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GEEN SINTERKLAASINTOCHT IN DE LUTTE
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#Loterij tbv uitbreiding #carnavalshallen in #DeLutte van de
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is op de #ElfdevandeElfde
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Agenda
27 Okt Spreekuur Wijkagent
1 nov Bosdûvelkes Auto Puzzel
Tocht
11 nov Deadline Luutke 17
11 nov Trekking loterij 		
Carnavalsloodsen
2 dec Deadline Luutke 18
31 dec Oliebollenactie Kerkenbos

BLOEDOPNAME OP AFSPRAAK BIJ
PRIKPOST DE LUTTE

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

JAARKALENDER 2020

VAN EHBO DE LUTTE

Helaas heeft het corona- virus en de genomen maatregelen om dit in te dammen ook gevolgen voor onze EHBO
vereniging.

Oktober
27 Spreekuur Wijkagent 19.00 uur

Dit jaar zou het 70-jarig bestaan worden gevierd. We zouden weer paraat staan op de vele jaarlijkse evenementen,
maar zoals er zoveel activiteiten niet doorgaan geldt dit ook
helaas voor de EHBO.De eerste regel die wordt geleerd als
EHBO’er is; “ let op eigen veiligheid.” Dit is in deze tijd helemaal van toepassing.

November
1 Bosdûvelkes Auto Puzzel Tocht
11 Deadline ‘t Luuke uitgave 17
11 Trekking loterij Carnavalsloodsen De

Lutte				
		

Toch zullen er zich vaak situaties voordoen waarin dit lastig zal zijn, vooral nu wanneer
het covid-19 virus overal “ op de loer ligt”. Door de nieuwe maatregelen van het kabinet
van 13 oktober jl. zijn opnieuw de EHBO herhalingslessen stilgelegd. Onze instructeurs
hadden zich helemaal voorbereid op “ het nieuwe normaal” van lesgeven. Zo zal de
1.5 meter afstand in acht worden gehouden, er iets meer theorie worden gegeven en
mondkapjes worden gedragen.

December

2 Deadline ‘t Luutke uitgave 18
31 Oliebollenactie stichting Kerkenbos

De praktijk zal worden geoefend op kunststofledematen. Zodra het weer kan en mag
zullen de leden een mail ontvangen met de nieuwe data.
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.
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

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 0541-552009 of
06-10073282

Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
delutte@lumenchristi.nl

Bij deze willen we u ook het advies van de Nederlandse Reanimatie Raad meegeven in
deze coronatijd waarin de omstandigheden anders zijn en de kans op besmetting aanzienlijk kan zijn. Let bij reanimatie op onderstaande punten.
-

Beoordeel ademhaling door kijken naar de borstkas – open de luchtweg niet.
Bedek mond/neus met doek of sjaal en geef GEEN beademingen, ALLEEN 		
borstcompressie.
Sluit AED aan wanneer beschikbaar.

Het is een vreemde tijd voor iedereen. Desondanks is er ook een mooi bericht vanuit de
vereniging. Dit jaar hebben we 3 jubilarissen. We feliciteren de leden met deze mooie
mijlpaal en bedanken ze voor de jarenlange inzet voor de EHBO
Gerard en Inez Siemerink
Johan Grundel			
Jan Kortman			

40 jaar
40 jaar
45 jaar

De bijbehorende onderscheidingen hebben de leden inmiddels mogen ontvangen.
Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten tijdens de oefenlessen, evenementen
of andere activiteiten. Maar bovenal blijf gezond.

Het volgende ’t Luutke, 17 loopt van 17 november tot 8 december 2020
kopij inleveren woensdag 11 november voor 20:00 uur via e-mail.
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INTOCHT VAN SINTERKLAAS IN DE LUTTE GAAT NIET DOOR
Er is besloten dat de intocht van
Sinterklaas en zijn Pieten in De Lutte
helaas niet door kan gaan. Dit in verband met de maatregelen rondom het
coronavirus.
Jong Nederland verzorgt ieder jaar
huisbezoeken in De Lutte en omgeving. De huisbezoeken zullen dit jaar
anders plaatsvinden dan u van ons bent
gewend.
We bekijken momenteel welke alternatieven we kunnen bieden.
Wanneer er meer informatie bekend is, laten we dit weten via ’t Luutke, onze
website: www.jndelutte.nl en via de facebookpagina van Jong Nederland De Lutte.

