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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, 9 loopt van 15 juni tot 6 juli 2021 
kopij inleveren woensdag 9 juni voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt 
u de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de 
gehele tekst af 0541 - 551 355 
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met 
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

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

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

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

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

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

Zou u ook graag relaxed de zomer doorkomen?

Een airco is dan de uitkomst! Goed slapen bij koele temperaturen.

Vrijblijvend bieden wij u graag een offerte aan. 

Voor informa�e belt u met Hidde Bosch – 0628885221 of Info@hibotechniek.nl

‘TwenTsche Taveerne’ is ‘KleinTje TwenTsche Taveerne’

TourisT info De luTTe weer normaal geopenD

verloren voorwerp

De laatste dag dat we open waren, moe-
derdag zondag 9 mei, ligt alweer enkele 
weken achter ons. Wij zijn bedolven on-
der de vele kaarten en bloemen na onze 
laatste dag in het restaurant. 

Via deze weg willen wij graag alle gasten, 
medewerkers, leveranciers, collega’s en 
verenigingen van De Lutte hartelijk dan-
ken voor al die jaren dat wij vanuit onze 
prachtige Twentsche Taveerne, lunches, 
etentjes, feestjes, jubilea, huwelijksfees-
ten mochten verzorgen en het bezorgen 
van zoveel buffetjes aan huis bij vele (fa-
milie) feestjes. Het is voor ons ondoenlijk 

om zoveel mensen persoonlijk te bedan-
ken. We hebben 28,5 jaar lang een prach-
tige tijd beleefd aan de Bentheimerstraat, 
met alle gasten maar zeker ook met al het 
personeel (in de loop der tijd toch onge-
veer 100 meiden en jongens). 

Wij gaan door met ‘Kleintje Twentsche 
Taveerne’ website: www.twentscheta-
veerne.nl in een afhaalonderneming aan 
de Spechtstraat 9 en hopen met u allen in 
contact te blijven.

Nogmaals hartelijk dank!
Marlou en Norbert.

Vanaf heden is Tourist info De Lutte weer normaal geopend. 
Van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur en vanaf juni ook weer op zaterdag van 
10.00-13.00 uur.

Naast dat je hier terecht kunt voor allerlei routes, fiets- en wandelkaarten, hebben wij 
ook een ruim aanbod cadeaubonnen en (dag)arrangementen. 

Wilt u contact opnemen dan kan dat via: 0541-551160 of breng een bezoek aan onze 
website: www.visitdeluttelosser.nl

Ik ben in februari van dit jaar mijn diamantje uit de ring van mijn overleden partner tus-
sen Morsink en de pizzeria De Lutte verloren. Er lag toen sneeuw, en ik heb de weg vele 
malen heen en weer gelopen, maar niet terug gevonden. 

Nu hoop ik op een eerlijke vinder die ook zal begrijpen dat het een emotionele gebeur-
tenis is.

De vinder zal ook beloond worden! Ik ben bereikbaar op 06-20613101. Bij voorbaat dank 
voor uw hulp!

Met warme groet, Wilma Schmidt
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In de laatste afleveringen van deze kro-
niek/rubriek liet ik enkele oude topografi-
sche kaartjes zien van ons dorp De Lutte en 
naaste omgeving, zoals dat er rond 1900 
en in de vijftiger jaren heeft uitgezien. Nu 
enkele kaartjes die aangeven dat de tijden 
zijn veranderd en – zoals op veel plaatsen 
in ons land – lijken die veranderingen in de 
loop der jaren steeds sneller te gaan.
De vorige keer zag je een kaartje zo-
als het dorp er in de vijftiger jaren heeft 
uitgezien met de eerste na-oorlogse 

woonbebouwing aan de Dorpstraat en in 
het zgn. “Nieuw Amsterdam “ maar daarna 
gingen de dorpsuitbreidingen – want er 
was woningnood – in sneltreinvaart verder.
Niet alleen werd het gebied rond de du-
plexwoingen aan de Past. Geerdinkstraat 
vol-gebouwd (Nieuwstraat en 
Boerrichterstraat) maar ook volgde 
een nieuwe woonwijk noordelijk van 
de Dorpstraat, t.w. de Beatrixstraat en 
omgeving.

