't Luutke
Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 9 - van 2 t/m 23 juni 2020

Twitter
@tubantia
Promotie als kroon op het
werk voor SV De Lutte

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Agenda
Vanwege de maatregelen m.b.t. het
coronavirus kunt u voor voor een
actuele agenda het beste kijken op de
website
www.DeLutte.com.

Jaarkalender 2020
Wij hebben de jaarkalender volledig geleegd.
Als u informatie voor de jaarkalender heeft, dan graag (opnieuw) aanleveren, dan weten we
zeker dat de vermeldde informatie klopt.

Dorpshoes Erve Boerrigter weer geopend
Vanaf 2 juni is ons dorpshoes elke werkdag weer geopend van 8.30 - 17.00 uur.
Let op: nog niet alle activiteiten starten weer.
De prikpost van Medlon begint niet weer in ons dorpshoes, maar start vanaf 9 juni in
het nieuwe gezondheidscentrum.
De dagvoorziening start vooralsnog niet.
Huisartsenpraktijk & Apotheek
Brandenburg Elferink
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 Hengelo via telefoonnummer

088 - 555 1155
Vanwege de huidige Corona-epidemie is de
praktijk vaker dan gebruikelijk gesloten omdat
de beide huisartsen ook dienst moeten doen op
corona-post in Oldenzaal.”

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 Erve Boerrigter.
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

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

Het volgende ’t Luutke, 10 loopt van 23 juni tot 14 juli 2020
kopij inleveren woensdag 17 juni voor 20:00 uur via e-mail.
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Opening nieuw gezondheidscentrum in de lutte
Beste dorpsgenoten,
Na jaren voorbereiding is het bijna zo ver: de opening van het nieuwe gezondheidscentrum in De Lutte, aan de Plechelmusstraat 1. De Lutter huisartsen hebben samen
met Fysiopraktijk Berghuizen een prachtig gezondheidscentrum laten bouwen waar ze
trots op zijn! Vanaf 9 Juni zullen de huisartsen werkzaam zijn op de nieuwe locatie, de
fysiotherapeuten volgen op 15 juni.
Met de nieuwbouw is er voor de huisartsen eindelijk de ruimte die nodig is om de praktijk verder te ontwikkelen. De eerste stap hierin is de komst van een doktersassistente
per juli. Voor kleine medische vragen, bijvoorbeeld oren uitspuiten, injecties, uitstrijkjes en bloeddrukcontroles kunt u straks ook bij haar terecht.
Naast de huisarts, apotheek en fysiotherapeut zal ook een logopedie- dietetiekpodotherapie- en kinderfysiotherapiepraktijk zitting nemen in het pand. Tevens zijn
we blij dat Medlon 3 keer per week bloed komt prikken (maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend) , en dat Thuiszorg Maartje vertegenwoordigd is in ons
centrum.
Een receptie om u allemaal het nieuwe centrum te laten zien is op dit moment niet
mogelijk door de corona beperkingen die nu nog gelden. Na de zomer hopen we dit
alsnog te kunnen organiseren.
Namens huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte:
Jan Brandenburg
Anneke Elferink
Namens Fysiotherapie Berghuizen:
Rob Olde Keizer
Marieke Hoogkamer

Zijactief
Beste leden van ZijActief,
De Corona-crisis vraagt veel geduld van
ons allemaal. Dit is moeilijk en lastig.
Zo gauw we weten of er weer activiteiten
en/of bijeenkomsten mogelijk zijn, dan
horen jullie dat z.s.m.
Let op informatie in het volgende Luutke.
Namens het bestuur gezondheid en

sterkte gewenst. Let goed op jezelf en
denk aan de ander. Hopelijk kunnen we
elkaar binnenkort weer ontmoeten!
Namens het bestuur,
Rita Gerritzen
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TC KARDOES: Zomer Challenge 2020
Wij zijn Tennis: BALLETJE SLAAN
TC Kardoes biedt zomeruitdaging voor voetballers, handballers, volleyballers en jeugd, die een zomerstop hebben van
hun eigen sport. Wil je deze zomer buiten actief iets doen, dan
zijn jullie van harte welkom om mee te doen aan de Zomer
Challenge 2020.
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van vier maanden in de maanden juni
t/m september waarbij spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen wanneer het hen uitkomt (banen moet i.v.m. Corona wel gereserveerd worden). Daarnaast volgen de spelers
6 tennislessen onder begeleiding van tennisschool Approach en kun je meedoen aan
het Zomer Challenge eindtoernooi in september.
Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met teamgenoten. De kosten voor
dit pakket zijn lidmaatschap € 40,00, 6 tennislessen € 60,00 p.p. bij 4 personen les, €
120,00 p.p. bij 2 personen les. Voor meer informatie en aanmelden kan er contact worden opgenomen met: www.approachtennis.nl/tckardoes. Onderaan de pagina dan het
veld onder ” Meer Vragen?” invullen en refereren aan de Zomer Challenge. Overdag zijn
er tot 15.00 uur genoeg mogelijkheden om de lessen te volgen. Voor de avond is de vrijdagavond ingepland. Op andere avonden heeft Approach helaas geen mogelijkheden.
Op 4 juni start de campagne van Wij zijn Tennis: ”Balletje Slaan”. Mensen die graag eens
een balletje willen slaan kunnen zich via deze campagne opgeven en kunnen dan bij
ons, samen met leden die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld, een balletje slaan.
Opgave is mogelijk t/m 19 juni. Op onze site www.tckardoes.nl zal vanaf 4 juni alle informatie staan en kun je je opgeven via een link.