TREKKING LOTERIJ BOSDÛVELKES EN TUFFELKEERLKES OP DE
11E VAN DE 11E

Over het aankomende carnavalsseizoen bestaat nog veel onzekerheid, maar een ding is
zeker. Op de 11e van de 11e vindt de langverwachte trekking van de loterij ten behoeve
van de uitbreiding en upgrade carnavalsloodsen De Lutte plaats. De gelukkige winnaar
van de hoofdprijs van € 10.000,- wordt die dag bekend gemaakt.
Stichting Carnavalsloodsen De Lutte en carnavalsverenigingen én buren de Bosdûvelkes
en de Tuffelkeerlkes willen op korte termijn starten met het uitbreiden van de carnavalsloodsen. Daar is grote behoefte aan door het ruimteprobleem waar beide verenigingen, vooral in het najaar en in de winter, mee kampen.
Om de uitbreiding en upgrade van de loodsen te bekostigen organiseren de verenigingen o.a. een loterij waarbij grote prijzen te winnen zijn. Een betere datum dan 11 november 2020 voor de trekking van de loterij is er volgens de organisatie niet. “De 11e van
de 11e is dé datum voor de start van het nieuwe carnavalsseizoen. Hoe mooi is het dat
we dit bizarre jaar kunnen beginnen met een geweldige loterij” aldus de besturen van
de stichting en de beide verenigingen. Naast de hoofdprijs maken deelnemers kans op
andere prijzen zoals een koelkast, diepvries, tuinmeubilair en diverse gereedschappen.
Het kopen van een lot is nog steeds mogelijk. Dat kan via leden van de Bosdûvelkes of
de Tuffelkeerlkes of via het contactformulier op de websites van een van de verenigingen (www.tuffelkeerlkes.nl en www.bosduvelkes.nl). Loten kosten €100,- per stuk, de
opbrengst komt volledig ten goede aan de uitbreiding van de loodsen.
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BEN JIJ HET THUIS ZITTEN
OOK ZO ZAT...?

Onder dat thema organiseert
carnavalsvereniging De Bosdûvelkes
op zondag 1 november 2020 in
samenwerking met café/zalencentrum
De Vereeniging een Corona-proof
Auto Puzzel Tocht. Deze route is
ongeveer 115 kilometer lang en brengt
u langs de mooiste plekjes in de regio.
De bedoeling is dat er tussen 11.00 uur
en 12.30 uur gestart kan worden vanaf De Vereeniging. Daar kunt u ook betalen voor
deze tocht. Kosten voor volwassenen € 29,50 p.p en voor kinderen € 12,50 p.p.
Bij vertrek ontvangt u de puzzel route, krijgt u koffie/thee of fris en voor de kinderen een
snoepzak en een bezigheidje voor onderweg. Aan het einde van de route ontvangt u
een afhaalmaaltijd van De Vereeniging mee naar huis. Tijdens de route is het de bedoeling dat er aan de hand van de routekaart ook vragen worden ingevuld en opdrachten
worden uitgevoerd. Doe hier goed je best voor want er is een leuke prijs te winnen! Er
zijn daarnaast ook extra punten te verdienen o.a. door de auto en inzittenden op carnavaleske wijze aangekleed te hebben!
Opgeven kan via onze website www.bosduvelkes.nl of via de telefoon 06-20 42 78 61.
Graag opgeven uiterlijk voor donderdag 29 oktober!!

BLOEDAFNAME OP AFSPRAAK OP PRIKPOST IN DE LUTTE

Op onze prikpost in het gezondheids- te dragen! Bezoekers die geen mondkapcentrum aan de Plechelmusstraat 1 in De je (willen) dragen kunnen wij helaas niet
Lutte zijn wij intussen volledig overge- helpen.
gaan naar bloedafname op afspraak.
We doen de oproep aan iedereen die
U kunt een afspraak maken via www. klachten heeft, zoals hoesten, benauwdmedlon.nl. Op deze manier kan vooraf heid, verkoudheid of koorts, om het
het aantal patiënten in de wachtkamer bezoek aan Medlon uit te stellen tot de
beperkt worden en daarmee de 1,5 meter klachten geheel weg zijn. Reden hiertoe
afstand gegarandeerd worden. Binnen is dat we het zekere voor het onzekere
Medlon willen we onze patiënten en willen nemen, gezien de aantallen met
medewerkers zo goed mogelijk bescher- het coronavirus landelijk stijgen. Dit is
men tegen eventuele virussen. Daarom ook conform de landelijke richtlijnen opkiezen we ervoor om nóg strikter toe te gesteld door de overheid en het RIVM.
zien op het beleid voor het bezoek. Op Om patiënten en aanvragers goed te kunálle locaties van Medlon is het vanaf 19 nen voorzien van actuele informatie advioktober verplicht een mondneusmasker seren wij onze website te raadplegen.
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ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE.
Putkast centrum De Lutte.
Sinds begin 2020 is er een putkast geplaatst aan de
Irenestraat tegenover no. 4, het Lutterse Kwartier in het grasveld. De plek is gekozen in
samenwerking met het bestuur van de Hellehondsdagen. We hebben wel wat concessies moeten doen om de wortels van de
bomen niet te veel te beschadigen.
Deze kast is bedoeld om bij evenementen die worden georganiseerd, denk aan
concerten of de Hellehondsdagen, te
gebruiken als men hierbij stroom nodig
heeft. Deze putkast bevat een aantal
elektrische aansluitingen voor 220 volt
en 400 volt. Totaal is deze gezekerd met
3 * 63 Ampère. Hij bestaat uit 2 compartimenten. Een (de kleine) voor het
aansluiten van de stroom kabels en een
(de grote) voor de leverancier van de
stroom.
De putkast kan geopend worden met
een speciale sleutel. Die op te halen is op een nader te bepalen locatie.
In de toekomst is hij uit te breiden met meerdere aansluitpunten, die in de grond geplaatst worden. Door de kleine ruimte te openen kunnen eigen stroomkabels uitgerold
worden voor gebruik van de evenementen. Tijdens het gebruik wordt de kleine ruimte
weer afgesloten, en de kabels kunnen dan aangesloten blijven.
Principe werking putkast.
De putkast werk als een duikklok,
zoals men gebruikte in heel vroegere
jaren om onderwater toch te kunnen
ademen. Als er veel regen valt, is dit
voor de kast geen probleem. Hij blijft
functioneren tot hij wel tot 1 meter
onder water staat. Het elektrische
deel blijft in een luchtbel die als
gevolg van de constructie ontstaat
zoals het principe van de duikklok.
Er ontstaat dus geen gevaarlijke
situaties.
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Dankzij een subsidie van Univé, die we als SDDL hebben ontvangen en een aanvulling
daarop van de gemeente Losser is deze putkast er gekomen. Een lange wens van vele
verenigingen is in vervulling gegaan.
Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen
De Lutte, laat het ons weten.
Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in het
Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via
mail@dorpsbelangendelutte.nl