De luTTe: voorheen en nu - 3

KRONIEK  DE LUTTE

1969 2000

In het gebied, zuidelijk van de Dorpstraat, 
werd de volgende dorpsuitbreiding ge-
pland (Merelstraat en Nachtegaalstraat) en 
bijgaand kaartje laat zien hoe ons dorp er 
rond 1965 uit zag.
Het Binkhorsterkerkpad liep nog 
steeds door tot in het centrum, het 
Luttermolenveld was nog agrarisch ge-
bied en de A1 was er in die jaren nog niet !
Al het internationale verkeer ging nog 
over de Bentheimerstraat ; niet alleen au-
tobusssen vol Duitsers die de bollenvel-
den bezochten maar ook het groeiende 
aantal vrachtwagens .
Dat leidde tot verkeersonveilige situaties 
en gelukkig kwamen er in 1976 fietspaden 
langs de Bentheimerstraat maar er ont-
stonden hier ook steeds vaker files vóór de 
zgn. Denekamperkruising.

Er moest wat gebeuren/veranderen… en 
dat gebeurde ook in de 30 jaren die volg-
den. Dat laat het 2e kaartje van de situatie 
rond het jaar 2000 zien.
Het dorp De Lutte is dan in zuidelijke rich-
ting verder uitgebreid, de A1 heeft De 
Lutte bereikt en in het Luttermolenveld is 
een bungalowpark in aanleg getekend.
Veel is er veranderd en de tijd staat niet stil! 
Ook na het jaar 2000 is er veel veranderd 
maar deze rubriek gaat over het verleden 
van ons dorp . Hoe zag ons dorp er vroeger 
uit? Voor oud-Luttenaren een stukje herin-
nering en voor de nieuwe bewoners : zó 
was het vroeger !

Groetjes en blijf corona-vrij !
Tonnie Bekke 
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Losser sterk voor maakt. Diverse projecten 
zijn al gerealiseerd. En de komende jaren 
gaat er weer veel gebeuren, onder andere 
de herinrichting van het centrum van De 
Lutte. Wij vinden het belangrijk om de in-
woners hierin te betrekken, om samen de 
projecten goed te kunnen uitvoeren en 
eventueel te kunnen bijstellen.”

Geef u op voor de Nieuwsbrief 
Wilt u de nieuwsbrief met actuele informa-
tie over de diverse projecten in De Lutte 
per e-mail ontvangen? Meld u dan aan 
voor de nieuwsbrief via
www.losser.nl/lutte 

online informaTieavonD KwaliTeiTsimpuls De luTTe 

Op woensdagavond 26 mei aanstaande 
organiseert de gemeente Losser, in samen-
werking met Dorpsbelangen De Lutte, een 
online informatieavond aanvang 19:30 uur. 
Tijdens deze avond worden de diverse pro-
jecten besproken, die in de komende peri-
ode in De Lutte op stapel staan. Tijdens de 
avond kunt u ook vragen stellen via email: 
communicatie@losser.nl 

U vindt de link naar de online informatie-
avond op de website www.losser.nl/lutte. 
Op die website staat ook meer informatie 
over de diverse komende projecten.

Wethouder Jaimi van Essen: “Nu 
verder met de kwaliteitsimpuls voor 
De Lutte”
“In maart 2017 hebben we in de gemeen-
teraad de Kwaliteitsimpuls De Lutte vast-
gesteld”, aldus wethouder Jaimi van Essen. 
“Belangrijke doelen van de impuls zijn 
het verbeteren en behouden van de leef-
baarheid van het 
mooie dorp, het 
versterken van de 
lokale economie 
en het verbeteren 
van de verkeers-
veiligheid en de 
k l i m a a t b e s t e n -
digheid. Diverse 
deelprojecten uit 
het uitvoerings-
programma zijn in 
de afgelopen jaren 
gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan de re-
constructie van de Dorpstraat. En nu is het 
tijd om weer verder te gaan. Afgelopen de-
cember heeft de gemeenteraad extra geld 
ter beschikking gesteld om projecten in de 
hele gemeente versneld te kunnen uitvoe-
ren. Met het extra geld kan meer capaciteit 

worden vrijgemaakt voor het uitvoeren 
van projecten. En dat geldt dus ook voor 
een aantal projecten in De Lutte. Een hele 
goede ontwikkeling. Voor een goede uit-
voering van de projecten in de komende 
periode onderhouden we intensief contact 
met onder meer de dorpsraad. Met hen 
bespreken we steeds de activiteiten en 
stemmen we af. Verder zijn en worden di-
verse andere partijen en groepen betrok-
ken bij het verder uitwerken en uitvoeren 
van projecten.”

Wilt u hier meer over weten? 
Op woensdag 26 mei organiseert gemeen-
te Losser een online informatieavond om 
de inwoners van De Lutte zo goed moge-
lijk bij te praten. Gaat u naar www.losser.nl/
lutte voor de link naar de informatieavond. 
Op de website www.losser.nl/lutte vindt 
u ook meer informatie over de diverse 
projecten.