BOEKENKAST BIJ DE KERK BLIJFT
Integenstelling tot het bericht in het vorige nummer 8 van ’t Luutke verdwijnt
de boekenkast toch NIET! Op veler verzoek van inwoners is in overleg met het
bestuur van de stichting Dorpshoes besloten om de boekenkast voorlopig te
handhaven. Hij is inmiddels weer gevuld.
De eerdere beslissing om de ‘kastbieb’ op
te heffen was genomen in het licht van
de opening van de bibliotheek in Losser
en misschien wat later in ons dorpshoes.
De opening van de bieb in De Lutte is op
10 juni.
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Op een later tijdstip verhuist de ‘kastbieb’ naar een plek bij het dorpshoes
voor een permanente plek in ons toeristische dorp. Een veel gehoord geluid was
dat juist deze kastbieb een aanvulling
zou zijn voor de vele kampeerders in De
Lutte, met name wanneer de echt bibliotheek gesloten is. Het terugplaatsen van
goede boeken door u wordt zeer op prijs
gesteld. Indachtig de coronamaatregelen adviseren wij de gebruikers de boeken thuis te ontsmetten.
Veel lees plezier.

Duo-fiets

Sinds april 2018 hebben wij in De Lutte
een duo-fiets, deze is gestald in ons
Dorpshoes Erve Boerrigter en vanuit hier
wordt deze uitgeleend. Velen hebben de
afgelopen 2 jaar al, met heel veel plezier,
gebruik gemaakt van deze mooie duofiets. Kunt u niet meer zelfstandig fietsen
maar wilt u toch mooie fietstochten door
de omgeving van De Lutte maken dan is
deze duo-fiets iets voor u!

Samen met een eigen fietsmaatje kunt u
dan prachtige tochten maken.
U kunt de fiets lenen van maandag tot
en met vrijdag, tijden in overleg met de
medewerkers van ons Dorpshoes ( 9.30 –
16.30 uur)
Wilt u de fiets in het weekend gebruiken neem dan, in de week voorafgaand
aan dit weekend, contact op met het
Dorpshoes. Er wordt dan gekeken of er
iets geregeld kan worden.
Voor het gebruik van deze duo-fiets
wordt een vrije gift gevraagd.
Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren bel dan naar het dorpshoes Erve
Boerrigter tel. 0541-552009 of stuur een
mail naar gea@dorpshoes.nl.
Of kom gewoon even langs. Onze vrijwilligers kunnen u dan alles uitleggen.
Voor meer informatie en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie www.
dorpshoes.nl

anjeractie prins bernhard cultuurfonds
Jaarlijks collecteert de Sint Plechelmus
Harmonie tijdens de Anjeractie van het
Prins Bernhard Cultuurfonds. Gezien de
huidige situatie kunnen leden niet met de
collectebus op pad, maar kunt u wel een
donatie doen via de QRcode. Vanwege het
80-jarig bestaan van het fonds is dit jaar
zelfs 100% van de opbrengst voor onze
vereniging.
Scan de QRcode met de camera van je telefoon om eenvoudig een zelf gekozen bedrag over te maken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Sint Plechelmus harmonie
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openen dorpshoes erve boerrigter
Vanaf dinsdag 2 juni is ons Dorpshoes iedere werkdag van 8:30 tot 17:00 uur weer geopend voor publiek.
Natuurlijk gelden ook hier de regels van het RIVM inzake het corona-virus:
•
Blijf thuis als jij of één van je gezinsleden verkouden is of griepklachten heeft.
•
Houd 1,5 meter afstand.
•
Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
Elke bezoeker wordt hier middels informatieborden en onze aanwezige gastvrouwen/-heren op geattendeerd.
Let op: nog niet alle activiteiten zullen dan ook gelijk weer starten.
De Bibliotheek
Ook kan men dan weer gebruik maken van de Bibliotheek, maar let op:
•
Niet meer dan 4 personen in de bieb-ruimte.
•
Kom het liefst alleen.
•
Gebruik maken van winkelmandje is verplicht, deze kunt u vinden bij ingang van
de bibliotheek.
Vanaf 10 juni is er elke woensdag weer biebpersoneel aanwezig van 10.00-18.00 uur.

