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Twitter

verhuizing Lutter
jeu des boules vereniging

Zölf Met Nemm ‘n
openluchttheater

@deluttecom
#Inschrijving #Hellehondloop
tijdens @Hellehondsdagen van
loopgroep DeLutte is gestart.
@Atletiekunie @hardlopenNL
#DeLutte INFO: https://delutte.
com/nieuws/inschrijving-dorpsloop-de-lutte-is-open- …

Lutheria N2-1
kampioen regio oost

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Agenda
22 mei
26 mei
1 jun
10 jun
15 jun
18 jun
18 jun
19 jun

KBO fietstocht
Lutter Voorjaarstocht
Ophaaldag rommelmarkt
Rommelmarkt vv Lutheria
Concert Openluchttheater
Fietstocht Zij-Actief
Voorspeelavond Harmonie
KBO busreisje

Jaarkalender 2019
Mei
22 KBO fietstocht
26 9e Lutter (fiets) Voorjaarstocht

Juni
1
10
15
18
18
19
22
23

Ophaaldag rommelmarkt vv Lutheria
Rommelmarkt vv Lutheria
Concert Harmonie Openluchttheater
Jaarlijkse fietstocht Zij-Actief
Voorspeelavond Harmonie
KBO Busreisje
‘Zölf Met Nemm’n’ openluchttheater
Concert Lutter Muzikanten

Dr. Brandenburg
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 huisartsenpost in
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122
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.

28 Dorpsquiz De Lutte

Juli
Zij-Actief elke dinsdagavond fietsen
5 43ste Hellehondsdagen
6 43ste Hellehondsdagen
7 43ste Hellehondsdagen
11 KBO Gezellige middag
14 Patroonsfeest H. Plechelmus

Augustus
Zij-Actief elke dinsdagavond fietsen
17 Fietstocht Toer de Boer

Prikpost SHO De Lutte
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.
De Zonnebloem, De Lutte
06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger
Dagvoorziening
0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, De Lutte
Schuif-Aan erve Boerrigter
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor)
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) 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

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009 Voor parochiële berichten:
Plechelmusstraat 14, De Lutte
Email
luutke@lumenchristi.nl
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90
E-mail
delutte@lumenchristi.nl
Het volgende ’t Luutke, 9 loopt van 11 juni tot 2 juli 2019
kopij inleveren woensdag 5 juni voor 20.00 uur via e-mail.
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Wijziging betreffende oud papier halen
Met ingang van juni wordt in De Lutte het oud papier niet meer opgehaald door Jong
Nederland en SV De Lutte. Reden hiervoor zijn verscherpte veiligheidseisen, waardoor
het voor beide verenigingen helaas niet meer werkbaar is om het papier op te halen.
Uiteraard wordt een alternatief geboden. Net als in veel omliggende dorpen moeten
de bewoners voortaan zelf het papier naar de containers brengen. Er worden geen
containers meer geplaatst op de parkeerplaats van de Stockakker.
De containers staan op de parkeerplaats van de sporthal De Luttermolen van vrijdag
tot en met zaterdag. De mogelijkheid om zelf papier te brengen blijft uiteraard overeind. Bij de containers zijn vrijwilligers van beide verenigingen op de zaterdag aanwezig om een helpende hand te bieden.
Wanneer: Iedere 2e zaterdag van de maand
Tijd: van 9:00 tot 12:00 uur
Waar: parkeerplaats bij de sporthal op het Luttermolen
Jong Nederland en SV De Lutte hopen op uw begrip en medewerking voor deze
maatregel.

Verhuizing Jeu de Boules De Lutte
In verband met de verkoop van
Erve Dalhoes was de Lutter Jeu de
Boulesvereniging genoodzaakt om uit te
zien naar een andere locatie.
Een meerderheid van de leden koos
voor de locatie aan Austweg 5 waar de
banen op 1 augustus 2018 in gebruik
zijn genomen.
Met de verplaatsing van het materialenhok is de verhuizing van de Lutter Jeu de
Boulesvereniging voltooid.
Wij zijn erg blij en trots met een vergelijkbare plek aan Austweg 5, ook
nu net buiten de dorpskern, waar we
tevens over een eigen gezellig clubhuis
beschikken.
Met veel inzet van onze leden en huisbaas zijn er 10 prachtige banen aangelegd. Hier wordt op donderdagmiddag
vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur gespeeld

