de sporthal.
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In 2019 (dit jaar) bestaat de Nationale 
Vereniging de Zonnebloem 70 jaar. Deze 
nationale vereniging is ontstaan uit een 
radioprogramma speciaal voor zieken en 
gehandicapten.   
In 1945 – net na de oorlog – startte 
presentator Alex van Wayenburg met 
een programma bij Radio Herrijzend 
Nederland dat een jaar later door de KRO 
werd overgenomen en de naam
“Radioziekenbezoek De Zonnebloem” 
kreeg. Het streven van Alex van 
Wayenburg naar een samenleving waarin 
meer aandacht is voor zieken en gehan-
dicapten sloeg aan en op 17 januari 1949 
werd de Stichting De Zonnebloem opge-
richt. Overal in het land ontstonden daar-
na plaatselijke comités die bezoeken aan 
zieken en andere activiteiten verzorgden.
In 1964 werd de stichting omgezet in een 
vereniging met ondersteunende leden 
die zorgden voor een jaarlijkse bijdrage 
waarmee activiteiten konden worden 
georganiseerd. Het aantal leden en vrij-
willigers steeg en in 1962 werd ook in De 

Lutte een afdeling opgericht.
Het initiatief tot deze oprichting kwam 
hier van zuster Beata, die toen wijkver-
pleegster was in ons kerkdorp. Samen 
met mevrouw Nijhuis – Hoge Venterink 
begon zij met een plaatselijke afdeling 
van de Zonnebloem die van start ging 
met (slechts) twaalf leden. De contributie 
werd vastgesteld op fl. 3,50  maar het 
overgrote deel ( fl.2,25) moest worden 
afgedragen aan het hoofdbureau van 
de landelijke vereniging zodat er in die 
beginjaren weinig overbleef voor plaatse-
lijke activiteiten.
Toen de heer Kolenbrander ( districtslei-
der uit Enschede) in 1966 vanaf de preek-
stoel een gloedvol betoog hield over de 
noodzaak van een goed functionerende 
Zonnebloem-afdeling  werd er een huis-
aan-huisactie georganiseerd met als resul-
taat: 184 leden en een uitbreiding van het 
bestuur met de dames Lage Venterink en 
Koenders. Een schitterend begin in die 
jaren.
Het werk van zuster Beata werd overge-

nomen door de nieuwe wijkverpleegster 
“zuster” Menna.
In 1973 werd mevrouw Olde Hanter 
gekozen als voorzitster en toen in 1987 
het 25-jarig bestaan kon worden gevierd 
van de plaatselijke afdeling telde deze 
zo’n 300 leden en 17 medewerksters met 
ieder hun eigen wijk, die regelmatig zo’n 
110 zieken of anderen bezochten.
Voorzitster was toen in 1987 Marietje 
Brookhuis-Kuipers, die in het voorjaar 
van 1997 na 24 jaar bestuurslidmaat-
schap het stokje overdroeg aan Maria 

KRONIEK  DE LUTTE

DE ZONNEBLOEM

Wolbert.
Van 2007 tot 2019 was Ria Nijhuis de voor-
zitster van de Zonnebloem afdeling De 
Lutte en nu mag Jeroen ter Braak leiding 
geven aan het bestuur.
In de loop der jaren is de doelgroep 
veranderd en wel in die zin dat niet meer 
de leeftijd van 80 jaar wordt gehanteerd. 
Iedereen met een lichamelijke beperking 
kan een beroep doen op de Zonnebloem 
ongeacht de leeftijd.
Momenteel zijn dat 95 gasten en telt 
de plaatselijke afdeling 35 gastdames 
waarvan een aantal al meer dan 40 jaar 
lid zijn. Daarnaast kent de vereniging 164 
donateurs.
Sedert 1 januari 2019 is de afdeling 
Beuningen gefuseerd met de zonne-
bloem-afdeling De Lutte en zijn ook 2 
gastdames meegekomen.
Als jaarlijkse activiteiten van de 
Zonnebloem zijn bekend: een feestmid-
dag, de palmpasenviering, een picknick, 
bezoek tuincentrum, bingo, de nationale 
ziekendagviering, een kerstdiner en dit 
jaar een bezoek aan de Passiespelen in 
Hertme die eens in de vijf jaar worden 
gehouden.

Ook bij de Hellehondsdagen ontbreekt 
de Zonnebloem niet met een stand 
waarvan de opbrengst en de verkoop 
van loten ten goede komt aan de gasten 
waarvoor dan leuke activiteiten kunnen 
worden georganiseerd. Kortom een 
actieve vereniging en wanneer men zich 
wil melden als gast bij de Zonnebloem 
of als ondersteunend lid  kan dit bij Thea 
Hesselink (tel.06-51803107).