Bloedafname op afspraak op nieuwe prikpost De Lutte
De reguliere zorg is weer gestart.
Afgelopen weken hebben we gemerkt
op onze locaties bloedafname dat er een
toename van patiënten is. Om invulling
te kunnen geven aan de 1,5 meter- samenleving gaan wij op onze locaties
geleidelijk over naar bloedafname op
afspraak.
Vanaf 10 juni openen wij een nieuwe prikpost in de Huisartsenpraktijk,
Plechelmusstraat 1 in De Lutte. Op deze
locatie gaan wij over naar bloedafname
op afspraak. U kunt een afspraak maken
via www.medlon.nl. Op deze manier
kan vooraf het aantal patiënten in de
wachtkamer beperkt worden en daarmee de 1,5 meter afstand gegarandeerd
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worden.
Vanwege het coronavirus vragen wij
patiënten om niet naar een locatie van
Medlon te komen wanneer ze klachten
hebben zoals hoesten, benauwdheid,
verkoudheid of koorts. In dat geval dient
de patiënt telefonisch contact op te nemen met de huisarts om af te stemmen
of de bloedafname kan worden uitgesteld of dat de patiënt thuis geprikt kan
worden of op afspraak naar een coronaprikpost in Hengelo.
Om patiënten en aanvragers goed te
kunnen voorzien van actuele informatie adviseren wij onze website te
raadplegen.

terrassen in de lutte weer open

Het college van Losser werkt onder voorwaarden mee aan de tijdelijke verruiming
van horecaterrassen in de gemeente
Losser. Op die manier kunnen de terrassen van Losserse ondernemers tijdelijk
worden uitgebreid en wordt tegelijkertijd
voldaan aan de 1,5 meter afstand norm.
Per 1 juni aanstaande mogen de horecabedrijven de deuren weer openen en de
terrassen in gebruik nemen. In juni is dat
nog in beperkte mate het geval, vanaf 1
juli wordt het aantal toegestane bezoekers verder verruimd. Voor horecaondernemers die gebruik maken van een terras
betekent de 1,5 meter afstand norm
dat de gebruikscapaciteit van hun terras
wordt beperkt. Dat is nadelig voor hun
bedrijfsvoering.
Wethouder Jaimi van Essen: “Wij denken
graag mee met de ondernemers om
te bezien hoe zij, binnen de geldende
coronaregels, toch meer bezoeker op hun
terras kunnen ontvangen. Wij hebben nu,
in afstemming met de ondernemers, een
aantal voorwaarden opgesteld waaronder wij de tijdelijke verruiming van de
terrascapaciteit kunnen gedogen. Deze
gedoogsituatie geldt tot 1 oktober 2020.
De belangrijkste uitgangspunten en

criteria op een rij:
•
de ondernemer stelt een schriftelijk
verzoek op met een daarbij behorende plattegrond;
•
bestaande vergunningen en voorschriften blijven intact en zijn het
vertrekpunt;
•
de verkeersveiligheid mag niet in het
geding zijn;
•
bereikbaarheid van hulpdiensten
mag niet in geding zijn;
•
tijdelijke opheffing van parkeerplaatsen t.b.v. een tijdelijk terras is met
maatwerk mogelijk;
•
afsluiting van straten vindt in beginsel niet plaats.
•
In Losser willen op dit moment de volgende ondernemers hun terras uitbreiden:
Eetcafé ’t Raedthuys, Cafetaria Cowyn,
Café ‘t Wiefke, Grandcafé Smit met ijssalon en Cafetaria De Tuffel.
Wethouder van Essen: “deze gedoogsituatie is meteen ook een interessant
experiment voor de toekomst. We gaan
in gesprek met ondernemers in om te
bezien hoe we hier in de toekomst mee
om kunnen en willen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die ontstaan
tijdens de diverse centrumplannen.”
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
vierentwintig uur
Shit! Na een dag jengelen breng ik Dize
naar bed. Als ze tegen me aankruipt voel
ik het direct. Koorts! Oh jongens, nee!!
Neeeehhh! Die koorts is geen ramp, maar
de sociale gevolgen... Want laten we eerlijk
zijn, die coronamaatregelen zijn heel hard
nodig, en we vinden iedereen die zich er
niet aan houdt asociaal, totdat het onszelf
ineens raakt.
Half in paniek google ik de richtlijnen vanuit de overheid. Ik leef in de veronderstelling dat we nu veertien dagen met z’n allen
in quarantaine moeten. Het blijkt gelukkig
dat dat komt, doordat ik van nature graag
overdrijf. In werkelijkheid zijn het 24 uur
nadat de ziekteverschijnselen weg zijn.
Da’s jammer, maar meer ook niet, denk ik
dan nog.
De volgende ochtend is ze weer helemaal
het mannetje. Ze staat te dansen op het
bed, totdat ze hoort dat ze vandaag niet
naar school mogen. Boos! Ze gilt dat ze per
se naar het kinderdagverblijf wil. Uiteraard
geven we hier niet aan toe, dat zou namelijk écht asociaal zijn.
De hele dag blijven we binnen en ik voel al
binnen een paar uur een depressie opborrelen. Ik probeer hem hardnekkig te negeren, want pottomme hoe durf ik?!! We
zijn gezond, we hebben een nog redelijk
normaal inkomen, het enige wat nu van
ons gevraagd wordt is binnen blijven. Eén
dagje maar. Ik mag dus niet klagen. Ik mag
niet klagen. Ik mag niet klagen. Ik klaag.
Ik klaag René Froger (die ook extreem
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getroffen is) compleet voorbij. Nee, dat
kan écht niet, maar ik doe het wel.
Die avond duiken we allemaal vroeg in
bed, des te eerder zijn de 24 uur om.
Morgen ben ik vrij, dan kunnen we weer
gaan wandelen of picknicken. Joehooeee!
Maar bij het instoppen is het weer mis.
De hele avond was Dize alweer wat slomig. Ik houd m’n hand tegen haar bolletje en besef dat ze opnieuw koorts heeft.
Heremetiet! Opnieuw 24 uur. Mag ik nu
wel klagen? Of nog steeds niet?
De volgende avond ga ik toch een rondje
lopen. Mag niet. Weet ik. Wel gedaan. En
daarmee ben ik zo iemand die ik niet wilde zijn. Dize mag natuurlijk niet mee, maar
daar is ze het niet mee eens. En dat is een
understatement. Ik loop in m’n eentje een
rondje en Dize blijft woest thuis achter.
Weer een dag later zijn die laatste 24 uur
wel voorbij. We mogen weer naar buiten!
Ik vraag de kinderen of ze zin hebben om
een stukje te gaan fietsen. Dize roept verbaasd: “Ik mag toch niet mee, want ik heb
toch corona!?”
Okeeejj. Nieuw probleem. Het gevolg is
dat we nu wel weer naar buiten mogen,
maar ik niet meer durf, omdat ik bang
ben dat mijn kind op straat gaat schreeuwen dat ze corona heeft… En zo gaan
we dus nog wat langer in quarantaine,
in ieder geval tot 24 uur na de laatste
corona-uitspraak-verschijnselen.
Tessa