MAAK KENNIS MET MUZIEK! KOM NAAR DE CURSUS
‘SAMEN OP WEG’.
Op woensdag 21 oktober gaat de cursus
“Samen op weg naar een instrument”
weer van start. Deze cursus is voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool die
graag muziek willen maken maar nog niet
goed weten welk instrument hen leuk lijkt
om te bespelen.
In 20 lessen maken de kinderen spelenderwijs kennis met muziek. Ze leren verschillende instrumenten kennen. Ook
wordt er veel gezongen, bewogen, en
worden er kleine ritme-instrumentjes en
de blokfluit bespeeld.
Zo leren ze het notenschrift lezen. Na deze
cursus kunnen de leerlingen doorstromen naar het instrument van hun keuze.
De cursus wordt bij voldoende deelname
zowel in Losser als De Lutte gestart.
Nieuwsgierig geworden naar deze cursus?

Kom dan naar één van de proeflessen op
woensdag 21 oktober:
16.00 -16.45 uur Erve Boerrigter in De
Lutte, Plechelmusstraat 14
17.15-18.00 uur Locatie Fundament Muziek
en Dans in Losser, Oranjestraat 2
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Fundament Muziek
en Dans:
m.bauhuis@stichtingfundament.nl
/ 053-5369400.
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DORPSHOES IN CORONATIJD
Na de volledige lockdown dit voorjaar wordt dorpshoes Erve Boerrigter nu geconfronteerd
met een gedeeltelijke lockdown. Nieuwe, strengere
maatregelen zaten eraan te komen,
omdat we het coronavirus nog steeds niet onder controle hebben.
Waar we dit voorjaar echt op slot gingen, hopen we nu -in eerste instantie- te kunnen
volstaan met een forse aanpassing van de openingstijden met ingang van maandag
19 oktober 2020. Een aantal gebruikers heeft zelf besloten om tijdelijk alle activiteiten
stop te zetten (o.a. Actieve Ontmoeting, Plechelmus Harmonie, dansstudio Kolmschot
Bridge de Troefboer en Jeu de Boules).
Om het dorpshoes op een veilige manier open te houden, hebben we in overleg met
onze vaste gebruikers gekozen voor een aantal praktische maatregelen, waarbij onderstaande activiteiten – vooralsnog – kunnen plaatsvinden.
Iedereen weet het natuurlijk wel, maar toch nog even een herinnering aan de regels
waaraan je je moet houden in ons dorpshoes:
Heb je koorts, hoofdpijn of hoest je? Of heeft iemand anders in je gezin deze
klachten? Dan blijf je thuis!

Daarnaast zijn we op dinsdag en donderdag ook telefonisch bereikbaar van 08.30 –
12.00 uur.
De Tourist Info is elke morgen geopend van 09.00-13.00 uur (behalve zaterdag en
zondag)
We bekijken van week tot week wat er mogelijk is.
Zie ook voor actuele informatie www.dorpshoes.nl en www.stichtingfundament.nl
(bibliotheek)
2.
Op dinsdag en vrijdag is de dagvoorziening van de Zorggroep Sint Maarten
vooralsnog gewoon geopend. Ingang via de harmoniezaal. De hoofdingang blijft
gesloten op momenten dat er geen beheerder of gastheer/vrouw aanwezig is in het
gebouw.
3.
Yoga gaat door op:
•
maandag (19.00 – 20.30 uur)
•
dinsdag (19.00 – 20.00 uur)
•
woensdag (08.45 – 09.45 uur).