PS.
Groetjes van Tonnie Bekke  die besloten 
heeft ( voorlopig?) te stoppen met deze 
kroniek-verhaaltjes. Inmiddels heb ik er 
al meer dan 100 geschreven over b.v. de 
landgoederen in onze fraaie omgeving, 
de al dan niet verdwenen horecabedrij-
ven, oude boerenerven, kerkelijke zaken, 
de vele verenigingen die ons dorp kent, 
enzovoorts. Het zoeken naar nieuwe 
onderwerpen kost steeds meer tijd en de 
komende tijd wil ik graag meer “vrijheid” 
voor andere zaken, hobby’s en wandelen.
Dus: geen kroniekjes meer en ik hoop dat 
jullie er van genoten hebben.
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COLLECTE REUMAFONDS

OVERLAST VAN HONDENPOEP IN DE LUTTE?!

NIEUW IN ONS DORPSHOES

De collecte voor ReumaNederland is weer afgerond. De opbrengst in De Lutte en 
Beuningen was €1705,56
.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en ook de collectanten willen wij nogmaals bedan-
ken voor hun inzet.

Sinds enige tijd hebben we weer een hond. Kiira een Labradoodle teefje. We gaan 
natuurlijk heerlijk wandelen in het buitengebied, maar ook in De Lutte. Nu pas valt 
het ons op wat bewoners bedoelen met overlast van hondenpoep. Bijna overal, maar 
meer specifiek op de Luttermolen langs de hoofdsloten ligt erg veel hondenpoep. Hoe 
simpel kan het zijn om de uitwerpselen op te ruimen, nu er zoveel hulpmiddelen zijn. 
Hondenpoep afvalbakken door de gemeente geplaatst, plastic en papieren zakjes, 
schepjes etc. Allemaal voor een klein bedrag te kopen in winkels in De Lutte.
Mensen die je erop aanspreken hebben groot gelijk en een agressieve tegenreactie is 
dan ook niet gepast. Hondeneigenaren die hun hond los laten lopen hebben we ook 
ervaring mee. De honden komen graag kennis maken met onze Kiira. Ze zijn wat te 
fanatiek en de baasjes roepen dan dat we onze Kiira los moeten laten, dat is beter voor 
het socialiseren. Het omgekeerde is waar, zij moeten de honden aan de lijn houden, 
volgens de plaatselijke regels en socialisatie is dan ook mogelijk.

Ongevraagd geven we wat tips. Ben je aan het wandelen en je hond doet zijn grote 
hoop. Neem het mee in een plastic of papieren zakje. Heb je een schepje bij je, wip 
de drol dan in de sloot. Maar simpel met je voeten de drol in de sloot schoppen kan 
natuurlijk ook. Loop je wel kans dat je er smerige schoenen aan over houdt. De poep 
is biologisch afbreekbaar en in de sloot lopen (normaal gesproken) geen mensen, die 
erin kunnen trappen.

Kortom hondenbezitters jullie hebben echt geen excuus meer!
OPRUIMEN DIE DROLLEN.

O ja, nog even een tip voor de mensen de je aanspreken. Een teefje plast zittend, dat 
lijkt bijna op de houding van poepen, maar dat is het dus niet altijd. Een plasje is zo 
weg en zou geen probleem moeten veroorzaken!

Ria de Man

BUURTPROAT-AVONDEN IN DE LUTTE
In verschillende Twentse dorpen zijn de afgelopen jaren 
‘buurtproat-avonden’ georganiseerd. Deze avonden hebben als doel om de inwoners 
de kans te geven om mee te denken en mee te praten over hun buurt en over hun 
dorp. Deze avonden waren zeer succesvol. De vragen die tijdens deze avonden gesteld 
werden waren bijvoorbeeld;
Wat gaat goed in uw buurt? Wat kan beter in uw buurt? Hoe is de verkeersveiligheid.
Bent u tevreden over openbaar groen? Zijn er mensen in uw buurt waarover u zich 
zorgen maakt? De vragen kunnen dus zeer divers zijn. 
Na deze avonden werd er per buurt een plan gemaakt om de leefbaarheid te vergro-
ten.  Ook in De Lutte willen we in het najaar van 2019 dit soort ‘buurtproat-avonden’ 
organiseren. Daarvoor willen we ons dorp verdelen in een aantal buurten/wijken. 
Voor deze buurten zoeken we zg. kartrekkers.  Dat wil zeggen; inwoners die ons, St. 
Dorpsbelangen, wil helpen bij het organiseren van dit soort avonden. 
Lijkt u dit een goed initiatief waarvoor u zich wil inzetten? Neem dan contact op met 
de St. Dorpsbelangen De Lutte door middel van onderstaand e-mailadres. 