waarna er altijd tijd is voor een gezellige
3e helft.
Vanaf 1 april tot eind oktober wordt er
ook op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur
gespeeld. Regelmatig is er gelegenheid
om mee te doen aan wedstrijden en zijn
er toernooien met zusterverenigingen.
Lijkt je het wat , kom dan rustig eens een
kijkje nemen op een van de bovengenoemde tijden of mail ons op: luttersejeudeboulesvereniging@gmail.com
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Buitengewoon Fietsfestijn Beuningen op zondag 2 juni
Wie wil er nu niet ’n dagje genieten! Stap
dan op 2 juni tussen 10.00 en 12.30 uur op
de fiets. We vertrekken vanaf de VVV in ’t
Sterrebos te Beuningen.
“Wie hebt tied zat en doot heanig an!” Er
is een lange route van 40 km en een korte
van 25 km.
De tour gaat vanaf Beuningen door de
gemeente Losser en Dinkelland. Een grens
bestaat er vandaag niet. Bij B&B Erve
Fakkert in Rossum hebben we de eerste
stop. Hier geen “koffie/thee met kaal gat!”
Daarna fietsen we over de Ageler Es naar
Ootmarsum (lange route). Vrijblijvend kan
op het Commanderieplein een stop gemaakt worden. De route wordt vervolgd
via rustige weggetjes naar ’t Nije Eskes in
Beuningen. Daar worden we door Paula
verwend met een proeverijtje van zelfgemaakte producten. De tocht eindigt bij ’t
Sterrebos voor iets lekkers. Deze prachtige tocht mag je niet missen! Deelname
bedraagt: € 6,00 voor volwassenen en
voor kinderen € 4,00. Voor meer informatie: vvvdeluttelosser.nl, tel: 0541-551160.

inschrijving Dorpsloop geopend
Loopgroep De Lutte gaat door op het
succes van vorig jaar. Toen is het parcours compleet vernieuwd en gecertificeerd als officieel wedstrijdparcours. “De
hardlopers waren enthousiast en daar
doen we het voor”, zegt voorzitter Oude
Egbrink. De inschrijving voor de 36ste
editie van de Dorpsloop is geopend.
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De loopafstanden zijn: 2 km (twee rondes van 1 km voor de jeugd), 5 en 10 km.
Het parcours is 5 km, dus deelnemers
van de 10 km lopen het parcours twee
keer. De Bambiniloop voor de kinderen tot en met 6 jaar is ca. 500 m. Voor
inschrijving en meer informatie:
www.loopgroep.nl/dorpsloop

Zij-Actief
Dinsdag 18 juni jaarlijkse fietstocht
Vertrek om half 2 bij het dorpshoes. We hopen op mooi weer;
komt allen.
Opgeven bij Marga u.h. Broek
In juli en augustus elke dinsdagavond fietsen. Vertrek vanaf zeven
uur bij de kerk.
Aanmelding niet nodig. Voor wie
zin en tijd heeft
Altijd erg gezellig!
1 september is er een oogstdankviering. Nadere info via ‘t Luutke

Beste ‘T Luutke lezers
“Het heeft Zijne Majesteit behaagt”, zo
begon op 26 mei de bijeenkomst in het
gemeentehuis.

was dat er van de vier uitgereikte onderscheidingen er drie voor vrouwen uit De
Lutte waren.

Alle drie waren we zeer verrast toen wij
onze koninklijke onderscheiding kregen.
De ene Ria wat eerder dan de andere
Ria maar we werden totaal overvallen
door de waardering voor onze vrijwilligerswerkzaamheden voor onze dorpsgemeenschap. Het was een bijzondere
ervaring deze gebeurtenis mee te maken.
En wat het nog meer bijzonder maakte

We hebben zoveel kaartjes, mailtjes,
appjes gekregen, maar ook prachtige
bloemen van diverse mensen en instanties. Voor al deze vormen van felicitaties
bedanken we op deze manier iedereen
van harte.
De drie gedecoreerden; Ria Nijhuis, Ria
Bekke, Irma Onland.
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Negende editie van Lutter Voorjaarstocht
Een speciale werkgroep van het dorpshoes Erve Boerrigter organiseert dit jaar voor
de 32ste keer een fietstocht. De negende editie van deze Lutter Voorjaarstocht staat
voor zondag 26 mei op de kalender.
Na meer dan twintig jaar een fietsdriedaagse te hebben uitgezet, wordt sinds 2011
een eendaagse fietstocht aangeboden. De deelnemers aan de Lutter Voorjaarstocht
worden in staat gesteld om kennis te maken met de fraaie omgeving van het
Hellehondsdorp.
Het karakteristieke dorpshuis Erve Boerrigter aan de Plechelmusstraat 14, fungeert
als startpunt voor deze Lutter Voorjaarstocht. Waar de tocht precies heen voert, blijft
een verrassing. Maar dat de deelnemers op 26 mei tal van mooie plekjes rondom het
kerkdorp te zien krijgen, lijdt geen twijfel. De fietsers kunnen die dag kiezen uit twee
afstanden: 25 en 50 kilometer. Vertrek is mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur.
De inschrijvingskosten bedragen vijf euro voor volwassenen en twee euro vijftig
voor kinderen tot en met twaalf jaar. Traditiegetrouw is er onderweg en ook na
afloop een traktatie voor de fietsers.