KBO afd. De Lutte
Ook de KBO afd. De Lutte leeft in een onwerkelijke tijd door het Coronavirus. Alle
activiteiten en bijeenkomsten voor deze
zomer gaan niet door. De avondwandeling met koffie drinken op 29 juni gaat
niet door.
Woensdag 17 juni is onze jaarlijkse busreis voor KBO-leden en senioren in De
Lutte gepland, een dagtocht in het kader
van 75 jaar bevrijding. Ondanks versoepelde coronamaatregelen gaat deze niet
door. We zijn in gesprek met ter Beek

Reizen wat de mogelijkheden
zijn voor in het najaar. Wel van belang is
of hiervoor voldoende belangstelling zal
bestaan.
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn
omtrent de coronamaatregelen en onze
activiteiten zullen wij dit kenbaar maken
via de KBO-Nieuwsbrief en ‘t Luutke.
Wij, als bestuur wensen u een goede
gezondheid voor de komende tijd en tot
ziens.

KIEK ES

Het klavertje vier dat zo prominent gefotografeerd was voor de vorige Kiek Es!
hangt inderdaad aan de schutting achter
de woning van de familie Segerink aan het
Kerkenbospad (tegenover de blokhut van
Jong Nederland). Brendy Olde Riekerink
wist ons als eerste die locatie door te