Heb je geen klachten? Dan ben je van harte welkom en hou je je aan de volgende
RIVM-regels:

4.
Gedurende de periode van vier weken dat de huidige maatregelen van kracht zijn,
blijft de bar buiten gebruik. Een kop koffie is alleen verkrijgbaar voor de deelnemers
aan een incidentele vergadering of een activiteit in het gebouw.

•
•
•

5.
Vergaderen kan op maandag- en dinsdagavond. Neem hiervoor contact op met de
beheerder.

draag bij binnenkomst en als je loopt een mondkapje
desinfecteer je handen bij binnenkomst
houd 1½ meter afstand van elkaar

Wat gaat er door?
1.
Met ingang van maandag 19 oktober 2020 zijn we alleen geopend op:
•
•
•

maandag (13.00 tot 21.00 uur)
woensdag (13.00 tot 17.00 uur)
vrijdag (13.00 tot 17.00 uur)

Dit zijn meteen ook de aangepaste openingstijden van de bieb. Buiten deze uren is de
bieb dus niet geopend.
Op die momenten is een gastheer/vrouw of onze beheerder aanwezig. Op bovengenoemde dagen is van 13.00 – 17.00 uur een medewerker van de bieb aanwezig.
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6.
De muzieklessen van De Sleutel zijn op
•
maandag van 18.20 – 20.30 uur,
•
dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
•
woensdag van 14.30 – 17.00.
Computerlessen van CSD zijn op
•
woensdag van 14.30 – 17.00 uur.
Bewust is ervoor gekozen om het gebouw niet rigoureus op slot te gooien. Immers, juist
in deze bizarre tijd kan ons gebouw nog steeds in een behoefte voorzien.
Of het nou om de dagvoorziening gaat of het lenen van een boek, Erve Boerrigter kan
op die momenten een bijdrage leveren aan het welzijn van de Luttenaren.
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Onnodig te zeggen dat de gezondheid van een ieder voorop staat. En dat een bezoek
aan het dorpshoes absoluut wordt afgeraden bij corona-gerelateerde klachten.
Dat is juist degezamenlijke verantwoordelijkheid die we moeten tonen om het virus
de baas te worden.
We hopen met zijn allen dat er snel een eind komt aan deze moeilijke periode en dat
we met zijn allen weer de draad kunnen oppakken.
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met:
•
onze beheerder (Gea Weda, 0541 – 55 20 09) of
•
het bestuur (voorzitter Stephan Scheper, 06 – 20 01 89 44).

STEUN DE HORECA IN DE GEMEENTE LOSSER
Door de aangescherpte maatregelen van dinsdagavond 13 oktober, krijgt de horeca
het weer zwaar te verduren. Laten we met ons allen de horeca in de gemeente Losser
steunen.
De afhaalmaaltijden worden weer samengesteld,, de bezorgservices starten weer: vele
mogelijkheden om te genieten van een overheerlijke lunch of culinair diner! Alleen voor
nu even thuis, coronaproof, aan tafel. Help je ze mee?
Tourist info De Lutte-Losser heeft hiervoor een speciale pagina gemaakt. Bekijk hier alle
mogelijkheden en laat je inspireren:
https://www.visitdeluttelosser.nl/steun-de-horeca/

SCHATKAMER PROMOTIE/TOURIST INFO DE LUTTE-LOSSER
Aangepaste openingstijden Tourist info De Lutte (voorlopig)
Maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur.
Ook zijn wij dagelijks per mail bereikbaar via: info@visitdeluttelosser.nl , meer info:
www.visitdeluttelosser.nl

IN VERZET TEGEN WINDMOLENS IN HET LUTTERVELD
Stichting Behoud Twents Landschap, landgoed eigenaren en omwonenden van de
Zandhuizerweg maken zich grote zorgen om het plaatsen van windmolens in het
Lutterveld, gebied links naast de grensovergang De Poppe-Autoweg (greune grens).
Het Lutterveld EN het Lutterzand vallen in het Nationaal Landschap NoordOost
Twente. Een windmolenpark in dit gebied is zeer omstreden.
Partijen: gemeente Losser, provincie Overijssel, grondeigenaren en het bedrijf Prowind
(bouw van installaties) en anderzijds de eerder genoemde groepen liggen overhoop
over, al dan niet samen met de Duitsers, de beoogde plek voor windturbines.
De actievoerders willen de inwoners van De Lutte op de hoogte brengen van de materie. Een duidelijk persbericht is te lezen op hun website:
www.behoudtwentslandschap.nl
Ook bestaat de mogelijkheid een daartoe verwijzende petitie te ondertekenen.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
WEES ONBEVANGEN EN ACCEPTEER WAT JE TOCH NIET KUNT
VERANDEREN.