Goede samenwerking met Stichting 
Dorpsbelangen De Lutte
Tijdens de maandelijkse vergadering van 
de dorpsraad (Stichting Dorpsbelangen 
De Lutte) wordt de laatste stand van zaken 
van de diverse projecten besproken tussen 
de dorpsraad en de gemeente. Met vra-
gen en opmerkingen kunt u dus ook bij de 
dorpsraad terecht: mail@dorpsbelangen-
delutte.nl 
Voorzitter Benny Visschedijk: “Wij hebben 
in 2018 een uitvoeringsagenda gepresen-
teerd en ter goedkeuring aangeboden 
aan de inwoners van De Lutte tijdens een 
van de informatiebijeenkomsten over de 
Kwaliteitsimpuls De Lutte. Op- en aan-
merkingen van de inwoners zijn verwerkt. 
Daarmee hebben we een prachtig meerja-
renprogramma waar Dorpsbelangen zich 
samen met de inwoners en de Gemeente 

Jaimi van Essen

Stichting Dorpsbelangen De Lutte: voorzitter 
Benny Visschedijk en secretaris Con de man

webinar manTelzorgmaKelaar voor manTelzorgers

Op woensdag 2 juni organiseert 
Fundament Losser een Webinar in sa-
menwerking met de mantelzorgmakelaar 
van Mantelzorgvuldig. In deze interactie-
ve Webinar gaat Petra Droste uitleggen 
wat een mantelzorgmakelaar voor jou 
kan betekenen.
Een mantelzorgmakelaar ondersteunt 
mantelzorgers bij uitzoekwerk en regel-
taken op het gebied van zorg, wonen, 
welzijn, financiën en de combinatie werk/
mantelzorg. Doel van de mantelzorgma-
kelaar is het terugdringen en/of voorko-
men van overbelasting. Zoek jij iemand 
die verstand heeft van regelzaken als 
een PGB, WLZ of zorg in natura? Of ben 
je opzoek naar iemand die dit uit handen 
kan nemen? Dan is deze Webinar echt iets 
voor jou!
De Webinar start om 19:00 uur starten 
en duurt tot ongeveer 21:00 uur. Je kunt 
vanaf 18:30 inloggen zodat we op tijd 
kunnen beginnen.

Je kan je opgeven tot dinsdag 1 juni 2021. 
Na opgave krijg je een link waarmee je 
toegang krijgt tot de Webinar.
Ben je nieuwsgierig geworden, wil je 
meer informatie of je aanmelden? Dat 
kan via
info@siztwente.nl.
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Het gaat toch echt door, na 5 maanden van slui-
ting, mogen wij ook onze deuren weer langzaam 
openen. Helaas nog niet voor alle activiteiten.

Wat gaat er wel weer open:

De Tourist Info is elke werkdag weer geopend van 09.00 – 16.30 uur.  
Ingang bij de Tourist Info vlaggen aan de zijkant, Plechelmusstraat.

Ook de bibliotheek gaat weer open. Elke werkdag van 08.30 – 16.30 uur.
Waarschijnlijk zal er elke maandag-, woensdag-, en vrijdagmiddag  bieb personeel aan-
wezig zijn.
Zoals u dat voorheen ook gewend was.
Hierbij gelden de volgende maatregelen; niet meer dan 3 personen in de bieb-ruimte en 
men moet zich registreren.

Ook het individuele muziekonderwijs van St. Fundament gaat weer starten!
Denk hierbij aan de gitaarlessen, trompetlessen en de drumlessen.
De leerlingen zijn hiervan al op de hoogte gebracht door hun docenten.

Wij, alle medewerkers en vrijwilligers van ons Dorpshoes zullen er voor zorgen dat ieder-
een zich weer welkom voelt.
Maar we hanteren natuurlijk wel de volgende regels:
Bij binnenkomst draagt men een mondkapje, desinfecteert men z’n handen en hou-
den we 1,5 m afstand.
Daarnaast,  heeft men klachten blijf dan thuis.

Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat onze samenleving weer langzaam 
open gaat en hopelijk weer beetje normaal wordt.

Tot ziens en hopelijk tot gauw in ons Dorpshoes.