Ophaaldag rommelmarkt Lutheria 1 juni
Op tweede pinksterdag organiseert v.v. Lutheria wederom de jaarlijkse rommelmarkt
op het schoolplein van de St. Plechelmusschool. De opbrengst komt ten goede aan de
volleybalvereniging.
Om goederen voor de rommelmarkt te krijgen, komen leden van Lutheria op zaterdag
1 juni aanstaande bij u langs de deur in De Lutte (inclusief De Luttermolen) en het buitengebied. Dus ruim die zolder of kelder vast op en zet bruikbare spullen apart. Denk
hierbij aan speelgoed, servies, lampen, antiek, boeken, elektrische apparaten, fietsen,
meubels, gereedschap etc. Natuurlijk kunt u ook zelf uw spullen brengen tussen 09.00
– 15.00 uur bij Heebing aan de Lossersestraat 18 in De Lutte.
Op de rommelmarkt worden geen
televisies, chemicaliën, tuinmeubilair,
sanitair, jaloezieën, computers, koelkasten, bankstellen, kasten en oud ijzer
aangeboden, deze spullen zullen de
leden dan ook niet meenemen.
Dankzij de vrijgevigheid van de
Luttenaren is het mogelijk om een succesvolle rommelmarkt te organiseren!
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NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE
Drinkwater in De Lutte

St. Dorpsbelangen De Lutte heeft contact
opgenomen met Vitens om wat meer
informatie te krijgen over het drinkwater
in De Lutte. Vitens gaf ons desgevraagd de
volgende informatie. Het drinkwater in De
Lutte is zogenaamd mengwater. Dat betekent dat het bestaat uit water van verschillende bronnen. Het drinkwater in De Lutte is
een mengsel van drinkwater uit Weerselo, Mander en Denekamp. Het waterreservoir
voor De Lutte is gevestigd bij de Tankenberg. Wanneer je van De Lutte naar Oldenzaal
rijdt is het zichtbaar aan de rechterkant van de weg.
De hardheidsschaal in °dH (deutsche Härte), welke gebruikt wordt in Nederland:
0 tot en met 3 °dH: zeer zacht water (Mander)
4 tot en met 7 °dH: zacht water.
8 tot en met 11 °dH: gemiddeld water (Denekamp)
12 tot en met 17 °dH: vrij hard water (Weerselo)
18 tot en met 30 °dH: hard water
Het (meng)water in De Lutte is gemiddeld qua hardheid en heeft een neutrale zuurgraad. Het water wordt dagelijks gecontroleerd. Dit is nodig om er zeker van te zijn
dat het drinkwater van de juiste kwaliteit is. Voor vragen en meer informatie verwijzen
we je graag naar: www.vitens.nl. Een tip van Vitens is een app die gemaakt is voor een
wandelroute rondom de winlocatie in Mander van 12 km: https://www.vitens.com/
pers-en-nieuws/nieuwsoverzicht/persberichten/vitens-lanceert-gratis-wandelapp
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
St. Dorpsbelangen De Lutte

Fietstocht Toer de Boer
Op zaterdag 17 augustus a.s. is weer de
bekende fietstocht Toer de Boer.
Dit is een prachtige route waarbij diverse
bedrijven op het platteland open zijn
voor bezoek.