We hebben een hond, Moos, een Heidewachtel. Ook wel genoemd: kleine Münsterlander.
Moos is al bij ons vanaf april 2018 en heeft bepaalde dingetjes aangeleerd. Niet teveel,
want hij moet wel een oorspronkelijke, originele hond blijven. Geen kloonhond. We
hebben erg veel plezier van hem, want Moos is een vrolijk, trouw en opgewekt dier zonder enige achterdocht of reserve naar wat of wie dan ook. Iedereen is zijn vriend. En
iedereen is welkom. Moos maakt geen verschil in geslacht, kleur, leeftijd of wat dan ook.
Soms komt hij van een koude kermis thuis, maar dat deert hem nauwelijks. Daar kunnen
we als mensen een voorbeeld aan nemen. En de dingen die Moos heeft geleerd doet hij
graag, want hij vindt het fijn om de ander een plezier te doen.
Maar er is nog iets wat ik zie. Onze hond - en de meeste soortgenoten ook : ze zijn onbevangen en accepteren de omstandigheden als een gegeven. Om van daaruit er het
beste van te maken. Onbevangen, dus onbevooroordeeld, niet vooringenomen.
Is de buitendeur dicht, dan kan Moos niet de tuin in. Het zij zo. Dan vermaakt hij zich
binnen wel. Gaat een lekker tukje doen, speelt wat met attributen en komt de dag prima
door zonder dat hij daarvoor de TV moet aanzetten. Hij kan zich uren vermaken met een
kapotte sok en telkens weer met het kleedje in zijn mand. Of kijkt lekker door het raam
naar alle voorbijgangers.
Mag hij naar buiten, dan vindt hij dat fijn. In onze – weliswaar niet zo grote – tuin is er genoeg te beleven. Af en toe naar het hek rennen om te kijken wat er in de straat allemaal
gebeurt. Tja, dat hek zit dicht. Hij zou graag de straat oprennen, even naar de overbuurhond Buddy. Maar dat zit er niet in. Jammer dan, niet getreurd, dan maar wat rennen en
buitelen in de eigen tuin. En Moos is gek op spelletjes.
3 x Per dag een stevige wandeling met de baas of het vrouwtje. (Trouwens wel bijzonder.
Ingeval van honden gaat het altijd over het baasje / vrouwtje. Nooit over het bazinnetje
/ mannetje). Maar goed, de wandeling is altijd een hoogtepunt voor Moos. Het liefst zou
hij ‘los’ lopen en rennen, maar dat mag niet. De borden bij ons kerkenbos zijn glashelder: “honden aangelijnd”. Een hond kan niet lezen en dat geldt helaas voor veel baasjes
ook. De irritatie over loslopende honden is vaak terecht. Waarom moet in dat mooie
Lutterkerkebos de hond aangelijnd zijn? Duidelijk toch: om het voor iedereen plezierig
te houden. Kom op mensen, aan de lijn die hond.
De lijn van Moos is zo’n oprolbaar geval. Een meter of 5 lang, dus best wel wat bewegingsruimte. Voor een energieke en actieve hond is die 5 meter wel een behoorlijke
beperking. Maar Moos wordt er niet chagrijnig van. Accepteert het zoals het is en doet
er niet moeilijk over.
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Conclusie: onze hond neemt het leven zoals het is. Binnen de beperkingen, de regels,
de kaders maakt hij er altijd het beste van. Hij wordt niet chagrijnig als de deur dicht
blijft, het hek niet opengaat of de lijn maar 5 meter uitloop toestaat. Hij blijft zichzelf
en haalt het optimale uit de omstandigheden. Liever dan zich te verzetten of chagrijnig
te worden, kijkt hij naar de mogelijkheden. Elke dag is weer nieuw en mooi. Hij heeft
geen TV nodig en spreekt geen waarde-oordelen uit over anderen. Kortom: hij is onbevangen. Wat een voorbeeld! En niet alleen voor mij denk ik.
In dit rare jaar 2020 zouden we allemaal kunnen leren van Moos. Accepteer de omstandigheden zoals ze zijn, als een gegeven en probeer er het beste van te maken. Word
niet boos of chagrijnig als een deur dicht zit, als de muren op je af komen. Kijk wat je
nog allemaal kunt doen i.p.v. te kijken naar wat je moet laten. Wees blij dat er op TV alleen maar bagger is, dan kun je mooi een boek pakken. Of samen een spelletje spelen.
Dan slaap je ook nog beter.
-Paul Wiefferink-

KIEK ES

Kiek Es!
In het totaal klassement van winnaars van
deze rubriek is de familie Oude EgbrinkEnsink op Reimer weer een plaatsje gestegen. Trouwe lezers van ‘t Luutke kan het
onmogelijk zijn ontgaan, dat deze familie
met enige regelmaat de digitale wisselbeker uit de mailbak heeft mogen halen.
Ook dit keer gaven ze als eerste het juiste antwoord door. Kim (Ensink op Reimer)
had het helemaal goed gezien toen ze ons
doorgaf dat ze stukje van de boekenkast
bij de kerk meende te herkennen. Kim,
proficiat en geef de trofee een mooie (tijdelijke) plek.