geven. Brendy’s reactie op het bericht dat
haar eeuwige roem ten deel was gevallen,
doet de redactie van ’t Luutke en zeker
onze huisfotograaf Tessa Olde Riekerink
deugd: ‘Mijn dag kan niet meer stuk.’ Kijk,
daar doen we het voor. De digitale wisselbeker is dan ook met de grootste spoed
naar de winnares gestuurd.
Ook voor dit Luutke maakten we weer een
detailfoto van een herkenbaar stukje De
Lutte. Denkt u te weten op welke locatie
zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek
Es: www.facebook-com/kiekesintluutke. In
de reacties onder het betreffende bericht
kunt u de locatie doorgeven. Veel succes
en geef uw ogen, vanzelfsprekend met
inachtneming van de RIVM-richtlijnen,
goed de kost als u door ons prachtige dorp
loopt.
De redactie
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WĂƐƚŽƌƉƌĂĂƚ
WŝŶŬƐƚĞƌĞŶ
ĞƐƚĞŵĞŶƐĞŶ͕
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶ:ĞǌƵƐǁĂƌĞŶďĂŶŐ͕ŶĂĚĂƚǌĞŐĞǌŝĞŶŚĂĚĚĞŶǁĂƚĞƌŵĞƚ:ĞǌƵƐ
ǁĂƐŐĞďĞƵƌĚ͘ĞǌĂƚĞŶŝŶĚĞǌĂĂůŵĞƚĚĞĚĞƵƌĞŶŽƉƐůŽƚĞŶǌĞŚĂĚĚĞŶŽŽŬŶŝĞƚĚĞ
ŵŽĞĚŽŵƚĞĚŽĞŶǁĂƚ,ŝũĂůƐŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞŐĞǀĞŶŚĂĚ͗ǀĞƌƚĞůůĞŶŽǀĞƌ'ŽĚĞŶŽǀĞƌ
ŚŽĞĚĞŵĞŶƐĞŶŐŽĞĚŵĞƚĞůŬĂĂƌŬŽŶĚĞŶůĞǀĞŶŝŶŝũŶEĂĂŵ͘
:ĞǌƵƐǁĂƐŶŝĞƚŵĞĞƌďŝũǌŝũŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŽĂůƐǌĞĚĂƚŐĞǁĞŶĚǁĂƌĞŶ͕ŵĂĂƌ,ŝũŚĂĚ
ŚƵŶǁĞůďĞůŽŽĨĚĞĞŶ,ĞůƉĞƌƚĞŐĞǀĞŶ͕ĚĞ,ĞŝůŝŐĞ'ĞĞƐƚ͕ĞŶĚĂƚǀŝĞƌĚĞŶǁĞŵĞƚ
Pinksteren. We spreken wel eens over “handelen in de Geest van Jezus “. Moet
ũĞĚĂŶƉƌĞĐŝĞƐŚĞƚǌĞůĨĚĞǌŝũŶĂůƐ:ĞǌƵƐ͕ŚĞƚǌĞůĨĚĞŬƵŶŶĞŶ͍ĂƚŬĂŶŶŝĞƚĞŶĚĂƚ
ŚŽĞĨƚŽŽŬŶŝĞƚ͘/ĞĚĞƌǀĂŶŽŶƐŝƐǁĞĞƌĂŶĚĞƌƐ͕ŵĂĂƌŝĞĚĞƌĞĞŶŬƌŝũŐƚǁĞůĚĞǌĞůĨĚĞ
'ĞĞƐƚǀĂŶ:ĞǌƵƐ͕ŽŵĞƌŵĞĞƚĞĚŽĞŶǁĂƚũĞŬƵŶƚ͕ŶĂĂƌǁĂƚũĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǌŝũŶ͘
ŶĂls we dan zeggen “leven in Zijn Geest” dan kunnen wij dat het beste
ƵŝƚůĞŐŐĞŶĚŽŽƌĞƌďŝũƚĞǀƌĂŐĞŶ͗tĂƚǌŽƵ:ĞǌƵƐĚŽĞŶŝŶŵŝũŶƉůĂĂƚƐ͍
ƌǌŝũŶŚĞĞůǀĞĞůĚŝŶŐĞŶŝŶŽŶƐůĞǀĞŶĞŶƐĂŵĞŶůĞǀĞŶǁĂĂƌďŝũǁŝũŽŶƐĚŝĞǀƌĂĂŐ
ŬƵŶŶĞŶƐƚĞůůĞŶ͘dĞĚĞŶŬĞŶǀĂůƚŚŝĞƌďŝũŽ͘Ă͘ĂĂŶŽŶǌĞƌĞůĂƚŝĞƐ͕ĂĂŶǌŝĞŬƚĞ͕ĂĂŶ
ǀĞƌĚƌŝĞƚ͕ĂĂŶĞĞŶǌĂĂŵŚĞŝĚ͕ĂĂŶŽŶƐǁĞƌŬĞŶǌĞŬĞƌŽŽŬĂĂŶĚĞŐƌŽƚĞŽƉĚƌĂĐŚƚ
ŽŵĚĞĂƌŵŽĞĚĞǁĞƌĞůĚƵŝƚƚĞŬƌŝũŐĞŶĞŶŶŝĞƚƚĞǀĞƌŐĞƚĞŶŽŶǌĞŽŵŐĂŶŐŵĞƚĚĞ
^ĐŚĞƉƉŝŶŐ͘KŵďŝũĚĂƚĂůůĞƐǌŽŐŽĞĚŵŽŐĞůŝũŬĞŬĞƵǌĞƐƚĞŵĂŬĞŶŝŶŽŶƐůĞǀĞŶŐĞĞĨƚ
:ĞǌƵƐŝũŶ'ĞĞƐƚĂĂŶŽŶƐ͘ŽŵĂŐĞƌŝĞƚƐǀĂŶŽŶƐƵŝƚŐĂĂŶĞŶĚŽŽƌŽŶƐŚĞĞŶŐĂĂŶ
ĚĂƚĂĂŶ:ĞǌƵƐĚŽĞƚĚĞŶŬĞŶ͘ĞĞĞƌƐƚĞƚĂĂŬŝƐĚĂŶ͗tĂĂƌŶŽĚŝŐĂŶŐƐƚĞŶǀƌĞĞƐ
ǁĞŐŶĞŵĞŶ͘ĞƵƌĞŶĞŶƌĂŵĞŶŶĂĂƌĞůŬĂĂƌŽƉĞŶǌĞƚƚĞŶ͕ǌŽĚĂƚĚĞ'ĞĞƐƚĚĞƌƵŝŵƚĞ
ŚĞĞĨƚ͕ďŝũons “naar binnen” kan.
ŽŵĂŐŚĞƚǀĞƌŚĂĂůǀĂŶ:ĞǌƵƐǀĞƌĚĞƌͲŐĂĂŶĞŶďůŝũĨƚŚĞƚŶŝĞƚĂĐŚƚĞƌƐůŽƚĞŶ
ŐƌĞŶĚĞů͘




WĂƐƚŽŽƌdŚĞŽ,͘W͘DƵŶƐƚĞƌŚƵŝƐ
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/ŶƚĞŶƚŝĞƐ
ŽŶĚĂŐϳũƵŶŝ͗
KƵĚĞƌƐtŽŶŶŝŐĞƌͲZŽůŝŶŬ͕ŽƵĚĞƌƐ^ĐŚŽƉŵĂŶͲǀĞƐŬĂŵƉ͕&ŝĞŶŽƐĐŚͲtĞŬŬŝŶŐ͕
'ĞƌŚĂƌĚ<ŽĞƌƚƐŚƵŝƐ͕:ĂŶEŝũŚƵŝƐ;ĞĂƚƌŝǆƐƚƌĂĂƚͿ͕'ĞƌĂůĚ<ŽŽƉ͕
&ƌĂŶĐŝƐůŽƐĂͲZŽĚƌŝŐŽsŝůĂƐĞĐĂ͕&ƌĂŶƐŐƌŽƚĞĞǀĞƌďŽƌŐ͘