DORPSBELANGEN MAAKT KENNIS MET WETHOUDER JAIMI VAN ESSEN.
Maandagavond 11 maart was de eerste vergadering waarbij wethouder Jaimi van Essen 
aanschoof bij onze reguliere vergadering. Hij ziet deze vergadering nog wel als een 
kennismaking met St. Dorpsbelangen De Lutte. In de volgende vergadering, zal hij net 
als zijn voorganger proberen altijd hierbij aanwezig te zijn, zal hij wat dieper op onze 
bespreekpunten ingaan. Een zinvolle vergadering aldus Jaimi.
Wij hebben niet de indruk dat er direct, voor wat De Lutte betreft, grote wijzigingen 
zullen komen. Sterker nog we hebben het gevoel dat hij de ingeslagen weg, met name 
die van de “Kwaliteitsimpuls De 
Lutte” van zijn voorganger, wil door-
zetten en succesvol wil afronden.

Wilt u reageren op de plan-
nen en werkzaamheden van St. 
Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. Dit kan de eer-
ste maandag van de maand op 
het DorpsInformatiePunt in het 
Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 
uur of via 
mail@dorpsbelangendelutte.nl

St. Dorpsbelangen De Lutte
Vlnr: Matthieu Brouwer, Ria Heijdens, Benny 
Visschedijk, Con de Man, Jaimi van Essen, José 
Bossink, Inge Jalink en Marja Padberg.
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Carnaval 2019 wat was je mooi, we hebben van je genoten! De Tuffelkeerlkes kijken 
terug op een geslaagd weekend met hele mooie resultaten:

Carnavalsoptocht Losser    : 1e prijs grote praalwagens
Grote Twentse Carnavalsoptocht Oldenzaal : 4e 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 al die 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. Voor en tijdens carnaval werd er samengewerkt, maar ook me-
teen daarna. Op zaterdag 9 
maart 2019 werden de praal-
wagens gedemonteerd en 
werd de loods opgeruimd en 
schoongemaakt. Een groot 
compliment aan iedereen die 
aanwezig was om opnieuw 
de handen uit de mouwen te 
steken. Een super afsluiting 
van carnaval 2019. Daarom bij 
dezen, geheel in het thema 
Zuid-Amerika, een groot 
DANKJEWEL @alle helpers! 
Muchas gracias, obrigada, 
thank you very much en 
graag tot volgend jaar bij De 
Tuffelkeerlkes oet De Lutt!

EEN GROOT DANKJEWEL VAN DE TUFFELKEERLKES!

Op maandagmiddag 6 mei is er een middag
verzorgd door Pastor Jacobs.

Het thema is de Transsiberië express met dia’s.
Aanvang is om 14.00 uur bij De Vereeniging.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opgeven kan tot 29 april bij:
Marian Voerman tel. 0541-551805 of Aty Nijhuis tel. 0541-511392.

ACTIVITEITEN KBO

DUOFIETS

Sinds vorig jaar april hebben wij in De Lutte een duo-fiets, deze is gestald in ons 
dorpshoes Erve Boerrigter en vanuit hier wordt deze uitgeleend. Vorig jaar hebben al 
velen, met heel veel plezier, gebruik  gemaakt van deze mooie duo-fiets. Nu het weer 
voorjaar wordt  komen er alweer regelmatig aanvragen binnen om deze fiets te lenen.

Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch mooie fietstochten door de om-
geving van De Lutte maken dan is deze duo-fiets iets voor U! Samen met een fietsmaa-
tje kunt u dan prachtige tochten maken. Hebt u geen fietsmaatje dan zijn er enkele 
vrijwilligers beschikbaar.

U kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag, tijden in overleg met de mede-
werkers 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 
bel dan naar het dorpshoes Erve Boerrigter 
tel. 0541-552009 of stuur een mail naar 
gea@dorpshoes.nl.
Voor meer informatie en de gebruikersafspra-
ken en -voorwaarden zie 
www.dorpshoes.nl

Op dinsdag 9 april gaan we een paasstuk maken bij 
De Vereeniging onder leiding van Maurien Wigger.
Dinsdag 23 april verteld Irma Onland over fysieke belasting en een goede 
lichaamshouding.
Op maandag 6 mei is de busreis met ZijActief.  
het vertrek is om 8.30 uur bij de kerk.

Met vriendelijke groeten namens Zij Actief,
Ans van Langen.

ZIJACTIEF
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Vrijdag 12 april
19:00 Lutheria DS 6 - Twente ’05 DS 5
21:00 Lutheria DS 3 - Harambee DS 3
21:00 Lutheria DS 4 - ISIVOL DS 3
    
Zaterdag 13 april
08:30 Lutheria N1 1 - DeVoKo N1 2
08:30 Lutheria N1 2 - Rosstars N1 1
08:30 Lutheria N4 2 - Volley ’68 N4 1
09:15 Lutheria N4 2 - Wevo 70 N4 1
09:15 Lutheria N5 1 - Volley ’68 N5 1