In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel
succes en geef uw ogen goed de kost als
u - met inachtneming van de RIVM-regelsdoor ons prachtige dorp loopt.

Ook dit keer heeft Babs Oude Elferink een
tekening gemaakt van een herkenbaar
stukje De Lutte. Denkt u te weten wat Babs
precies heeft getekend, kom dan gauw
naar de Facebook-pagina van Kiek Es:
www.facebook.com/kiekesintluutke.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 25 oktober:
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor J. van den Bosch
mevr. M. Oude Ophuis
Woensdag 28 oktober: 19.00 uur Eucharistieviering
voorganger: pastor Jacobs
Zondag 1 november:
09.00
: Allerheiligen gebedsviering m.m.v. het herenkoor
Voorganger
: mevr. G. Maseland
mevr. A. Scholte Lubberink
Dinsdag 3 november: 19.00 uur Rozenkrans
Woensdag 4 november: Voorganger: Pastoor Munsterhuis
Zondag 8 november:
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v dameskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Lars Grote Beverborg en Christiaan Steenbekke
Woensdag 10 november: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastor Jacobs
Gedoopt:
11 oktober
Fiene Wigger dochter van Bart en Susanne Wigger-Nijhuis
Jelle Kristen
zoon van Jurgen Kristen en Luciënne Nijland
Lis Rolink
dochter van Mark en Cindy Rolink
Fem Brunink
dochter van Gijs Brunink en Sabine Teggeler.
Florian Jeunink zoon van André en Renate Jeunink-Sowińska
25 oktober
Ise Westerik
dochter van Maurits en Marloes Westerk-Oude Nijeweme
Luc Maseland zoon van Reinier Maseland en Ellis Kothman
Jette Bulter
dochter van Dennis en Moniek Kristen-Bulter
Wij feliciteren de ouders met doop van hun kind.
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Overleden:
Betsie Nijmeijer-Van Langen Plechelmusstraat 7. Op de leeftijd van 75 jaar
Rieky Berning ten Velthuis, Merelstraat 11 op de leeftijd van 81 jaar
Intenties:
Zondag 1 november: Allerheiligen/Allerzielen viering
Gerhard Koertshuis, Willy Punt, Bernard Hampsink, Tonnie Oosterbroek, Francis
Closa-Rodrigo Vilaseca, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Bennie Pot, Ouders Bultergroote Beverborg, Herman Koertshuis, Alphons Pünt, ouders Grote Punt-Nijhuis,
Johan Closa Reynès, Annie en Hennie ter Brake-Brookhuis, Ouders Bosch-Benneker,
Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Lies en Jan
Olde Nordkamp, Ouders Dierselhuis-Bosch, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Truus
Blankenau-Olde Olthuis, Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing, Ouders LentfertSiegerink, Gerard Goorhuis-oude Sanderink, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Minie
Vaneker-Oude Egbrink, Ali Kokkeler-van Rooy, Frans grote Beverborg, Annette Olde
Hendrikman-Wigger, Herman ten Dam, Frans Broekhuis, Gerard Lage Venterink,
Annie Withag-Punt, Annie Niehof-Nolten, Ouders grote Beverborg-ter Brake, Stieny
Nijhuis-Weusthof, Bernard Sanderink, Johan Reinink, Benny Westerik, Dieny
Veltmaat, Ouders Visschedijk-Notkamp, Frans en Annemarie Rosink, Ouders RosinkSwennenhuis, Ouders Lenfert-Nijhuis, Marietje Punt, Frans Koertshuis en overl. fam.,
Maria Steinmeijer-Brummer, Johnny Punt, Hubert Sweerts, Ouders Gieslink-Frielinck,
Hubert Velthuis, Betsie Nijmeijer-Van Langen, Henk van Leijenhorst, Gerald Koop,
Johnny Koop, Riekie Alink-Beernink, Marinus Oude Egberink, Ouders KuiphuisWerkhoven, Riky Visser-Koertshuis, Echtpaar van Benthem-Reijmer, Overleden fam.
Punt, Ouders Benneker-Steghuis, ouders Schopman-Aveskamp, Henk grote
Beverborg, Ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Fien Bosch-Wekking, Gerhard
grote Beverborg, Jan Schurink, Hennie en Riekie Westerik-Dreijerink, Martinie
Huegen-Zonsbeek, Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Frans Punt, Paula Benneker,
ouders Zwijnenberg-Koekenberg, ouders Reijmer-Schulte, Bennie Gilbers, Gerrit
Vrijkotte, Ria Grundel-Schiphorst, Annie Pikkemaat-Peterman, Annie en Hennie ter
Brake-Brookhuis, Truus Egberink-Grashof, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg,
ouders Kok-Morsink, Martijn Olde Riekerink, Sander Koertshuis, Ouders WargersHermelink, Ouders Schiphorst-Grashof, Ouders van Rijn-ter Woerds, Ouders
Westerik-Kleijhuis, Hennie Schopman, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders VolkerWesterik, Herman Oude Egbrink, Ouders Jeunink-Pots, Benny Luyerink, Annie
