
Agenda
27 jul Vogelspottour Beuningen
31 jul Kuierwandeling
 7  aug Deadline ‘t Luutke 12
17 aug Fietstocht Toer de Boer
23 aug  1-daagse bedevaart Kevelaer 
23 aug 2-daagse bedevaart Kevelaer 
24 aug 2-daagse bedevaart Kevelaer
28 aug Deadline Luutke 13

@deluttecom
#Buurtbus #DeLutte nog 
opzoek naar nieuwe #chauf-
feurs. Meer INFO: vacaturesite: 
https://www.delutte.com/
meer/vacatures

twitter

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

VVV Vogelspottour 
door het dinKeldAl Beuningen

Uitgave 11 - van 23 juli t/m 13 augustus 2019

Dorpsblad van De Lutte
't luutke

Buurtfeest VAn de tApuitstrAAt 
Voor de 40e Keer
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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. 

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.
Donderdag 25 juli is de prikpost geloten

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
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

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

Het volgende ’t Luutke, 12 loopt van 13 augustus tot 3 september 2019 
kopij inleveren woensdag 7 augustus voor 20:00 uur via e-mail.

 Juli

27  Vogelspottour Beuningen
31 Kuierwandeling

 Augustus

Zij-Actief elke dinsdagavond fietsen
  7 Deadline ‘t Luutke 12
17 Fietstocht Toer de Boer, start                           
 zorgboerderij Hoge Boekel
23  1-daagse bedevaart Kevelaer 
23 2-daagse bedevaart Kevelaer 
24 2-daagse bedevaart Kevelaer
28 Deadline Luutke 13

31 Kuierwandeling

 September

  1 Oogstdankviering Zij-Actief
  4 Zonnebloem picknick
11 KBO Fietstocht
18 Deadline ‘t Luutke 14
30 KBO Bingomiddag

 Oktober

  7 Zonnebloem: Kappelentocht
  9 Deadline ‘t Luutke 15
17 Info-bijeenkomst ‘Energie van Nu’

Jaarkalender 2019
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UITNODIGING	
BEZOEK	’t		LOSSERS	HOES	OP	5	SEPTEMBER	

Aan	de	dames	die	in	De	Lutte	wonen,	

De	gemeenteraad	van	Losser	wil	meer	in	contact	komen	met	de	inwoners	van	
onze	mooie	gemeente.	

Dit	jaar	bestaat	het	vrouwenkiesrecht	100	jaar	en	dat	is	een	goede	aanleiding	
voor	de	raad	om	in	gesprek	te	gaan	met	onze	vrouwelijke	inwoners.	

De	vrouwelijke	raads-	en	commissieleden	willen	graag	met	u	in	gesprek	gaan	om	
te	horen	hoe	u	tegen	de	politiek	aankijkt,	wat	er	bij	u	speelt	en	wat	u	belangrijk	
vindt	in	onze	gemeente	en	uw	dorp	De	Lutte.	

U	wordt	van	harte	uitgenodigd	voor	een	bezoek	aan	’t	Lossers	Hoes,	waarbij	u	
een	rondleiding	krijgt	door	het	gebouw,	de	raadsleden	en	de	burgemeester	
ontmoet	en	met	hen	in	gesprek	gaat.	Op	deze	avond	zijn	ook	gebruikers	van	’t	
Lossers	Hoes	aanwezig	zoals	Stichting	Fundament	en	Aveleijn.	

Op	donderdag	5	september	van	19.30	tot	21.30	uur.		Het	vervoer	naar	Losser	is	
geregeld,	de	bus	vertrekt	om	19.00	uur	vanaf	de	parkeerplaats	voor	de	
basisschool.	

Bent	u	enthousiast	geworden?		Meld	u	zich	dan	aan	bij	Maria	Wolbert,	
mariawolbert.closa@gmail.com		Dat	kan	tot	2	augustus.	

	

Tot	5	september.	