Tel: 0541-552009
Mail:  gea@dorpshoes.nl

Dorpshoes erve boerrigTer weer open

In 1994 vertrok ik, met steun uit De Lutte, 
naar Roemenië om te gaan werken in het 
kindertehuis “Elena Farago” in Bârlad. In 
1996 werd de Stichting “Bunã Ziua kin-
deren in Roemenië opgericht”. Na 25 jaar 
blikken we terug en vooruit. 
In de nacht kwamen we aan bij de fami-
lie Butunoi. Met:  ‘Meisjes hebben jullie 
honger, dorst, willen jullie slapen? Dan is 
hier een bed’, werden we gastvrij ontvan-
gen. We doopten onze gastouders al snel 
met ‘doamna mama’ (mevrouw mama) 
en ‘domnul tata’ (mijnheer papa). Er werd 
heerlijk voor ons gekookt, samen dron-
ken we menig Roemeens ‘tuicaatje’ en 
leerden we echt (met wederom ‘Oosters 
accent’) Roemeens. Vanaf toen, had ik er 
een familie bij. 
In het tehuis maakten we kennis met de 
net nieuwe directrice Veronica, die niet 
goed wist wat ze met ons aan moest. 
Wel vroeg ze als tegenprestatie voor het 
ons toelaten in het tehuis een kleuren-tv. 
Wars van corruptie, werkten wij daar niet 
aan mee!
In de hal zaten 120 kinderen in rijtjes, 
omringd door een aantal ‘educatoares’; 
vrouwen die ze met stokjes in het ga-
reel hielden. We overlegden met wie 
we in de lokaaltjes mochten. We schrok-
ken dat wanneer de begeleidsters even 
weggingen de kinderen zich werkelijk 
beestachtig gingen gedragen en ons zelf 
aanvielen. 
Het heeft een hele tijd geduurd voordat 
we konden laten zien, dat liefde en aan-
dacht opleverde dat de kinderen zich 
anders gingen gedragen en beetje bij 
beetje ontwikkeling lieten zien. 
Het heeft ook een tijd geduurd voordat 
we begrepen dat het ook de vrouwen die 

er werkten 
aan liefde, 
aandacht en 
geld ontbrak. 
Zelf heb ik 
vanuit passie 
gekozen voor 
het werken 
met kinde-
ren. Daar was 
werken in een tehuis een achtergestelde 
baan. 
Wat fijn dat we, vanuit het trouwe de 
Lutte, vele transporten konden orga-
niseren, dankzij de hulp van ontelbare 
vrijwilligers. Ook konden we telkens alle 
personeelsleden van een persoonlijke 
doos voorzien en bleven alle spullen in 
het tehuis. 
De 120 kinderen waren verdeeld over 2 
slaapzalen, en tot onze verbijstering gin-
gen bij het naar bed gaan alle broekjes, 
truitjes en zelfs onderbroekjes op een 
stapel, om na het slapen een willekeurige 
van de stapel weer aan te doen. Door lin-
nen tasjes mee te sturen konden kinderen 
hun ‘eigen’ kleren aan de bedjes hangen. 
En…misschien nog wel belangrijker….ze 
kregen ieder een eigen knuffel!

‘bunÃ ziua KinDeren in roemeniË’ 25 jaar
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In het verleden hebben we op deze plaats 
regelmatig aandacht geschonken aan de 
‘Vrienden van ’t Luutke’. Een spontaan 
initiatief om ons dorpsblad financieel een 
gezonde basis te geven. Dat heeft ertoe 
geleid dat ’t Luutke meer dan 160 beta-
lende vrienden heeft. Zij geven ons toe-
stemming om jaarlijks een door hen zelf 
te bepalen bedrag te laten incasseren.  Het 
gros van deze groep bestaat uit inwoners 
van ons dorp, die ons structureel willen 
ondersteunen. Door vriend te worden 
van ’t Luutke geven zij aan het belangrijk 
te vinden dat De Lutte zijn dorpsblad be-
houdt. Het spreekt voor zich dat we hen 
daar dankbaar voor zijn! Naast de indivi-
duele vrienden hebben zich ook al de no-
dige verenigingen en organisaties aange-
meld als ‘Vriend van ’t Luutke’. Door hun 
bijdrage structureel te maken,  nemen de 
verenigingen ons administratief veel werk 
uit handen.

Ruim 160 vrienden is een mooie tussen-
stand, maar met een groeiende oplage van 
meer dan 1400 bezorgadressen moge dui-
delijk zijn dat er nog een slag kan worden 

gemaakt. Door u aan te melden als ‘Vriend’ 
draagt u rechtstreeks bij aan de instand-
houding van ons populaire dorpsblad. 

Bij de balie in het dorpshoes liggen 
aanmeldingsformulieren.

Tegenwoordig kunt u ook vrij eenvoudig-
via internetbankerien of via een bankieren 
app een (terugkerende) overboeking doen. 
Op deze manier houdt u zelf controle over 
de (periodieke) betaling. Het rekening-
nummer is NL03.RABO.0337.3113.90 ten 
name van Stichting Gemeenschapswerk 
De Hellehond / Erve Boerrigter

Dank voor uw steun. 

Redactie ‘t Luutke

De werkgroep van de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter heeft ook dit jaar moeten 
besluiten om de Voorjaarstocht af te moeten gelasten vanwege de geldende coro-
namaatregelen. Er zijn nog teveel besmettingen en daarom is samenkomen in grote 
groepen op de pauze- en eindplek niet verantwoord.