10:00 Lutheria N1 1 - Rosstars N1 1
10:00L Lutheria N1 2 - DeVoKo N1 2
10:00 Lutheria N5 1 - Volley ’68 N5 2
12:00 Lutheria MC 1 - DeVoKo MC 2
12:00 Lutheria MC 3 - Havoc MC 5
14:00 Lutheria MC 2 - SVH VC MC 1
14:00 Lutheria MA 1 - BVC’73 MA 1
16:00 Lutheria DS 2 - DeVoKo DS 2 
16:00 Lutheria DS 5 - Havoc DS 4
18:30 Lutheria DS 1 - DeVoKo DS 1
    

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA

Met drie (van de vier) uitverkochte voorstellingen kan ons Dorpstheater De Lutte 
terugkijken op een zeer geslaagd eerste seizoen. Geen wonder dat de vrijwilligers 
van dit theatertje in dorpshoes Erve Boerrigter vol enthousiasme aan de slag gingen 
met de programmering voor een nieuwe cyclus van vier voorstellingen of concerten 
van cultureel talent uit de eigen regio. Het spits wordt donderdag 11 april afgebeten 
door twee Lutter artiesten die met hulp van enkele muzikale vrienden een program-
ma op de bühne brengen dat vooral ‘verrassend’ mag worden genoemd.

De eerste voorstelling in het seizoen 2019 betreft een uniek samenwerkingsverband 
tussen twee inwoners van het Hellehondsdorp. Buutreedner Paul Wiefferink brengt 
samen met zijn dorpsgenoot Hans Leferink, bas/bariton bij het zangensemble 
Classic & More, een avondvullend programma. Wat het publiek kan verwachten? Dit 
keer geen traditionele buuts van ‘Proat Paul’, in 2014 nog winnaar van het Twents 
Buutfestival, of een licht klassiek repertoire van Leferink. Wel mooie herkenbare 
luisterliedjes (‘die je na afloop meeneemt in je hoofd’) afgewisseld met beschou-
wende teksten, gebracht in de intieme sfeer van het Dorpstheater. Soms serieus, dan 
weer met een vette knipoog. Luisteren, lachen, meezingen en vooral beleven zijn de 
belangrijkste ingrediënten van deze unieke voorstelling, waarin twee rasartiesten 
zich van hun meest verrassende kant laten zien.
Bij de muzikale onderdelen worden Leferink en Wiefferink begeleid door twee gast-
musici: pianist Tasco Silva en gitarist (en geboren Luttenaar) Wilfried Jansink. Zij heb-
ben speciaal voor deze avond bekende nummers van onder meer Louis Armstrong, 
Guus Meeuwis en Elvis Presley aan hun repertoire toegevoegd. Meer verrassende 
gastoptredens zijn niet geheel uitgesloten.

Kaarten voor dit optreden kosten 7,50 
euro per stuk (incl. een kop koffie/thee 
bij binnenkomst) en zijn nog in beperkte 
mate verkrijgbaar aan de balie van dorps-
hoes Erve Boerrigter. Met ingang van dit 
nieuwe seizoen kunnen kaarten voor de 
voorstellingen in het Dorpstheater ook 
via de website van Erve Boerrigter (www.
dorpshoes/dorpstheater) worden besteld. 
Wat gebleven is, is de exclusiviteit van 
alle activiteiten. Het aantal kaarten is nog 
steeds beperkt en vol is nog steeds vol. 

In navolging van het succes van het project in Overdinkel is in november 2018 de 
gemeente Losser, samen met zorggroep Sint Maarten en Stichting Fundament ,“De 
Actieve Ontmoeting” gestart in De Lutte. 
Deze activiteit richt zich met name op kwetsbare inwoners uit De Lutte en 
Beuningen die eenzaam zijn en/of alleenstaand, wat meer willen bewegen en een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Via “De Actieve Ontmoeting” ( 1 keer per 
week) wordt men bewust dat elkaar ontmoeten, actief bewegen, gezelschapspe-
len  ( spelletjes ) ondernemen, deelnemen aan de gezamenlijke  kookactiviteit, het 
eten van een gezonde maaltijd een bijdrage kan leveren aan een gezonde actieve 
leefstijl, waardoor men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. 
Voor de uitvoering van “De Actieve Ontmoeting” in De Lutte zijn we op zoek naar 
een tweetal vrijwilligers die de professionele kracht en de beweegagoog kan 
ondersteunen tijdens deze activiteit. Hierbij kunt u denken aan het meehelpen 
met het voorbereiden van de maaltijd , een gezelschapsspel doen , een gesprekje 
voeren, ondersteunen bij beweeg activiteiten etc.
De activiteit vindt plaats op de woensdagochtend van 10.00 – 13.30

Lijkt u het leuk en fijn om een bijdrage te leveren als vrijwilliger aan dit lifestyle 
project of wilt u meer informatie, neem dan contact op Mieke Bouwhuis coördina-
tor Project “De actieve Ontmoeting”, tel: 06-37276376 of mail naar 
m.bouwhuis@stichtingfundament.nl