:ĂĂƌŐĞĚĂĐŚƚĞŶŝƐ͗
KƵĚĞƌƐ'ŝůďĞƌƐͲZĂĂƚŐĞƌŝŶŬ͕KƵĚĞƌƐĞĞƌŶŝŶŬͲŽůĚĞDĞŝũĞƌŝŶŬ͕,ƵďĞƌƚEŝũŚƵŝƐ͕
DĂƌŝĞƚũĞĞĞƌŶŝŶŬͲƵůƚŚƵŝƐ͘

ŽŶĚĂŐϭϰũƵŶŝ͗
ZŝĂ'ƌƵŶĚĞůͲ^ĐŚŝƉŚŽƌƐƚ͕'ĞƌŚĂƌĚ<ŽĞƌƚƐŚƵŝƐ͕:ĂŶ,ĞŝũĚĞŶƐ͕'ĞƌĂƌĚ,ĞŝũĚĞŶƐ͕
ŶŶŝĞEŝĞŚŽĨͲEŽůƚĞŶ͕ZŝĂdŝũŚƵŝƐͲZŝŬŚŽĨ͕ĞĐŝůĞdŝũŚƵŝƐ͕^ƵǌĞƚƚĞEŝũŚƵŝƐͲKƵĚĞ
'ƌŽŽƚĞĞǀĞƌďŽƌŐ͕ĞƌŶĂƌĚ,ĂŵƉƐŝŶŬ͕KƉĂdŽŶŶǇKŽƐƚĞƌďƌŽĞŬ͕
&ƌĂŶĐŝƐůŽƐĂͲZŽĚƌŝŐŽsŝůĂƐĞĐĂ͕&ƌĂŶƐŐƌŽƚĞĞǀĞƌďŽƌŐ͘


:ĂĂƌŐĞĚĂĐŚƚĞŶŝƐ͗
,ĞƌŵĂŶ<ƵŝƉŚƵŝƐ͕:ŽŚĂŶŐƌŽƚĞĞǀĞƌďŽƌŐ͘

ŽŶĚĂŐϮϭũƵŶŝ͗
KƵĚĞƌƐǁŝũŶĞŶďĞƌŐͲ<ĂŵƉŚƵŝƐ͕KƵĚĞƌƐ^ĐŚŽŽƌĚŝũŬͲ'ƌĂƐŚŽĨ͕ŽƵĚĞƌƐ'ƌŽƚĞWƵŶƚͲ
EŝũŚƵŝƐ͕'ĞƌŚĂƌĚ<ŽĞƌƚƐŚƵŝƐ͕tŝůůǇWƵŶƚ͕KƵĚĞƌƐ^ĐŚŝƉŚŽƌƐƚͲ'ƌĂƐŚŽĨ͕,ĞŶĚƌŝŬ
<ƌŝƐƚĞŶ͕,ĞŶŶŝĞ^ĐŚŽƉŵĂŶ͕KƵĚĞƌƐKůĚĞEŽƌĚŬĂŵƉͲtĞůŚƵŝƐ͕KƵĚĞƌƐsŽůŬĞƌͲdĞƌ
>ŝŶĚĞ͕,ĞƌŵĂŶWƺŶƚ͕dŚĞŽ,ĞĞďŝŶŐ͕KƵĚĞƌƐ>ĞŶƚĨĞƌƚͲ^ŝĞŐĞƌŝŶŬ͕
&ƌĂŶĐŝƐůŽƐĂͲZŽĚƌŝŐŽsŝůĂƐĞĐĂ͘
:ĂĂƌŐĞĚĂĐŚƚĞŶŝƐ͗
KƵĚĞƌƐWƵŶƚͲ<ĞŵƉĞƌƐ͕^ƚŝĞŶZŽůŝŶŬͲWŝŬŬĞŵĂĂƚ͕ŶƚŽŶŝƵƐƌĞƵŬĞƌƐ͘
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tĞĞŬĞŶĚǀŝĞƌŝŶŐĞŶͬ<ĞƌŬds͘
,ŽĞǁĞůŽŶǌĞŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞǀŝĞƌŝŶŐĞŶŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬǌŝũŶďůŝũĨƚŚĞƚ
ŐĞďĞĚĚŽŽƌŐĂĂŶ͘tŝũĂůƐƉĂƐƚŽƌĞƐďůŝũǀĞŶďŝĚĚĞŶŽŵŚŽŽƉĞŶŬƌĂĐŚƚǀŽŽƌŝĞĚĞƌ
ĚŝĞŐĞƚƌŽĨĨĞŶǁŽƌĚƚĚŽŽƌĚĞĐŽƌŽŶĂĐƌŝƐŝƐ͘'ĞďĞĚŬĂŶŽŶƐŚĞůƉĞŶŽŵŽŶǌĞ
ŽŶŐĞƌƵƐƚŚĞŝĚŝŶŚĂŶĚĞŶƚĞůĞŐŐĞŶǀĂŶ'ŽĚ͘KŵŽŽŬŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬƚĞŬƵŶŶĞŶ
ďŝĚĚĞŶŚĞďďĞŶǁŝũŐĞǌŽĐŚƚŶĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶĚĂĂƌŽŵǁŽƌĚƚĞƌ͗

ͲKƉĚĞŬŽŵĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐĞŶŽŵϵ͘ϬϬƵƵƌŝŶĠĠŶǀĂŶŽŶǌĞŬĞƌŬĞŶĞĞŶ
ŐĞďĞĚƐǀŝĞƌŝŶŐŐĞŚŽƵĚĞŶ͕ĚĞǌĞǀŝĞƌŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞǌŽŶĚĞŶǀŝĂ<ĞƌŬds͕ĞŶǌŝũŶ
ǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶŐƌĂƚŝƐďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŐĞƐƚĞůĚǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶ>ƵŵĞŶ
ŚƌŝƐƚŝ͕ǁǁǁ͘ƉĂƌŽĐŚŝĞůƵŵĞŶĐŚƌŝƐƚŝ͘Ŷů͕ŽŶĚĞƌŚĞƚŬŽƉũĞŐĞďĞĚƐǀŝĞƌŝŶŐ͘

ͲKƉǁŽĞŶƐĚĂŐŝƐĞƌŽŵϭϬ͘ϬϬƵƵƌĞĞŶƵĐŚĂƌŝƐƚŝĞǀŝĞƌŝŶŐǀĂŶƵŝƚĚĞ
,͘EŝĐŽůĂĂƐŬĞƌŬĞŶĞŬĂŵƉ͘

ͲKƉǁŽĞŶƐĚĂŐĂǀŽŶĚŝƐĞƌŽŵϭϵ͘ϬϬͲϭϵ͘ϭϱƵƵƌŬůŽŬŬĞŶůƵŝĚĞŶ

KƉǌĂƚĞƌĚĂŐĞŶǁŽƌĚĞŶĚĞƚĞŬƐƚĞŶǀĂŶĚĞǌŽŶĚĂŐŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘

ͲDŽĐŚƚƵŝŶƚĞŶƚŝĞƐŚĞďďĞŶǀŽŽƌŐĞďĞĚ͕ĚĂŶŬƵŶƚƵĚĞǌĞĂĂŶŽŶƐĚŽŽƌŐĞǀĞŶ
ǀŝĂĚĞŶĞŬĂŵƉΛůƵŵĞŶĐŚƌŝƐƚŝ͘ŶůŽĨŝŶĚĞďƌŝĞǀĞŶďƵƐǀĂŶŚĞƚƉĂƌŽĐŚŝĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ

ͲĂĂƌǁĂĂƌĚĞŬĞƌŬĞŶŽƉĞŶǌŝũŶ͕ŝƐĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌƐƚŝůŐĞďĞĚĞŶŽŵĞĞŶ
ŬĂĂƌƐũĞĂĂŶƚĞƐƚĞŬĞŶ͘


ͲsĞƌĚĞƌǁŝũǌĞŶǁŝũƵŽƉĚĞǀŝĞƌŝŶŐĞŶŽƉǌŽŶĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚŽƉ<ZKͬEZsŽƉEWKϮ
ŽŵϭϬ͘ϬϬƵƵƌ͘
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ϭϬũĂĂƌ>ƵŵĞŶŚƌŝƐƚŝ͕ǀŽŽƌũŽŶŐĞŶŽƵĚŚĞƚůŝĐŚƚŽƉŽŶƐƉĂĚ͘
ůƐĂůůĞƐŝƐŐĞůŽƉĞŶǌŽĂůƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐǁĂƐŚĞďƚƵŝŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĞƌŝŽĚĞĞĞŶ
ƉƌĂĐŚƚŝŐďůĂĚontvangen met als titel: “parochie Lumen Christi 10 jaar samen”.
/ŶĚŝƚďůĂĚ͕ǁĂĂƌǀĂŶǁĞŚŽƉĞŶĚĂƚƵŚĞƚƌĞŐĞůŵĂƚŝŐŶŽŐĞĞŶƐŽƉĞŶƐůĂĂƚ͕ŬŽŵƚ
ĞůŬĞŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉĂĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚŽŵŝĞƚƐƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶŽǀĞƌǌŝũŶŽĨŚĂĂƌ
ĞƌǀĂƌŝŶŐŽǀĞƌĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶϭϬũĂĂƌ͘,ĞƚǌŝũŶƐƚƵŬǀŽŽƌƐƚƵŬǀĞƌŚĂůĞŶĚŝĞĚĞ
ŵŽĞŝƚĞǁĂĂƌĚǌŝũŶŽŵŐĞůĞǌĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶ͘,ĞƚŐĞĞĨƚĞĞŶŝŶŬŝũŬŝŶĞůŬĞ
ŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉďŝŶŶĞŶĚŝĞĞŶĞƉĂƌŽĐŚŝĞ>ƵŵĞŶŚƌŝƐƚŝ͘:ĞǌŽƵŚĞƚŽŽŬĚĞ
ĞĞŶŚĞŝĚŝŶǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŚĞŝĚŬƵŶŶĞŶŶŽĞŵĞŶ͘,ĞƚƉĂƐƚŽƌĞƐƚĞĂŵƐĐŚĞƚƐƚŚĂĂƌ
ďĞůĞǀŝŶŐǀĂŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶϭϬũĂĂƌǁĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌďŽĞŬǁĞƌŬũĞŝƐ
geworden. Aangevuld met prachtige foto’s uit de diverse locaties alsmede een
ŝƚĞŵǀĂŶĚĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌũŽŶŐĞƌĞŶĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŶŽĚŝŐƚŚĞƚƵŝƚŽŵŚĞƚƚĞůĞǌĞŶ͘<ŝũŬ
ǀĞƌĚĞƌŽŽŬĞĞŶƐŶĂĂƌĚĞƉƵǌǌĞůǀŽŽƌĚĞũĞƵŐĚŽƉĚĞĂĐŚƚĞƌǌŝũĚĞĞŶŚĞďƚƵĚĞ
ƉƌŝũƐƉƵǌǌĞůĂůŽƉŐĞůŽƐƚ͍ĞǌĞŬƵŶƚƵƚŽƚϭϱũƵŶŝŶŽŐŝŶƐƚƵƌĞŶ͘hĚŽĞƚƚŽĐŚŽŽŬ
ŵĞĞ͊sĞĞůůĞĞƐƉůĞǌŝĞƌ͘
Ɖ͘Ɛ͘DŽĐŚƚƵŐĞĞŶďůĂĚŚĞďďĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕ŽƉŚĞƚƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚǀĂŶƵǁ
ŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉǌŝũŶŶŽŐĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘


KŶƐǀŽŽƌƵŝƚŐĞǀůŽŐĞŶ
KŶǌĞŽŐĞŶŚŝĞůĚĞŶũĞǀĂƐƚ͕
ǌŽůĂŶŐŚĞƚŬŽŶ͘
ŽůĂŶŐǁĞũĞŬŽŶĚĞŶǀŽůŐĞŶ͕
ǁĂƌĞŶǁĞďŝũũĞ
ŵĞƚŚĂƌƚĞŶǌŝĞů͘

EƵďĞŶũĞǀŽŽƌďŝũ
ĞŶŬƵŶŶĞŶǁĞŶŝĞƚůĂŶŐĞƌŵĞƚũĞŵĞĞ͕
ŶŝĞƚĚŽŽƌůŝĞĨĞŶŶŝĞƚĚŽŽƌůĞĞĚ͕
ǌŽĂůƐĚĂƚŚĞĞůŽŶƐůĞǀĞŶŐŝŶŐ͘

:ĞůŝĐŚĂĂŵŝƐĞƌŶŽŐ͕
ŚĞƚůŝŐƚĚĂĂƌƐƚŝůĞŶŬŽƵĚ͕
ŶŝĞƚŵĞĞƌďĞǌŝĞůĚ
ĞŶƚŽƚŶŝĞƚƐŵĞĞƌŝŶƐƚĂĂƚ͘
:ĞďĞŶƚŶŝĞƚůĂŶŐĞƌǁŝĞũĞǁĂƐ͕
ũĞůĞǀĞŶƐŐĞĞƐƚŝƐŐĞǁĞŬĞŶ͕
ƵŝƚŐĞǁĞŬĞŶŶĂĂƌĚĂĂƌ
ǁĂĂƌǁŝũŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶ͘
13

KŶƐǀŽŽƌƵŝƚŐĞǀůŽŐĞŶ͕
'ŽĚǁĞĞƚĂůůĞĞŶǁĂĂƌ͘

DĞƚŽŐĞŶƚŽĞĞŶŽƌĞŶĚŽŽĨ
ŬƵŶũŝũŽŽŬŶŝĞƚŵĞĞƌŵĞƚŽŶƐůĞǀĞŶ͘
ƵƐŝƐŚĞƚŐŽĞĚǌŽ͘
ǁĞůĂƚĞŶũĞŐĂĂŶ͕ĂůŝƐŚĞƚŝŶƚƌĂŶĞŶ
ĞŶŵĞƚƉŝũŶŝŶŽŶƐŚĂƌƚ͘

tĞǌƵůůĞŶũĞŶŝĞƚŵĞĞƌǌŝĞŶ
ĞŶŶŝĞƚŵĞĞƌŚŽƌĞŶ͘
:ŽƵǁǁĂƌŵĞƐƚĞŵŬůŝŶŬƚĞůĚĞƌƐ͘
DŝƐƐĐŚŝĞŶŬƵŶũĞĞĞŶǁŽŽƌĚũĞĚŽĞŶ͍

tŝũďůŝũǀĞŶŚĞƚĚŽĞŶŽǀĞƌũŽƵ͕
ǁĂŶƚǁĂƚŽŶƐƌĞƐƚǌŝũŶĚĞǀĞƌŚĂůĞŶ͕
ǁĂĂƌŝŶũŝũǀŽŽƌŽŶƐƚŽƚůĞǀĞŶŬŽŵƚ͘

EĞůǀĂŶƌŝĞ
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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

U w s pe ci a liiastli st e n
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n
o