Hopelijk kunt u volgend jaar weer aan een mooie tocht gaan deelnemen.

Tot ziens in 2022!
 
Werkgroep Lutter Voorjaarstocht.

al vrienD(in) van ’T luuTKe?

luTTer voorjaarsTochT 2021 gaaT nieT Door
ouD ijzer acTie 2021 gaaT Door

Op zaterdag 26 juni aanstaande organiseren wij als Jong Nederland De Lutte de oud 
ijzeractie! Wij waarderen het zeer als u het oud ijzer voor ons wilt bewaren.

Vanaf 08.00 uur wordt in het buitengebied huis aan huis oud ijzer en papier opgehaald 
en ’s middags vindt de inzameling binnen de bebouwde kom plaats.

In verband met concurrerende oud ijzer handelaren gelieve binnen de bebouwde 
kom het ijzer rond 12.00 uur buiten te leggen, niet eerder.

Vanwege de strenge milieu eisen wordt er geen witgoed, complete auto’s of rubber op-
gehaald. Accu’s zijn wel welkom. Grote en zware delen kunnen vooraf worden aange-
meld op vrijdag 25 juni tussen 17.00 en 19.00 uur op een van de volgende telefoonnum-
mers: 0681054812 of 0630635862.

In afwachting van de corona versoepelingen komen er updates op Facebook omtrent 
het brengen van oud ijzer en papier.

Veur De Lutt, deur De Lutt!
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Terwijl ik deze column schrijf op een regen-
achtige maandagavond staat Nederland 
een spannende week te wachten. Op het 
moment dat je dit leest weten we of de 
versoepelingen in het Coronabeleid stand 
houden en wie het Eurovisiesongfestival in 
Rotterdam heeft gewonnen. Wie van mij 
in elk geval douze points krijgt is een lieve 
dorpsgenote die ik op Hemelvaartsdag 
tijdens een wandeling in het kerkenbos 
tegenkwam. Ze was met haar rollator een 
ommetje aan het maken, fietsen lukt haar, 
helaas, niet meer. Een hartelijke begroe-
ting volgt en dan hebben we het over 
een onverwachte, verdrietige en trieste 
gebeurtenis die heeft plaatsgevonden 
in het leven van mensen die ons beiden 
zeer dierbaar zijn. Het leven stond op de 
kop en stil voor hen. Om de ontmoeting 
met een goed gevoel af te sluiten vraag 
ik of ze mee gaat doen aan de rollatorrace 
tijdens de Hellehondsdagen in 2022. Ze 
lacht weer, vindt het een leuk plan en ze 
wil er in elk geval voor trainen. Ze is voor 
mij al een winnaar met haar positieve 
levensinstelling. 

Onze koningin Maxima heeft Sarah ge-
zien, zou zij ook een opblaaspop en een 
spandoek in de koninklijke tuinen hebben 
gehad? Zou Willem-Alexander samen met 
zijn dochters een leuke tekst hebben be-
dacht voor een spandoek? Of zou er een 
spandoek hangen met “Bocinas tres veces, 
Maxima tiene 50 años of Sí, amigos, es real-
mente donde Maxima tiene 50 años. Zoek 
maar op Google Translate wat dit betekent. 

Ik kan mij voorstellen dat als je Maxima 25 
jaar geleden had verteld dat ze haar 50ste 
verjaardag als koningin van Nederland zou 
vieren dat je een ¿Has perdido la cabeza? 
had gekregen. Zou Willem-Alexander haar 
verrast hebben met een hartstochtelijke 
tango? Ik hoop voor haar dat het in de 
planning lag. 

Voor mijn werk maak ik veel kilometers in 
Twente, af en toe heb ik Google Maps no-
dig om mij ergens te brengen en dan ver-
dwaal ik nog af en toe omdat ik mij vergis 
in links en rechts. 
Af en toe verdwalen is niet erg want dan 
zie en ontdek je nieuwe wegen, die je uit-
eindelijk weer op het juiste pad brengen. 
Ook tijdens het hardlopen mag ik graag 
nieuwe paadjes ontdekken. Nieuwe paden 
geven je nieuwe inzichten en ga je zaken 
van een andere kant bekijken. Onlangs 
heb ik een nieuwe route gemaakt, “Route 
de Monique” heb ik hem met enige trots 
genoemd. Een combinatie van een be-
staande route met aanvulling van nieuwe 
paden. De eerste keer dat ik deze route 
met hardloopvriendinnen liep zijn we al 
afgeweken van deze route omdat dat nu 
eenmaal zo uitkwam en dat maakt niet uit, 
dat is goed. 