‘VERRASSENDE’ START TWEEDE SEIZOEN DORPSTHEATER

HELP, HET CIRCUS KAN NIET DOORGAAN !! WIE KOMT HELPEN? 
De sportief wandelafdeling van Loopgroep De Lutte organiseert zondag 5 mei alweer 
de 13de Heurnetocht. Naast de 10, 20, 30 en 35 km is er tevens een 5 km wandeltocht 
speciaal voor gezinnen met kinderen. 
Op deze route zijn er spelletjes en activiteiten met als thema “ Het Circus kan niet door-
gaan!” De directeur weet zich geen raad. Hij heeft hulp nodig.
Dus heb jij zin in een leuk avontuur en wil jij graag de Circusdirecteur helpen, dan 
dagen wij je uit in het Circus.

“DE ACTIEVE ONTMOETING”  IN ERVE BOERRIGTER 

Wij gaan door de bossen en over (misschien) modderige paden. Trek je laarzen aan en 
neem je vader en moeder mee. Kunnen we op je rekenen?
De starttijd voor de 5 km is tussen 9.30 uur en 11.30 uur bij Pannenkoekhoes De Stroper 
aan de Bentheimerstraat 25. De prijs voor kinderen €1,50 en voor volwassenen € 4,50. 
Tot ziens bij het circus op zondag 5 mei. Voor meer info kijk op www.loopgroep.nl.
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‘Túúúúúrlijk mag jij op de WC plassen!’ 
Ik probeer enthousiast over te komen, 
maar ik haat dit. Al een paar keer eerder 
hebben we een halfslachtige poging ge-
daan om Dize uit de luier te krijgen, maar 
ze lijkt er nog niet aan toe. Zo eens in de 
paar weken vraagt ze of ze op de WC mag. 
De opvoeder in mij vindt dat ik dat moet 
stimuleren. Al het andere in mij schreeuwt 
dat ze gewoon lekker in d’r luier moet 
zeiken. Veel makkelijker.
Maar op een late vrijdagmiddag vraagt ze 
er weer eens om. Ik sta dan net te koken. 
Ik ga die avond uit eten met mijn buur-
vrouwen, maar de kinderen en Stephan 
moeten natuurlijk ook eten. Stephan is 
later thuis en daarom verkeer ik in een 
lichte staat van gejaagdheid. Ik plaats de 
toiletverkleiner onder de bril en zet Dize 
er op. Vervolgens loop ik terug naar de 
keuken om het vlees om te draaien.
Even later komt Dize in d’r blote bil-
len naar de keuken lopen. ‘Ik heef plas 
gedaan!’ Ik til haar op en samen doen we 
een trots dansje door de keuken. Ik voel 
hoe de urineresten van haar billen in mijn 
mouw dringen, maar ik probeer het te 
negeren. Dize stelt voor dat ze nu geen 
luier aan doet, maar dat ze ook het vol-
gende plasje op de WC gaat doen. Ik weet 
hoe dit af gaat lopen, maar ik ga akkoord, 
want goede moeders stimuleren dit soort 
initiatieven. Onder stil protest. Dat dan 
weer wel. Als ik haar onderbroek wil gaan 
halen zie ik dat ze vanaf de toilet naar de 
keuken een druppelspoor heeft getrok-
ken. Met een dweil veeg ik het snel weg.
 
Dan hoor ik mijn telefoon bliepen. Een 

berichtje van Stephan: ‘Het wordt wel 
half zeven.’ Ook dat nog. De gejaagdheid 
neemt toe. Ik loop terug naar de keuken. 
Het vlees is zwart. Ik kieper het in de 
prullenbak, gooi twee borden vol met 
boontjes en roep de kinderen aan tafel. 
Len komt niet. Tuurlijk komt Len niet. Len 
komt nooit. Toen ik nog geen kinderen 
had wist ik zeker dat ik er in zo’n geval 
nooit achteraan zou gaan rennen. Ikke 
niet. Even later ren ik geërgerd achter 
een klein jongetje aan te vangen die het 
uitgiert van het lachen.
Als ze eindelijk aan tafel zitten moet ik me 
heel snel gaan omkleden. Voor douchen 
is dan al geen tijd meer. Ik was de pis van 
mijn arm, hijs me in andere kleren, haal 
een kam door m’n haar en klaar. Het moet 
maar. Als ik weer beneden kom zie ik dat 
Dize haar onderbroek op de verwarming 
legt. Op en onder haar kinderstoel ligt 
een grote plas. ‘Kanne beeeuuuren!’ roep 
ze. ‘Maak nis uit!’ Ik beaam dat knikkend. 
Onder stil protest. Dat dan weer wel.
 