De start is tussen 10. 00 en 11.00 uur
en is bij zorgboerderij Hoge Boekel,
Hogeboekelweg 85B, Losser.
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‘Zölf Met Nemm’n’ in openluchttheater
Het Dorpstheater van dorpshoes Erve Boerrigter gaat iets bijzonders doen. Onder het
motto ‘Zölf Met Nemm’n’ wordt zaterdag 22 juni vanaf 20.30 uur een muzikaal feestje
gehouden in het openluchttheater in het kerkenbos. Wij zorgen voor een sfeervolle
setting en prima live-muziek van Johnny Teardrop and the Tissues en twee lokale dj’s.
Alle overige ingrediënten voor een gezellige avond, van drank tot een hapje voor op de
barbecue, moeten de bezoekers zelf meenemen.
Het akoestische optreden van de Oldenzaalse formatie Johnnie Teardrop and the
Tissues is de eerste activiteit van het Dorpstheater op een andere locatie dan de
vertrouwde zaal in het dorpshoes. Op de een na langste dag van het jaar wordt in het
openluchttheater naast de blokhut (aan het Kerkenbospad) een ZMN-concert gehouden. Waarbij ZMN dus niet staat voor Zomer Midder Nacht, maar voor het credo van de
avond: ‘Zölf Met Nemm’n’.
Het zelf meenemen beperkt zich, wat
ons betreft, niet alleen tot de drank en de
hapjes. Bezoekers worden opgeroepen
om ook zitkussens (voor op de tribune
van het openluchttheater), klapstoelen,
koelboxen en vooral goede zin mee te nemen. Wij zorgen ervoor dat het terrein in
retrostijl wordt aangekleed. Met passende
verlichting en andere sfeeratributen. Aan
een speciaal ZMN-barbecuepakketje
te bestellen bij de lokale ondernemers
wordt nog gewerkt. Op het terrein zelf
komen voldoende parkeerplaatsen voor
de kruiwagens en bolderkarren waarmee
de bezoekers hun spulletjes mee kunnen
nemen.
Hoofdact van de avond is Johnny Teardrops and the Tissues. Onder aanvoering van
zanger Henk ter Grote werkt deze Oldenzaalse formatie zich door een akoestisch repertoire heen van louter klassiekers, variërend van rhythm & blues tot pop, rock en soul.
Van Morrison, Rod Stewart, The Police, Ry Cooder en nog meer grootheden passeren
22 juni de revue. Het voorprogramma, de pauze-act en de after-party worden verzorgd
door de Lutter dj’s Daktari (Gerard Veldscholten) en Dennis (Oude Egbrink).
Kaarten voor deze eerste editie van ZMN zijn vanaf woensdag 15 mei verkrijgbaar en
kosten 7,50 euro per stuk. Kaarten zijn online te bestellen via www.dorpshoes.nl en
ook verkrijgbaar aan de balie van dorpshoes Erve Boerrigter. Telefonisch zijn kaarten te
reserveren bij José Bossink (06-13374950) Katin Achterberg (06-13255723).
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Zilveren Hellehond voor Luttenaar Willy Nijhuis
Afgelopen vrijdag werd op de
brainstorm-avond van de werkgroep
Hellehondsdagen De Lutte Willy Nijhuis
voor zijn jarenlange inzet voor de
Hellehondsdagen in De Lutte in het zonnetje gezet. Hij ontving van het bestuur
de Hellehondspeld in zilver.
Willy Nijhuis trad in 1991 toe tot de
werkgroep Hellehondsdagen, toentertijd vallende onder de stichting
Gemeenschapswerk. Hij heeft in al die
28 jaar af en toe een bestuursfunctie
vervuld maar het meest in het oog
springende is wel zijn inzet bij de organisatie en werkzaamheden tijdens het
jaarlijkse feestweekend in De Lutte: De
Hellehondsdagen. Jarenlang was hij
een van de zwoegende vrijwilligers die
vanaf donderdagmorgen tot en met
maandagmiddag na het feest veel werk

verzette. En dat zijn dagen van meestal
16 uur. Tot diep in de nacht, als de laatste feestvierder huiswaarts keert, sluit
Willy met zijn companen de feesttent.
Nog steeds is Willy Nijhuis actief bij de
Hellehondsdagen, maar ook daarnaast
voor de werkgroep Poashoalt halen.
Raimond oude Egbrink sprak namens het
bestuur de supervrijwilliger toe en dankte
hem voor zijn jarenlange inzet. Ten onverstaan van de overige noeste organisatoren spelde Tessa Olde Riekerink Willy
Nijhuis het zilveren Hellehondje op.
In De Lutte zijn door de jaren heen 7
gouden en 5 zilveren Hellehondjes
uitgereikt aan personen die langdurig
betrokken zijn geweest bij de organisatie
van de jaarlijkse Hellehondsdagen. In het
weekend van 5, 6 en 7 juli wordt voor
de 42e keer het populaire dorpsfeest
georganiseerd.