Namens	de	gemeenteraad	van	Losser,	

Burgemeester	Cia	Kroon.	
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Maandag 18:30 – 19:00 uur:     St. Dorpsbelangen (alleen 1ste maandag van de maand)
Dinsdag 19:00 – 20:00 uur:       Spreekuur wijkagent Bennie Peters (vakantie tot 27 aug)
Donderdag 08:00 – 9:15 uur:   Prikpost SHO (donderdag 25 juli gesloten)

Wist u dat:
•	 Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen       

naar: 0541-552009.
•	 U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•	 Gedurende de gehele week gastvrouwen/heren aanwezig zijn in het dorpshoes.
•	 De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen.
•	 Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is.

Aangepaste openingstijden dorpshoes Erve Boerrigter in de 
vakantieperiode van maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus 2019.
Elke werkdag, van maandag t/m vrijdag, van 09:00 tot 17:00 uur.
De bibliotheek heeft dan dezelfde openingstijden als ons dorpshoes. Er is in de vakan-
tieperiode geen bieb personeel aanwezig.
De VVV is ook elke werkdag geopend van 09:00 – 16:30 uur en de zaterdagmorgen van 
10:00 – 13:00 uur.
Er zijn in de vakantieperiode geen activiteiten in ons dorpshoes zoals Yoga, Bridge, 
muzieklessen en EHBO.
Wel is het “ontmoetingspunt” van Zorggroep Sint Maarten er elke dinsdag en vrijdag.  
(10:00 – 16:00 uur)
De Actieve ontmoeting op de woensdagmorgen heeft vakantie van 24 juli t/m 7 
augustus .
Heeft u nog vragen omtrent activiteiten kunt u ons altijd mailen gea@dorpshoes.nl of 
bellen 0541-552009. Elke dag staan onze vrijwilligers voor u klaar om u van informatie 
te voorzien.

Wij wensen u allen een heel prettige, zonnige, vakantieperiode toe.

dorpsInfopunt 

HatHa-Yoga 55+

Op dinsdagavond is er hatha-yoga voor 
vijfenvijftig-plussers. Het is een toegan-
kelijke les, waar vooral veel aandacht is 
voor de adem en er wordt gekeken naar 
de mogelijkheden van elk lichaam. Je 
kunt altijd instromen, ook zonder enige 
ervaring met yoga.
De lessen zijn op dinsdagavond van 

19.00 uur tot 20.00 uur in het dorpshoes.
Als je belangstelling hebt kun je vrijblij-
vend een keer komen kijken en liever 
nog mee doen. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met: Annette Holters
Email: aholters@live.nl of telefoon: 053 
4305013
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ZonneBloeM
Activiteit Zonnebloem    4 september Picknick
Activiteit Zonnebloem    7 oktober Kapellentocht
Tijdens de Hellehondsdagen kon je bij de stand van de Zonnebloem het gewicht raden 
van een glazen pot met Zonnebloempitten.
Het exacte gewicht was 1,634  kg  oftewel 1634 gram.
Anne Heerink zat het er dichtste bij en heeft hierbij een bon van Pannenkoekhuis de 
Stroper gewonnen.
Hidde Bosch als tweede en kreeg een bon van ijssalon La Venetia!
Gefeliciteerd met jullie prijs!

In de loop der jaren is het bewonersbestand stevig verjongd omdat oudere bewoners 
naar elders vertrokken. De aansluiting van de jongere bewoners verliep vlekkeloos en 
wat aan de samenhorigheid en het noaberschap niets veranderde. 
De bewoners van de Tapuitstraat in De Lutte vierden vorig weekend hun 40e buurt-
feest. De straat op zich is enkele jaren ouder. Steevast wordt het buurtfeest afgesloten 
met een buffet in de tent in de straat. Was dat voorheen altijd in een gehuurde tent, 
sedert 10 jaar hebben zij een eigen tent. 
Omdat het voor de veertigste keer was werd er extra cachet gegeven aan de samen-
komst. Met een gehuurde bus vertrok het gezelschap naar Enschede om een bezoek te 
brengen aan de brandweer Twente. In de brandweerkazerne werden zij rondgeleid en 
kregen de modernste snufjes te zien van de hedendaagse brandweer. Kinderen moch-
ten de brandspuit hanteren en reden mee op de binnenplaats in de brandweerauto 
met optische- en geluidssignalen. Ook dit jaar vond de afsluiting plaats met een buffet 
in eigen tent in de Tapuitstraat.