Ik veeg de stoel en de grond weer schoon 
en veeg ook meteen alle boontjes bij el-
kaar die Len om zich heen heeft gegooid. 
Ik ga nog even bij ze aan tafel zitten, 
omdat goede moeders dat nou eenmaal 
doen. Al gauw vliegen de boontjes me 
om de oren. Ik peuter de stukjes boon 
uit mijn haar en zet Len op de gang. 
Onderweg naar de gang haalt ie zijn neus 
langs mijn shirt. Snot.
Dize heeft haar boontjes op en kruipt nog 
even bij me op schoot. Ik acteer dat ik hier 
alle tijd voor heb en we zijn een beetje 
aan het dollen. Dan voel ik hoe warme 

KIEK ES

Of ze nog niet is uitgekeken op onze be-
faamde digitale wisselbeker of dat het zoet 
van haar laatste  overwinning naar meer 
smaakte, is ons niet bekend. Feit is wel dat 
Chantal Kleissen-Oelering er ook dit keer als 
de kippen bij was om het juiste antwoord 
voor onze rubriek Kiek Es! door te geven. Ze 
had goed gezien toen ze ons meldde dat 
de foto was gemaakt op de locatie achter 
dorpshoes Erve Boerrigter waar momenteel 
hard aan wordt gewerkt aan de realisatie 
van het project De Greune Ster. De fraaie 
eiken gebinten bleken voor haar gemakke-
lijk te herkennen. Chantal, ook nu weer onze 
felicitaties met jouw overwinning.  
   
Ook voor dit Luutke maakten we weer een detailfoto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan 
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook-com/kiekesintluutke. 
In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel suc-
ces en geef uw ogen opnieuw goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.
-De redactie-

KANNE BEUREN

urine langzaam in mijn net schoon gewas-
sen spijkerbroek dringt. ‘Dize! Wat doe je?’ 
‘Niks. Niks toch mama? Of heef ik plasje 
gedaan?’ Ik zie dat ze het heel erg vind en 
ik geef haar een knuffel.
De gejaagdheid giert ondertussen door 
m’n aderen. Ik moet al bijna weg, ik heb 
boontjes in mijn haar, een pisvlek in mijn 
broek, snot in mijn shirt, Len heeft nog 
nauwelijks gegeten en nog niemand 
komt me aflossen. Als ik Len weer op wil 
halen van de gang zie ik dat hij in de toilet 
op de gang de complete toiletrol heeft 
uitgerold en door de gang heeft gegooid. 
Hij straalt van oor tot oor! Hij moet op de 
gang blijven. Vindt ie prima natuurlijk. 
Ik ruim net de tafel af als Stef thuis komt. 
We hebben een hele korte overdracht. 
‘Len staat op de gang, gewoon om alles. 

En Dize zeikt steeds alles onder.’
Ik kijk op de klok, ik moet nu echt gaan 
rennen. Mijn broek! Shit, die broek! En 
dat snot. Ik kom te laat als ik mijn kleren 
nog ga wisselen. Het is ondertussen ook 
alweer een beetje opgedroogd. Daarbij 
weet natuurlijk niemand dat het pis is (tot 
deze column). Ik laat m’n kleren aan, ’t 
is niet anders. Ik kus de kinderen en Stef 
gedag. Stef plukt nog een laatste boontje 
uit mijn haar voordat ik ga.
 
Die avond hoor ik mezelf tegen de buur-
vrouwen zeggen dat ik het best aanpoten 
vind met de kinderen, maar vooral heel 
leuk! En dat meen ik ook nog. Voor de 
volle honderd procent. Dat dan weer wel.
 
-Tessa-

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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Zaterdag 13 april  
16.00 uur  : Zonebloemviering Erve Boerrigter 
Voorganger  : Pastor I. Schraven 
 
Zondag 14 april Palmzondag 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : Pastor I. Schraven 
Lectrice  : Mevr. A. Scholte Lubberink en mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Ytse de Cock van Delwijnen en Bart Rolink 
 
10.30 uur  : Palmpasenviering voor de kinderen 
Voorganger  : Pastor I. Schraven 
 
Woensdag 17 april  : 19.00 uur geen viering 
 
Donderdag 18 april Witte Donderdag 
19.00 uur  : Vesperviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : Mevr. T. Volker 
 
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 
15.00 uur  : Kruisweg door werkgroep 
   : Mevr. M. Brookhuis en mevr. T. Hesselink 
 
Zaterdag 20 april Paaszaterdag Paaswake 
19.00 uur   : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorgangers : Pastor H. Jacobs en pastor L.Ros 
Lectrice  : Mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars            : Joyce Rolink, Christiaan Steenbeke, Lars Grote Beverborg, 
                                     Tess Kleissen, Ytse de Cock van Delwijnen en Bart Rolink 
Collecte                    : 2e collecte voor de versiering kerk, onderhoud kerkhof   
                                     en eigen geloofsgemeenschap 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : Pastor I. Schraven 
Lectrice  : Mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Joyce Rolink en Christiaan Steenbeke 
Collecte                    : 2e collecte voor de versiering kerk, onderhoud kerkhof   
                                     en eigen geloofsgemeenschap 
 
20.00 uur       : Kinderkerk, met aansluitend het ontsteken van het paasvuur 
Voorganger       : Pastor L. Ros 
 
Woensdag  24 april : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 28 april 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor   
Voorganger   : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice   : Mevr. T. Volker 
Misdienaars       : Lars Grote Beverborg en Tess Kleissen. 
 