Mocht je enige samenhang missen is deze 
column, dan kan dat kloppen. Wat ik dui-
delijk probeer te maken dat je niet altijd 
een vastomlijnd plan kunt hebben of een 
vaste route kunt nemen. Het leven loopt 
niet altijd zoals je bedacht en of gewild 

“van heT concerT Des levens heefT niemanD een 
program”

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KIEK ES

Kiek Es!

Om nog even in Songfestival-termen te 
spreken: ‘douze points’ dit keer voor Tess 
Kleissen. Zij had het helemaal goed gezien 
toen ze Chantal Kleissen-Oelering vroeg 
om het antwoord door te geven op de 
vorige Kiek Es! Het juiste antwoord moest 
inderdaad zijn: het voorportaal van de (in-
middels voormalige) Twentse Taveerne op 
de hoek van de Bentheimerstraat en de 
Beuningerstraat. Omdat Tess er als eerste 
bij was, kreeg zij de befaamde digitale wis-
selbeker toegestuurd. Veel plezier ermee, 
Tess!

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!

hebt. Ik citeer John Lennon; “Life is hap-
pens to you when you’re busy making 
other plans”. Je kunt van alles bedenken 
en/of willen, het gebeurt niet altijd en daar 
hebben we geen enkele invloed op in een 
positieve en/of negatieve manier. 

Terug naar Maxima die een mooie carrière 
bij De Deutsche Bank had in New York en 

uiteindelijk koningin wordt van Nederland 
uit liefde voor Willem-Alexander, dat had 
ze niet bedacht op haar 25ste. En lieve 
dorpsgenote, ik ga graag met je trainen in 
het kerkenbos voor een podiumplaats in 
de rollatorrace maar beloof mij een ding; 
vlieg mij niet uut de bochte… 

Monique Greftenhuis
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Zondag	30	mei		
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars						 :	Christiaan	En	Michelle	Steenbekke	
	
Woensdag	1	juni:	 	 19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	6	juni		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	I.	Schraven		
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
	
Dinsdag	8	juni:	 	 19.00	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	12	juni		
14.00	uur		 	 :	Vormselviering	m.m.v.	dameskoor	
16.00	uur	 	 :	Vormselviering	m.m.v.	dameskoor	
Voorganger		 :	dhr.	Woorts	en	pastor		I.	Schraven	
	
Zondag		13	juni		
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	herenkoor		
Voorganger		 :	pastoor	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
	
Dinsdag	15	juni:	 	 19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Intenties	
Zondag	30	mei:	Gerhard	Koerthuis,	Dieny	Veltmaat,	Marietje	Punt,	Jan	Kuipers,	
Jo	Tijhuis-uit	het	Broek,	Jan	Gieslink. 
	
Jaargedachtenis:	Geertruida	Zwijnenberg-Kamphuis,	Annie	en	Hennie	ter	Brake-
Brookhuis,	Hennie	Schopman. 
	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Zondag	6	juni:	Ouders	Wonniger-Rolink,	ouders	Schopman-Aveskamp,	Francis	
Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Dieny	Veltmaat,	Herman	Koertshuis,	Jan	Kuipers,	Gerald	
Koop,	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),	Annie	Oude	Roelink-Lemmink,	Jo	Tijhuis-uit	het	
Broek,	Jan	Gieslink.	 
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Gilbers-Raatgerink,	Ouders	Beernink-olde	Meijerink,	
Hubert	Nijhuis,	Marietje	Beernink-Bulthuis,	Henk	en	Truus	Gilbers,	Frans	
Broekhuis	 
	
Zondag	13	juni:	Ria	Grundel-Schiphorst,	Gerhard	Koertshuis,	Dieny	Veltmaat,	
Marietje	Punt,	Annie	Niehof-Nolten,	Jan	Kuipers,	Gerard	Boers,	Hubert	Velthuis. 
	
Jaargedachtenis:	Johan	grote	Beverborg,	Tonnie	Oosterbroek,	Herman	ten	Dam. 
	