Buurtfeest van de tapuItstraat voor de 40e keer
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tourIst Info de lutte Is op Zoek naar vrIJwIllIgers

nIeuw: streekproductenroute BeunIngen op woensdag 
24 JulI en 21 augustus

Het toeristisch seizoen in de gemeente Losser is in volle gang en daarom zijn wij 
op zoek naar versterking. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen toeristen en 
inwoners terecht bij de Tourist info’s in de gemeente Losser.

De werkzaamheden bij de 
Tourist info bestaan onder 
meer uit het verstrekken 
van toeristische informatie, 
verkoop van verschillende 
artikelen zoals fiets- en wandelroutes, cadeaubonnen, souvenirs, arrangementen 
en entreebewijzen. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden zoals de on- en offline 
promotie van het gebied, het organiseren van fiets- en wandeltochten, ontwikkelen 
van arrangementen, uitzetten en controleren van routes en de administratie. 

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om één dagdeel in de week actief te zijn 
voor Tourist info De Lutte in het dorpshoes Erve Boerrigter. Hebt u tijd en interesse 
om bezoekers te informeren en te enthousiasmeren over alle mogelijkheden die in 
het gebied geboden worden, reageer en wie weet wordt u wel één van onze nieuwe 
vrijwilligers.

Indien u belangstelling heeft, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met 
mevrouw E. Roolvink, tel: 0541-551160 of via: elke@vvvdeluttelosser.nl

Een prachtige fietsroute van ca. 32 km 
door het buitengebied van Beuningen en 
De Lutte met onderweg zeven stops bij 
diverse streekproducenten. Deelnemers 
maken kennis met diverse bedrijven in De 
Lutte en Beuningen.

Er zijn o.a. stops voor koffie met lekkers, 
een kaasproeverij, een ijsje, een zuivel-
product en diverse hapjes van streek-
producenten op bijzondere locaties. Ook 
kunnen de deelnemers een hortensiatuin 
bekijken. De start is tussen 10.00-12.00 
uur bij de Tourist info in Beuningen (in 

restaurant Sterrebos). De fietsers maken 
kennis met streekproducten en het land-
leven terwijl ze onderweg genieten van 
het prachtige landschap en de gastvrij-
heid van de ondernemers. Deelname 
bedraagt € 12,50 p.p. inclusief genoemde 
consumpties.

De fietstochten vinden plaats op woens-
dag 24 juli en woensdag 21 augustus. 
Voor meer informatie: 
www.vvvdeluttelosser.nl
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Op zaterdagmorgen 27 juli is er een vogelwandeling door het Dinkeldal bij Beuningen. 
De route voert langs smalle paadjes langs de slingerende Dinkel, door oude loofbossen 
en daarna door het open cultuurlandschap.

Onderweg is er grote kans om de ijsvogel, grote gele kwikstaart, allerlei spechtensoor-
ten waaronder ook de bonte specht, glanskop, boomklever en boomkruiper te zien. De 
route is 4,5 km lang en wordt geleid door ervaren vogelkenners van Vogelwerkgroep 
Losser. 
De wandeling begint om 08.00 uur bij de Tourist info in het Streekrestaurant ‘t 
Sterrebos, Beuningen en duurt ongeveer 3,5 uur. Stevig schoeisel en een verrekijker 
zijn aanbevolen. De kosten bedragen € 6,50 p.p. inclusief koffie met lekkers.

Aanmelding voor deze wandeling kan via VVV De Lutte: telefoonnummer 0541-551160 
of info@vvvdeluttelosser.nl. Voor meer informatie: vvvdeluttelosser.nl

vvv vogelspottour 27 JulI door Het dInkeldal In 
BeunIngen
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de spar spelen 2019

Elke 2 jaar wordt er een landelijke SPAR 
spelen-actie georganiseerd door de SPAR 
Holding.