Woensdag 1 mei  : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Intenties 
Zondag 14 april: Gerrit Vrijkotte (namens de buurt), Herman Meijer,  
Dini Heebing-Lentfert, Gerard Heijdens, Johan Bulter. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Schopman-Aveskamp, Henk van Leijenhorst, 
Miny Volker-ter Linde, Marie Seijger-Schasfoort, Leny Nijhuis-Kleijhuis. 
 
Woensdag 17 april: Alwie Grunder. 
 
Zaterdag 20 en zondag 21 april: Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Ouders 
Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Ouders Benneker-Steghuis, Ouders Notkamp-
Nijhuis, Echtpaar Grote Punt-Lansink, Ouders Beernink-olde Meijerink, Ouders 
olde Hanter-Lansink, Bernard Sanderink, Fien Bosch-Wekking, Ouders Olde 
Rikkert-Oosterbroek, Johan Huttenhuis, Ouders Beernink-Bulthuis, Jan Heijdens, 
Ouders Zwijnenberg-Koekenberg, Ouders Reijmer-Schulte, Hubert Velthuis, Jan 
Swennenhuis Postweg, Gerrit Vrijkotte, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ellie 
en Henk Koertshuis-Heetkamp, Ria Grundel-Schiphorst, Annie Pikkemaat-
Peterman, Tonnie Oosterbroek, Herman Pünt, Ouders Volker-Ter Linde,  
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Ouders Volker-Westerik, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Jan Nijhuis 
Beatrixstraat,Hennie Schopman, Herman Koertshuis, Hennie Vaneker, Ouders 
Westerik-Welhuis, Ouders grote Punt-Nijhuis, Henny Lesscher en overl. fam., 
Frans Koertshuis en overl. fam., Ouders Welhuis-Kuipers, Gerhard Welhuis 
(Bavelsweg), Willy Punt, Ouders Beernink-Borggreve en Johan, Ouders Olde 
Rikkert-Beernink, Ouders olde Rikkert-Dierselhuis, Gerrit olde Rikkert, Jo Zents. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Heupink-Masselink, Martin Volker, Frans Rosink,  
Henk Tijdhof. 
 
Zondag 28 april: Annie Vlutters-Kamphuis, Hennie en Annie ter Brake-Brookhuis, 
Frans Rosink , Toon van Langen, Ouders Dierselhuis-Bosch. 
 
Jaargedachtenis: Antoon Spitshuis, Annie Niehof-Nolten. 
 
 
Overleden: Henk Mulder, Past. Geerdinkstraat 6-2. Op de leeftijd van 89 jaar. 
 
 
Pastorpraat: Pasen: kracht van de Opstanding 
Terwijl ik deze woorden aan het uittikken ben, schijnt de voorjaarszon volop en 
geven haar warme stralen ons een lentegevoel. De natuur komt weer terug na 
de koude en donkere wintermaanden en op de vroege ochtend worden we weer 
gewekt door het gezang van de vogels. Met nog hun winterjassen aan, genieten 
de mensen van het nieuwe seizoen. De etalages in de winkels herinneren ons 
eraan dat Pasen op komst is. Pasen, het feest van de opstanding, feest van het 
nieuwe leven, heeft de commercie zich langzamerhand toegeëigend. De 
betekenis is daarmee ondergesneeuwd geraakt, en bijna verworden tot een 
voorjaarseetfestijn. Gelukkig zijn in Noord Oost Twente de paastradities met 
vlöggelen, poaskearls, paastaak en paasvuren nog springlevend. Zij houden ook 
de diepere betekenis van Pasen in ere, de opstanding uit onderdrukking, lijden 
en dood, het geloof in een nieuw begin, een nieuwe toekomst, waarin de 
opgestane Christus ons is voorgegaan. Bij de Twentenaren hoef je er blijkbaar 
niet mee aan te komen dat het in hun dorp geen Pasen kan worden als er geen 
priester is voorgegaan in de Goede Week en de Paasnacht. Natuurlijk missen zij 
de vieringen die je geleiden naar het Verrijzenislicht van de paasmorgen. Maar zij 
voelen van binnenuit ook aan dat het niet alleen Pasen kan worden wanneer je 
de voorgeschreven liturgie hebt gevierd, maar dat Pasen een mysterie is dat God 
in ons allen bewerkstelligt. Net als de vrouwen, net als de leerlingen ervaren zij 