 
Pastorpraat:	
De	Paastijd	is	voorbij.	Pinksteren	ligt	achter	ons.	We	kunnen	en	mogen	ons	met	
de	steun	van	de	Heilige	Geest	voorbereiden	op	de	komende	zomerperiode.	
Daarin	staat	verlangen	naar	meer	vrijheden	boven	aan	menig	lijstje,	in	de	huidige	
Corona	pandemie.	Gewenste	vrijheden	hebben	te	maken	met	een	gevoel	van	
geluk	dat	ieder	mens	wil	ervaren.	
Het	is	heel	menselijk	in	ons	leven	op	zoek	te	gaan	naar	geluk	en	blijdschap.	Maar	
beiden	kunnen	we	niet	direct	nastreven.	Als	we	proberen	geluk	te	pakken	en	
vast	te	houden,	stroomt	het	als	zand	tussen	onze	vingers	door.	Geluk	en	
menselijk	leven	zijn	niet	vast	te	houden.	Zoals	water	stroomt,	gaat	ons	leven	
altijd	verder.	Soms	wordt	het	water	tegen	gehouden	of	stroomt	het	door	
donkere	dalen,	soms	wordt	het	een	waterval.	
We	delen	in	meerderheid	het	gevoel	dat	we	klaar	zijn	met	de	Corona	crisis.	Het	
gevoel	er	klaar	mee	te	zijn,	er	genoeg	van	hebben,	kan	ons	met	medemensen	
verbinden.	Het	kan	een	gevoel	van	geluk	geven	dat	wij	de	gedachte	van	het	
einde	van	de	pandemie	mogen	koesteren.	Er	schuilt	ook	geluk	in	blijdschap	die	
wij	met	anderen	mogen	delen	in	inspanningen,	om	samen	deze	voor	velen	
moeilijke	periode	tot	een	goed	einde	te	brengen.	Geluk	heeft	alles	te	maken	met	
de	keuze	om	met	hart	en	ziel	deel	te	nemen	aan	alles	wat	het	leven	brengt	en	
dat	te	aanvaarden.	
Het	betekent	dat	we	onze	ogen	niet	voor	pijnlijke	ervaringen	moeten	en	mogen	
sluiten.	Want	die	zijn	er	geweest	en	doen	zich	nog	altijd	voor.	Tegen	al	onze	
ervaringen,	positief	en	minder	positief,	mogen	we	zeggen:	Ja,	zo	was	het.	Dit	is	
ons	overkomen.	Wij	mogen	unieke	mensen	zijn	omdat	God	ons	gewild	heeft,	
daarom	bestaan	wij,	hier	en	nu.	
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Naastenliefde	en	medemenselijkheid,	oog	hebben	voor	die	ander,	dat	is	ons	
innerlijke	licht.	Innerlijk	Licht	hebben	wij	meegekregen	om	het	voor	anderen	te	
laten	schijnen.	Het	mag	onze	inzet	zijn,	medemensen	te	stimuleren	hun	licht	te	
laten	schijnen.	
De	evangelist	Matheus	geeft	ons	in	hoofdstuk	5	een	stimulans	om	het	innerlijke	
licht	voor	ons	zelf	en	anderen	te	zijn.	
“Jullie	zijn	het	licht	van	de	wereld.	Een	stad	kan	niet	verborgen	blijven,	als	ze	
boven	op	een	berg	ligt.	En	je	steekt	een	lamp	niet	aan	om	ze	onder	de	
korenmaat	te	zetten,	maar	je	zet	ze	op	de	kandelaar,	en	dan	schijnt	ze	voor	allen	
in	huis.	Laat	zo	jullie	licht	schijnen	voor	de	mensen,	opdat	ze	jullie	goede	werken	
zien	en	jullie	Vader	in	de	Hemel	eren”.	
Het	kan	ons	helpen,	om	naast	praktische	maatregelen	als	vaccinatie	en	
beperkingen	in	menselijke	contacten,	uit	de	pandemie	te	geraken.	Dat	het	zo	
mag	zijn.		 	 Tom	van	Vilsteren	
	
Mededeling	voor	de	parochiebladen:	
Er	is	een	beperkte	verruiming	voor	het	maximale	aantal	aanwezigen	voor	
vieringen	gekomen.	Voor	de	vormselvieringen	en	vieringen	1e	H.	Communie	
betekent	dit	dat	de	kinderen	hun	broertjes	en	zusjes	ook	mee	kunnen	nemen.	
Helaas	mogen	opa’s	en	oma’s	en	andere	belangstelleden	niet	aanwezig	zijn	bij	
de	vieringen.	Zij	kunnen	de	vieringen	volgen	via	Kerk	TV/radio	op	de	computer	
De	link	voor	het	volgen	van	de	vieringen	is:	
https://www.parochielumenchristi.nl/kerk-tv/. 