Tessa Olde Riekerink spelt Willy Nijhuis de zilveren Hellehond op.
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Starterslening verruimd
Het college van B&W heeft besloten om
de maximale koopsom voor het verkrijgen van een starterslening te verhogen
van € 200.000 naar € 290.000. Dat komt
bedrag komt overeen met de kostengrens
voor de Nationale Hypotheek Garantie.
Met het verruimen van de maximale
koopgrens krijgen méér starters op de
Losserse woningmarkt de mogelijkheid
om, met behulp van een starterslening,
een woning te kopen. Ook wordt zo de
doorstroming naar een andere woning
gestimuleerd, waardoor weer woningen

vrijkomen voor starters.
Bovendien stort de gemeente Losser
€ 250.000 bij in het fonds van waaruit
de startersleningen worden verstrekt.
Hiermee verwacht de gemeente voldoende geld beschikbaar te hebben om aan
het aantal aanvragen voor een starterslening te kunnen voldoen. De gemiddelde
hoogte van een starterslening bedraagt
nu ruim € 30.000.
De startersleningen stimuleren starters
om in bijvoorbeeld De Lutte te blijven
wonen. Hele artikel op www.delutte.com.

Lutheria Niveau 2-1 kampioen Regio Oost
Op zaterdag 11 mei hebben de
Lutterse meisjes Suus, Jolé, Joni, Sophie
en Diede hun volleybalkwaliteiten
omgezet in een gouden medaille bij de
NeVoBo Regiokampioenschappen 2019
in Elburg. De spannende wedstrijd tegen Webton Hengelo is gewonnen met
gelijke stand maar met uiteindelijk een
betere setstand. Het sportieve seizoen
is voor deze speelsters van volleybalvereniging Lutheria dus afgesloten met
een feestje!
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BUSREIS

VOOR SENIOREN NAAR TERSCHUUR EN ELBURG

Op woensdag 19 juni organiseert de KBO in samenwerking met dorpsboerderij
Erve Boerrigter een bustocht voor senioren uit De Lutte.
We vertrekken om 8:30 uur bij Erve Boerrigter en zijn rond 21:00 uur
weer terug in De Lutte.
De kosten hiervoor zijn € 50,00 per persoon en hiervoor krijgt u:
- Vervoer per luxe touringcar voorzien van o.a. toilet en begeleiding van een
ervaren chauffeur/reisleider.
- Een goed verzorgd en uitgebreid ontbijtbuffet nabij Apeldoorn.
- Entree in het bekende oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur.
Het museum biedt rondgang langs 160 ambachten, winkeltjes van vroeger
en compleet ingerichte werkplaatsen.
- Bezoek aan één van Nederlands meest bezienswaardige oude stad Elburg, welke u
op eigen gelegenheid kunt verkennen.
- Ter afsluiting een 3-gangen diner bij restaurant Waaijer in Langeveen.
Wilt u mee met deze busreis geef u dan op door onderstaand deelnameformulier,
in te leveren vóór maandag 10 juni bij:
Henk Peters, Pastoor Geerdinkstraat 28, 7587 AR De Lutte.
Maak dan ook vóór 10 juni € 50,00 over op bankrekeningnummer:
NL42 RABO 0130 3424 67 t.n.v. KBO De Lutte.
U hoeft voor deze busreis géén lid van de KBO te zijn.
Er kunnen 60 personen mee in de bus, wacht niet te lang met opgeven.
Om mee te kunnen moet u wel redelijk goed ter been zijn, gebruik van een rollator
is geen bezwaar.

DEELNAMEFORMULIER

Naam : .…………………………………………………………………………………

Adres : ……………………………………………………………………………….…

Tel.nr. : ………………………………………………………………………………….

Dieet wensen : …………………………………………………………………………
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
Schijt aan voetbaltassen

Begin april was ik uitgenodigd voor een
middag voor zorgprofessionals, oftewel
voor mensen die werkzaam zijn in de
zorg, in de breedste zin van de zorg. De
middag werd ingeleid door Lucas de
Man, een Belg die op zeer humoristische
wijze sprak over de zorg en dan vooral
de bureaucratie in die sector. De regels,
protocollen die ieder in de zorg wel kent
en soms behoorlijk frustrerend kunnen
zijn, omdat ieder mens, iedere casus
uniek is en niet altijd binnen de regels
en protocollen passen. De boodschap
die middag was om professioneel schijt
te hebben aan regels en protocollen, op
een verantwoorde manier. De boodschap
was om te luisteren naar diegene die zorg
nodig heeft, naast diegene gaan staan en
daar het plan op aanpassen om het doel
te kunnen bereiken. Dat doe wij ook als
zorgprofessionals, maar soms moeten we
van de gebaande paden in regeltjesland
af om iemand te kunnen helpen.
Jaren geleden was ik werkzaam bij een
verkeersschool, andere tak van zorg!
Op een dag kregen wij het verzoek om
motorrijles te geven aan een man die
ongeneeslijk ziek was. Een van zijn laatste
wensen was om te leren motorrijden.
Alles geregeld en helaas zakt hij voor een
onderdeel van het motorpraktijkexamen.
Balen, lange wachttijden bij het CBR! Hoe
gaan we dit aanpakken? Het CBR gebeld
en de situatie uitgelegd. Zij begrepen de
situatie en zij waren bereid om van de regels af te wijken om iemands laatste wens
te kunnen vervullen. In kortere wachttijd
dan gebruikelijk behaalde deze leerling
12