dat de opgestane Christus een levende werkelijkheid is in hun leven, die zij 
ontmoeten in het leven van alledag. Pasen is het mysterie dat God ons niet in de 
steek laat, dat Hij niet alleen bij Christus, maar ook bij ons de zware steen die op 
ons hart ligt en ons verlamd en dood kan maken, weer zal wegrollen, ons de 
kracht schenkt weer op te staan en nieuw leven mogelijk maakt.  
We moeten dan ook niet blijven treuren bij het lege graf, bij het voorbije leven, 
het verleden, maar opstaan, vertrouwen hebben in de toekomst en nieuwe 
wegen durven te gaan, in zowel samenleving als kerk. Wanneer wij die kracht 
van de Opstanding toelaten in onszelf, mogen wij met Christus opstaan en ons 
toevertrouwen aan een nieuw leven. Zalig Pasen voor u allen! 

Diaken Jan Kerkhof Jonkman 
 

Pasen 2019 
14 april Palmzondag om 10.30 uur komen de kinderen in een viering bijeen om 
aansluitend om 11.00 uur samen met de Plechelmusharmonie  de Palmpasen-
optocht te lopen. Voorganger is pastoraal werker Ingrid Schraven. 
Witte Donderdag is er 's avonds om 19.00 uur een Vesperviering waarin pastor 
Kerkhof jonkman voorgaat. 
Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur wordt langs de Staties in de kerk de 
Kruisweg  gelopen. 
's Avonds om 20.00 uur is er een uitvoering door Theatergroep HENS met het 
verhaal over Pontius Pilatus. Pontius Pilatus is de geschiedenis ingegaan als 
ordebewaker van Judea en de man die Jezus heeft veroordeelt. Als blijkt dat het 
lichaam van Jezus verdwenen is uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal 
veroorzaken. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en doet nauwkeurig 
onderzoek. We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe 
het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip 
verliest op de werkelijkheid. 
Theater HENS maakt voorstellingen waarbij  bekende historische Bijbelverhalen 
een geheel nieuw gezicht krijgen en verrassend dichtbij  worden gebracht. 
Indringende teksten en een vlotte wisseling  in humor, scherpte en ontroering    
worden onderstreept  door  verrassende  muziek.  Wij zijn erg blij dat zij deze 
voorstelling in De Lutte komen uitvoeren.  Kaartjes kunt u kopen via de 
website www.theatergroephens.nl , maar ook in de voorverkoop bij het 
secretariaat van de Plechelmuskerk en de VVV De Lutte.  
Kosten zijn 10 euro per kaartje. 
Paaszaterdag 20 april om 19.00 uur is de Paaswake waar Pastor Jacobs en 
pastoraal werker Leo Ros voorganger zijn. 
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Zondag 1e Paasdag is er om 9.00 uur een communieviering  met pastoraal 
werker Ingrid Schraven als voorganger. Tijdens alle vieringen zingt het 
Plechelmuskoor. 
's Avonds om 20.00 uur komen de kinderen samen in de kerk om vervolgens met 
pastoraal werker Leo Ros in lampionoptocht naar het Paasvuur te gaan om dat te 
ontsteken.De werkgroep liturgie nodigt u van harte uit voor alle of een van 
bovenstaande vieringen en wenst u allen een gezegend en vrolijk Pasen. 

Met vriendelijke groet Werkgroep Lithurgie 
 
 Afscheid  L.M. Ros  (pastoraal werker)  
Vanwege de pensionering van pastor Leo Ros eindigt zijn dienstverband in onze 
parochie op 1 juni 2019. De zending van de Bisschop loopt dan namelijk ten 
einde.  Op zijn verzoek is er gekozen voor een bescheiden afscheid in al onze 
zeven geloofsgemeenschappen. Dat zal in mei plaatsvinden, na afloop van de 
afzonderlijke vieringen waar hij dan de laatste keer voorgaat.  
In De Lutte is dit 26 mei om 9.00 uur.  
Het Parochiebestuur nodigt u van harte uit voor dit afscheid.  
 
Vrijwilligersavond 
Woensdag 1 mei a.s. vindt  de  vrijwilligersavond van de lokatie Plechelmus 
plaats. Hiervoor worden alle vrijwilligers uitgenodigd. 
Jullie horen hoe het nieuwe kerkplein/dorpsplein er uit komt te zien. 
Daarna is er humor, lachen en gezelligheid. Het beloofd zeker een mooie avond 
te worden. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 
Aanvang 19.00 uur in De Vereeniging. 

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

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

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

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

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

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 

nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

maandag  08.00 - 19.00 uur

dinsdag  08.00 - 19.00 uur

woensdag  08.00 - 19.00 uur

donderdag  08.00 - 19.00 uur

vrijdag  08.00 - 19.00 uur

zaterdag  08.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

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