Prijsuitreiking	Het	Lopend	Vuurtje				
Zaterdag	8	mei	hebben	we	de	prijsuitreiking	gedaan	aan	de	kinderen	die	1ste	
Paasdag	hebben	meegedaan	om	Het	Lopend	Vuurtje	op	te	halen	in	de	kerk.	
Dit	had	de	Kinderkerk	De	Lutte	georganiseerd	omdat	er	dit	jaar	weer	geen	
Paasvuur	georganiseerd	kon	worden.	Er	kwamen	45	kinderen	die,	achter	in	de	
kerk	aan	de	Paaskaars,	een	vuurtje	konden	komen	halen	om	thuis	hun	eigen	
"paasvuurtje",	in	de	vorm	van	een	vuurkorf	of	vuurschaal	aan	te	steken.	Met	het	
Licht	van	Christus,	Lumen	Christi.	Er	is	toen	gevraagd	om	foto's	naar	Facebook	te	
sturen	zodat	die	konden	worden	beoordeeld	voor	een	prijs.	
Maar	de	foto's	en	vuurtjes	waren	zo	mooi	dat	het	erg	moeilijk	kiezen	was	en	
hebben	we	alle	kinderen	die	foto's	gestuurd	hadden	een	prijs	gegeven	in	de	
vorm	van	een	tegoedbon	van	2	bolletjes	ijs	te	halen	bij	La	Venezia	aan	de	
overkant.	En	getuige	de	foto	viel	dat	erg	in	de	smaak!	
	

	
Eerste	Heilige	Communie	gaat	niet	door	
Zaterdag	29	mei	en	zondag	30	mei	zou	de	Eerste	Heilige	Communie	plaatsvinden	
voor	de	kinderen	van	groep	4	en	groep	5.	We	willen	graag	dat	deze	viering	in	het	
teken	staat	van	de	kinderen	en	dat	het	echt	een	feest	is	voor	hen	samen	met	
hun	familie.	Dat	is	nu	door	de	huidige	Corona	maatregelen	nog	altijd	niet	
mogelijk.	Daarom	hebben	we	moeten	besluiten	de	Communie	niet	door	te	laten	
gaan	en	hier	een	andere	datum	na	de	zomervakantie	voor	te	plannen.	Zaterdag	2	
oktober	zijn	er	2	Eerste	Heilige	Communievieringen	gepland	voor	beide	groepen.	
	 	 	 Werkgroep	Communie	de	Lutte	
	
Persoonsgegevens	
Lumen	Christi	werkt	met	bezoekersgroepen	op	diverse	locaties.	Voor	het	
verstrekken	van	gegevens	over	bezochte	of	te	bezoeken	parochianen	aan	
pastores	of	leden	van	bezoekersgroepen	geldt	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	(AVG).	De	AVG	zegt	daarover	het	volgende:	
Persoonsgegevens	mogen	verstrekt	worden	wanneer	deze	echt	nodig	zijn	om	
een	doel	te	bereiken	en	het	niet	anders	kan.	Er	moet	minimaal	één	goede	reden,	
of	grondslag	zijn.	De	AVG	kent	6	grondslagen:	
1.	Toestemming	van	de	persoon	om	wie	het	gaat.	
2.	Noodzakelijkheid	tot	verwerking	van	gegevens	om	een	overeenkomst	uit	te	
voeren.	
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3.	Noodzakelijkheid	tot	verwerking	van	gegevens	vanwege	wettelijke	
verplichting.	
4.	Noodzakelijkheid	tot	verwerking	van	gegevens	ter	bescherming	van	vitale	
belangen.	
5.	Noodzakelijkheid	tot	verwerking	van	gegevens	voor	het	uitvoeren	van	een	
taak	van	algemeen	belang	of	openbaar	gezag.	
6.	Noodzakelijkheid	tot	verwerking	van	gegevens	om	een	gerechtvaardigd	belang	
te	behartigen.	
Bovenstaande	regels	gelden	voor	bezoekersgroepen	voor	standaard	
persoonsgegevens,	zoals	naam,	telefoonnummer,	adres	en	emailadres,	waarbij	
met	name	de	eerste	grondslag	van	belang	is.	
Bijzondere	gegevens	verstrekken	over	iemands	gezondheid	of	sociale	situatie,	
schriftelijk	of	per	email,	is	binnen	bezoekersgroepen	feitelijk	verboden.	
Samenvattend	betekent	dit	het	volgende	voor	bezoekersgroepen.	
De	standaard	persoonsgegevens	van	een	parochiaan	mogen	alleen	op	een	lijst	
worden	gezet	na	instemming	van	betrokkene.	
Er	mogen	geen	lijsten	met	bijzondere	gegevens	van	bezochte/te	bezoeken	
parochianen	worden	gemaakt.	
Het	doorgeven	van	standaard	persoonsgegevens	van	een	parochiaan	door	
bezoekersgroepen	aan	een	pastor	mag	alleen	plaatsvinden	na	toestemming	van	
betrokkene.	
Eventueel	circulerende	lijsten	met	persoonsgegevens	en/of	bijzondere	gegevens	
van	bezochte/te	bezoeken	parochianen	dienen	te	worden	verwijderd.	
	 	 	 Team	pastores	Parochie	Lumen	Christi	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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

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

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

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

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

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