Evering-Meijer, Marietje Bulthuis, Echtpaar Seijger-Bulthuis, Ouders LuyerinkBulthuis, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), Marietje Bonnes-Kortink, Truus en Hendrik
Schasfoort-Nijhuis, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Truus Beernink-Borggreve, Paulien
Nordkamp-Zwijnenberg, Marietje Haarman-Bloemen, Albert Berning,
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Betsie Haafkes-Muntel, Jozef Scheper, Ouders ter Beek-Schurink, Gerard Boers,
Sientje Withag-Bosch, Ouders Koekoek-Egberink en Jan,
Lies Berendsen-Olde Nordkamp.
Zondag 1 november: Hans Kamphuis, Paulien Nordkamp-Zwijnenberg,
Johan Bulter
Zondag 8 november: Ouders Lentfert-Siegerink, Tonnie Oosterbroek,
Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Gerard Boers.
Jaargedachtenis: Ouders Gilbers-Raatgerink, Annie Vlutters-Kamphuis, Jan
Swennenhuis (Postweg), echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Johan Grashof,
Frans Giesselink, Dien Nijhuis-Tijhuis(Dorpstraat), Marietje Haarman-Bloemen.
Zondag 15 november: Gerhard Koertshuis, Echtpaar Lentfert-Seiger,
Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Gerard Boers,
Hubert Velthuis. Jaargedachtenis: ouders Notkamp-Nijhuis, Truus Olde NordkampWelhuis, Marinus Oude Egberink.
Pastorpraat
Recht uit het hart. Bijna dagelijks lezen, horen wij over helden in onze samenleving;
en dan gaat het niet over mensen die al een groot standbeeld hebben vaak midden
de stad of dorp, maar we praten over al die mensen, wie en waar dan ook, die
onmisbaar zijn geworden omdat ze ogen, oren en handen links en rechts de kost
geven. In alle bescheidenheid zou ik graag willen zeggen dat ik ook die helden
ontmoet heb. Juist in de dagen dat mijn huisgenote Dieny Veltmaat zo plotseling
overleed; in de dagen er na toen plotseling in het klooster in Noord Deurningen mij
een appartement werd aangeboden, dat plotseling beschikbaar was gekomen. Er
kwam een afweging op mij af, ga ik gebruik van maken of niet; met weer de tijd
hierna van de verhuizing, inpakken en opnieuw beginnen.
Iemand schreef me, het lijkt wel een emotionele draaimolen. (gelukkig staat die
draaimolen nu stil). Het is me goed afgegaan, eenvoudig omdat ik helden heb
ontmoet. Ik heb letterlijk ontdekt wat MEE – LEVEN met je doet. Plotseling er zijn.
Uit de meest onverwachte hoeken. Ik wil eigenlijk zeggen, hoe gemakkelijk dat gaat,
je hoeft geen professional te zijn. Er zijn, luisteren, aanpakken. Ik denk dat dat is
weggelegd voor bijna iedereen. Iedereen op zijn of haar eigen manier; samen
wonderen doen. Is dat ook niet de boodschap van het evangelie hard maken.
Voelbaar maken, zichtbaar maken. Meeleven, er zijn, werkt aanstekelijk.
Evangelie zichtbaar maken voor elkaar. Bijna iedereen kan daar aan mee doen.
Misschien kun je veel meer dan je van je zelf denkt. Dan hoor je ook bij het feest van
1 november, bij alle heiligen, alle helden.
Veel groeten uit de St.Nicolaasstichting Pastor Henk Jacobs.
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Allerheiligen en Allerzielen
Op 1 en 2 november a.s. gedenken we de overledenen van onze
geloofsgemeenschap. Zondag 1 november zal de gebedsviering om 9.00 uur dit
thema hebben. 2 november ‘s avonds zal ons kerkhof sfeervol verlicht zijn.
Er is gelegenheid een kaarsje te ontsteken bij uw dierbare, de kaarsjes worden u bij
het kerkhof aangeboden. In de kerk zal op maandag 2 november voor iedere
overledene een kaars branden op het altaar. De kerk is de hele dag geopend voor
een moment van rust of gebed. Er gedachtenisprentjes verkrijgbaar met de namen
van de overledenen van het afgelopen jaar. Om 20.00 uur is er een herdenkingsviering die te beluisteren is via de kerkradio en www.kerkomroep.nl. In deze viering
worden de overledenen herdacht speciaal de overledenen van het afgelopen jaar.
Jullie begrijpen dat wij het graag anders hadden gewild, maar we zijn genoodzaakt
ons te houden aan de maatregelen. We hopen dat we jullie toch tot steun kunnen
zijn in deze moeilijke tijd, daar waar de ene berust en vrede heeft met het
overlijden, zal een ander nog worstelen met het verlies. We wensen jullie veel
sterkte Namens onze geloofsgemeenschap,de werkgroep avondwake en verliezen
verwerken.