uiteindelijk zijn motorrijbewijs. De term
‘professioneel schijt hebben aan’ bestond
nog niet. Maar wat voelde dat goed
om iemand op deze manier te kunnen
helpen! Helaas kon deze leerling niet lang
meer genieten van zijn motorrijbewijs,
enige tijd na het behalen van zijn rijbewijs
is hij helaas overleden.
In de return van de halve finale van de
Champions League had Liverpool ook
schijt aan de 3-0 achterstand die in de
eerste wedstrijd tegen Barcelona was
opgelopen. Daags na deze wedstrijd was
ik met jongste zoon bij Madame Tussauds
in Amsterdam. En natuurlijk wilde jongste
zoon met Messi op de foto, die de 3-0
maakte tegen mijn Liverpool. Voordat ik
de foto maakte, heb ik eerst mijn middelvinger opgestoken tegen Messi en hem
gewaarschuwd voor Liverpool. Liverpool
heeft schijt aan zijn reputatie en aan
die van Barcelona. Het heeft blijkbaar
gewerkt want Liverpool liet niks over van
Messi en consorten. Mede dankzij de samenwerking tussen een 14-jarige ballenjongen in het stadion en Trent Alexander
Arnold scoorde Liverpool 4-0 en was de
finale bereikt. Yes, Messi, Suarez walked
alone at Anfield, totaal weggespeeld door
van de mannen van Klopp wiens tanden
elke wedstrijd witter worden.
Champions League of Kelderklasse,
de blijdschap bij het behalen van een
finaleplek of kampioenschap, het zal niet
voor elkaar onderdoen. SV De Lutte 6 dat
na 20 jaar weer kampioen werd, er zijn
teams die er langer over doen om weer

kampioen te worden. Schijt zullen ook
twee spelers van dit elftal hebben gehad
aan de regel om de inhoud van hun voetbaltas meteen bij de was te doen. Ik zag
de dag na dit kampioenschap twee voetbaltassen in een hoekje bij Plexat liggen.
Ach, met een beetje geluk en als ze maar
lang genoeg blijven liggen wandelen
deze tassen vanzelf naar de wasmand...
Monique Greftenhuis

KIEK ES
Kiek es!

Thijmen Welhuis is de glorieuze winnaar
van de Kiek Es! in de vorige uitgave. Op
de foto was niet alleen de weerspiegeling van de fotograaf te zien, maar
ook de deurkruk van de voormalige
peuterspeelzaal ’t Kloosterhöfke aan de
Lossersestraat. Nu het nog kan, moet
de fotograaf hebben gedacht, zou het
toch mooi zijn om ook dit stukje dorpsgeschiedenis aan bod te laten komen
in deze rubriek. Onze welgemeende
felicitaties zijn voor Thijmen natuurlijk
die de digitale wisselbeker drie weken
mag koesteren.
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 Facebookpagina van Kiek Es: www.facebookcom/kiekesintluutke. In de reacties
onder het betreffende bericht kunt u de
locatie doorgeven. Veel succes en geef
uw ogen opnieuw goed de kost als u
door ons prachtige dorp loopt.
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 26 mei
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Dinsdag 28 mei

Afscheidsviering pastor Ros
: Communieviering m.m.v.
het Plechelmuskoor
: pastor L. Ros
: mevr. A. Scholte Lubberink
: Tess Kleissen en Ytse de Cock van
Delwijnen
: 19.00 uur Rozenkrans

Donderdag 30 mei : Hemelvaart
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. T. Volker
Zondag 2 juni
11.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Collecte
Dinsdag 4 juni
Woensdag 5 juni
Zondag 9 juni
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Woensdag 12 juni

: 1e H. Communie
: Eucharistieviering m.m.v. eigen koor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. T. Hesselink
: Joyce en Bart Rolink
: 2e collecte voor Jongerenpastoraat en eigen
geloofsgemeenschap
: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering
: Hoogfeest van Pinksteren
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastoor. T. Munsterhuis
: mevr. M. Brookhuis
: Lars Grote Beverborg en Christiaan Steenbekke
: 19.00 uur Eucharistieviering

Overleden:
Johnny Koop, Lossersestraat 70. Op de leeftijd van 68 jaar.
14

Misintenties:
Zondag 26 mei : Dora en Gerhard Molthof–Eertman, Annie Vlutters-Kamphuis,
Gerrit Vrijkotte (namens de buurt), Jan Lentfert, Johnny Koop,
Tot zekere intentie.
Jaargedachtenis: Ouders Bentert-Nijhuis, Ouders Hooge Venterink-Notkamp,
Ouders Lentfert-Siegerink, Hennie Schopman, Bernard Hampsink.
Zondag 2 juni : Ouders Wonniger-Rolink, Ouders Schopman-Aveskamp, Fien
Bosch-Wekking, Johan Closa Reynès, Willie Jansink, opa Tonny Oosterbroek,
Gerald Koop, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), Herman Koertshuis, Gerard olde
Riekerink en Ilse Weegerink-olde Riekerink, ouders Kok-Morsink Johnny Koop,
Tot zekere intentie.
Jaargedachtenis: Geertruida Zwijnenberg-Kamphuis, Hubert Nijhuis, Gerald
Koop, Jan Nijhuis (Emmen).
Woensdag 5 juni: Tot zekere intentie.
Zondag 9 juni: ouders Notkamp-Nijhuis, Gerald Koop, Ria Grundel-Schiphorst,
Martin Volker, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Ouders
Westerik-Kleijhuis, Theo van de Vechte, Annie Nijhuis-Beernink, Johnny Koop.
Jaargedachtenis: Ouders Gilbers-Raatgerink, Ouders Beernink-olde Meijerink,
Tonnie Oosterbroek, Ouders Westerik-Welhuis, Johan Steghuis,
Marietje Beernink-Bulthuis.
Pastorpraat
Ga je mee buiten spelen?
Als kind is de periode die na Pasen aanbreekt een bijzondere, want na de winter
kun je de lente letterlijk ruiken, en de natuur wordt als het ware opnieuw
geboren en verwondert. De zomer duurt niet zo lang meer en met vriendjes en
vriendinnetjes kun je van alles gaan beleven. Kunnen wij volwassenen ook nog
met die ogen de wereld voldoende zien en waarderen? Zo vertelde ook Frans
Van der Lugt, de alweer vijf jaar geleden in Homs vermoorde pater. Hij vertelde
graag anekdotes. Ooit bevond hij zich in de natuur. Het was schitterend om hem
heen. Alleen besefte hij op een gegeven moment daar totaal geen oog voor te
hebben. Met zijn hoofd zat hij heel ergens anders. Al die omringende schoonheid
stond op een tweede plaats. Dit realiseerde hij zich en: ‘Ik stopte met denken en
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plannen en ik gaf mezelf over aan de stilte die mij omhulde om in mijn dieptes af
te dalen.” Als wij er met Hemelvaart in groten getale op uit trekken, de natuur
in, mogen wij ook eventjes in onze haastige volwassenlevens stilstaan en
ademhalen. Pasen heeft ons herinnert aan dat nieuwe leven waarin we kunnen
opstaan, en met Pinksteren gaan we gedenken dat de Heilige Geest gekomen is
om ons adem in te blazen en om ons vuur aan te wakkeren. De vormheer rector
Kuipers noemde het een soort powerbank die kracht en energie geeft om van
mij “ons” te maken en van ik “wij.” Want de komst van de Heilige Geest is ook te
zien als het geven van levenskansen voor hen die niets bezitten, met uitzicht
voor hen die verdrietig zijn, met mildheid voor hen die verhard zijn, met
dankbaarheid voor hen die het goed gaat of met zorg en aandacht voor de
kwaliteit van het leven. Jezus liet ons de Geest na die ervoor zorgt dat wij niet
vergeten wat we van hem hebben geleerd, zorg dragen voor elkaar en in
dankbaarheid voor al wat geschapen is.
Eerste Heilige Communie
Zondag 2 juni a.s. ontvangen 28 jongens en meisjes uit de Lutte voor de eerste
keer het sacrament van de Eerste Heilige Communie. De feestelijke viering
begint om 11.00 uur in de Plechelmuskerk in de Lutte en wordt voorgegaan door
pastoor Munsterhuis. De communicantjes hebben zich hierop in de afgelopen
maanden grondig voorbereid. Zo waren er onder begeleiding van ouders
speciale kindermiddagen waarin diverse onderwerpen werden besproken zoals
het doopsel, ‘samen aan tafel’ en ‘ iedereen hoort erbij’. De kinderen hebben
een rondleiding gehad in de kerk en een bezoek gebracht aan de bakker.
De viering van zondag 2 juni zal een hoogtepunt zijn voor deze kinderen.
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Openluchtviering Lumen Christi Pinksteren 2019
Aan de vooravond van Pinksteren, zaterdag 8 juni a.s., zal er net als voorgaande
jaren een Openluchtviering zijn voor alle parochianen van Lumen Christi. In deze
viering willen wij onze onderlinge verbondenheid met alle
geloofsgemeenschappen binnen de parochie Lumen Christi vieren. De viering zal
gehouden worden om 18.00 uur in de tuin achter de H. Nicolaaskerk , in