Verruiming uitreiken van de communie
Onlangs heeft de aartsbisschop een verruiming van de uitreiking van de communie
aangekondigd. Naast de uitreiking van de communie in de Eucharistie kan voortaan
ook de communie uitgereikt worden tijdens de viering, waarin een diaken of
pastoraal werker voorgaat. Het pastoraal team heeft besloten dat, met ingang van 1
oktober, de vieringen waarin een diaken of pastoraal werker voorgaat,
communievieringen zullen zijn. Dit betekent dat in de drie wekelijkse cyclus naast de
Eucharistieviering er voortaan één Communieviering en één Gebedsviering plaats
vindt. Het pastoraal team volgt hiermee de richtlijnen die zijn uitgegeven door het
aartsbisdom.
Pastoraal Team Lumen Christi
Dag voor ouderen in De Lutte.
Op maandag 16 november wordt er door de geloofsgemeenschap St. Plechelmus
voor de ouderen van De Lutte een dag georganiseerd. Deze dag begint om 10.30 uur
in het Dorpshoes(i.v.m. Corona) en niet in het parochiecentrum en eindigt om
ca. 14.00 uur. Voor een warme maaltijd wordt gezorgd. Opgave voor deze dag graag
voor 14 november. aan het parochiesecretariaat. Tel.: 0541-551203. of per mail.:
delutte@lumenchristi.nl.
Kloostermiddag een middag die je vormt
Op zaterdag 10 oktober jl. zijn we met een aantal kinderen,-die eerst in maart en
later eind oktober het sacrament van het vormsel zouden ontvangen, maar beide
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vieringen zijn vanwege corona uitgesteld- en een aantal ouders naar het klooster van
de zusters in Denekamp gegaan. Terwijl de zusters de ouders vertelden over de
achtergrond en geschiedenis van de orde en hun daarna hebben rond geleid in het
vernieuwde klooster, zijn de kinderen aan het werk gegaan in de workshop “ik en
mijn ikjes”, geleid door Caroline Bosgoed, coach op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling. Met als voorbeeld de lotusbloem die uit vele blaadjes bestaat rondom
een gouden hart, zo werden de kinderen aangespoord om de “ikjes” waaruit jij
bestaat, te gaan ontdekken. Met aandacht en respect werden de “ikjes” daarna met
elkaar besproken en gedeeld. In een korte viering, waarbij kinderen en ouders weer
verenigd waren, werden de ervaringen van die middag samengebracht rond het
Bijbelverhaal van de talenten. Daarna volgde de afsluiting met een broodje
kroket!Wij allen vonden deze middag zeer de moeite waard en we willen deze dan
ook gaan opnemen in het vormselprogramma voor de vormelingen van het
komende seizoen.
Pastoraal team Lumen Christi Ingrid Schraven PW José van den Bosch PW
Advent
In de Advent, toeleven naar Kerst. Vier avonden, voor wie zich bewust wil
voorbereiden op het Kerstfeest. De lezingen van de vier zondagen van de Advent, die
we gezamenlijk zullen lezen, zijn het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan
over de betekenis van dit feest voor ons nu. Bijbelkennis is niet nodig; elke
bijeenkomst zal worden ingeleid met een korte uitleg. Voor materiaal wordt
gezorgd. 1e bijeenkomst: donderdag 26 november, parochiecentrum De Lutte. 2e
bijeenkomst: donderdag 3 december, parochiecentrum Tilligte. 3e bijeenkomst:
donderdag 10 december, parochiecentrum Beuningen 4e bijeenkomst: donderdag
17 december, parochiecentrum Noord-Deurningen. Tijd: 20.00-21.30uur. De vier
bijeenkomsten zijn door het thema van de Advent met elkaar verbonden, maar u
kunt eventueel ook één of enkele bijeenkomsten bijwonen. Deelname is gratis; een
kleine vrijwillige bijdrage voor de koffie wordt op prijs gesteld. De avonden worden
begeleid door pastor José van den Bosch. Vooraf aanmelden bij het secretariaat van
parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl. Tel: 353551. Maximaal 8
deelnemers per avond (en onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de
coronacrisis).
Naar de eerste Communie
Op donderdagavond 29 oktober is er een informatieavond gepland voor alle
geïnteresseerden en de ouders/verzorgers van de kinderen die op in het laatste
weekend van mei de eerste Heilige Communie zullen gaan doen. Deze gaat door de
huidige Corona-omstandigheden niet door.

nu ook op
zondag geopend
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
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gemak voor elke dag
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