Denekamp. Het gehele team van pastores zal in deze viering voorgaan. Aan het
begin van de viering zal het Pinkstervuur binnengedragen worden, met een korte
tekst bij elke vlam. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen zal er frisdrank zijn.
In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond geen vieringen. Bij
slecht weer zal de viering in de kerk van Denekamp plaatsvinden.
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Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen alle parochianen en
belangstellenden uit deel te nemen aan deze unieke gezamenlijke viering!
Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi
Roepingenzondag
In het weekeinde van 11/12 mei vierden we Roepingenzondag en baden we
wereldwijd om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat , het pastoraat en
om vrijwilligers in de Kerk. Het zou jammer zijn als het bij dit weekend bleef. Dat
hoeft ook niet. Het Aartsbisdom Utrecht kent sinds enkele jaren een Diocesane
Gebedskring om Roepingen. Deze kring is een groep van mensen die toezeggen
te willen bidden om roepingen, zodat de Kerk van Utrecht ook in de toekomst
kan rekenen op priesters, diakens, religieuzen en vrijwilligers die de gelovigen
willen voorgaan in Woord en Sacrament.
Bidden om roepingen is heel belangrijk. Jezus zelf zegt in het Evangelie: De oogst
is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten. Daarom wil de Roepingenraad van het
aartsbisdom u vragen zich aan te sluiten bij deze Gebedskring. Als u zich opgeeft,
ontvangt u enkele keren per jaar een Nieuwsbrief en wordt u op de hoogte
gehouden van alle ontwikkelingen met betrekking tot het roepingenpastoraat en
de verschillende opleidingen in ons aartsbisdom. Achterin de kerk vindt u een
intekenlijst om u direct op te geven. Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
21-22 juni 2019: Kloosterweekend voor iedereen van 18-80 jaar, bij de zusters
Franciscanessen in Denekamp
In het klooster van de zusters Franciscanessen van Denekamp, wordt van
vrijdagavond 21 juni vanaf 19.00 u. tot zaterdagavond 22 juni tot 19.00 u. een
kloosterweekend georganiseerd. Het is bedoeld voor mensen die op zoek zijn
naar zingeving: samen met anderen, op een prachtige, unieke locatie in het
groen, op ontdekkingstocht naar bewustwording.
Het programma zal bestaan uit o.a. kennismaking met elkaar, creatieve
workshops, momenten van stilte en bezinning, en ontmoetingen met de zusters.
Het maximale aantal deelnemers is 15 personen. 24 uur in het klooster: een
bijzondere ervaring voor wie even de alledaagse drukte wil loslaten en wil
ervaren waar het in het leven werkelijk om gaat. De kosten zijn € 125,- . Voor
opgave en meer informatie: Caroline Bosgoed, cbosgoed@hetnet.nl Locatie:
Klooster zusters Franciscanessen,
St. Nicolaasstichting, Huize Elisabeth. Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp.
Werkgroep Kloosterweekend: zuster Christella, zuster Reinalda, Mariet Bruns,
Daniel Geers en Caroline Bosgoed
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Afscheid werkgroep alleenstaanden.
Op woensdag 15 mei hebben we afscheid genomen binnen onze werkgroep van
Annie Hollink (25 jaar werkgroep) en Miny Meijer (20 jaar werkgroep). Deze
twee dames hebben al deze jaren bijeenkomsten georganiseerd voor een tiental
mensen. Dit ging altijd in overleg met de werkgroep “verliezen verwerken” en
“bezoekerswerk”. We hebben op gepaste wijze afscheid genomen en Annie en
Miny bedankt voor al hun jaren inzet als vrijwilliger binnen deze werkgroep.
Miny zal nog steeds vrijwilliger blijven binnen onze geloofsgemeenschap.
Aangezien deze werkgroep is gestopt wil de groep beginnen met een
inloopmiddag. Deze wordt onderling georganiseerd. Voor informatie of interesse
kunt u contact opnemen met Nel Grunder.
Namens de locatieraad Voorzitter Maria Wolbert- Closa Rodrigo

astor Praat
Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; woensdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur
woensdagavond van
19.30 – 20.30 uur
vrijdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur
Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalvingziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
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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

gemak voor elke dag