Elke winkel doet hier aan mee en wordt 
getoetst op HACCP, Klantvriendelijkheid, 
Dagelijks gemak, duurzaamheid, Winkel 
op SPAR norm en ook is er een mystery-
shopper geweest die de winkel beoor-
deelde. De competitie vond plaats in 
week 4 t/m week 24. SPAR De Lutte was 
door de voorrondes heen en heeft uitein-
delijk de finale gehaald. Deze was 22 juni 
in de Havixhorst te Meppel.

Hier waren een 20-tal winkels die streden 
om de titel “SPAR winkel van het jaar”. 
Helaas zijn we niet in de top 3 beland 
maar hebben we een eervolle nomina-
tie voor klantvriendelijkste SPAR van de 
regio. Hier zijn we trots op! 

Vanaf heden heeft SPAR Schreur ook een 
online gebaksservice, Bestel voor 12 uur ’s 
middags uw (foto) taart/ gebak online en 
u krijgt uw bestelling de volgende dag. Al 
ons brood en gebak komt van de warme 
bakker Sellink uit Meddo.

Kijk op www.spar.nl en zoek naar de win-
kel in De Lutte.

SPAR bestaat in totaliteit uit 220 SPAR 
Buurt winkels, 50 SPAR city stores, 32 SPAR 
enjoy, 9 SPAR University winkels en 175 
SPAR Express winkels. Dus altijd bij u in de 
buurt!
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Enige tijd geleden hebben we in ‘t Luutke melding gemaakt van ons plan om een mo-
bile pers naar De Lutte te laten komen dit najaar zodat iedereen de eigen appels/peren 
tot zelfgemaakt overheerlijk sap kan laten persen. Sap dat in pakken van 5 liter wordt 
verpakt en door verhitting ruim een jaar goed blijft. Lekker lang genieten van je eigen 
fruit dus.
Aangezien een minimale hoeveelheid fruit moeten hebben, willen we nu peilen of er 
voldoende animo is. Niet overal hebben de fruitbomen het dit jaar namelijk even goed 
gedaan.
Dus wandel binnenkort eens langs je appelboom of door je boomgaard en kijk hoe het 
fruit erbij hangt. Wij willen graag weten of je meedoet en met hoeveel kilo ongeveer.

Stuur een mailtje naar ajvleming@gmail.com of via facebook: Heel De Lutte ( en omge-
ving) perst.

Anke Oude Elferink, Arend Vleming

Op zaterdag 3 augustus is er een fiets-
tocht met als thema Sagen en Legenden 
vanaf Tourist info De Lutte.
Een prachtige fietstocht door De Lutte 
en haar bijzondere glooiende heuvel-
landschappen. Onder leiding van een 
lokale gids ziet u tijdens deze ongeveer 
2,5 uur durende fietstocht de mooiste 
plekken van het buitengebied van De 
Lutte. Onderweg krijgt u allerlei interes-
sante verhalen te horen over de schit-
terende omgeving, maar ook over de 
geheimzinnige mysteries.
Wist u dat De Lutte vele sagen en 
legendes heeft? Denk alleen al aan het 
dorpssymbool, de Hellehond of de Witte 
Wieven die vroeger de boeren angst 
aanjaagden op het platteland. Op veel 
oude boerderijen zijn nu nog symbo-
len te vinden die de boeren moesten 
beschermen tegen het onheil. Fiets mee 
en ontdek De Lutte.
Kosten: € 6,50 per persoon, inclusief een 
kopje koffie met iets lekkers onderweg 

bij de horeca. Start: 11.00 uur, vanaf VVV 
De Lutte, Plechelmusstraat 14.
Vooraf aanmelden bij Tourist info De 
Lutte, tel: 0541-551160. Voor meer infor-
matie: vvvdeluttelosser.nl

Heel de lutte perst

Maak kennIs Met de sagen en legenden
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In het werk ‘herinrichting dorp De Lutte’ 
wordt vanaf a.s. maandag 19 augustus 
begonnen met het tracé Dorpstraat. 
Ongetwijfeld zullen de bewonders 
van de Irenestraat, Beatrixstraat en 
Margrietstraat hinder onder vinden van 
de werkzaamheden. 

De weg is gedurende de uitvoering niet 
bereikbaar voor doorgaand verkeer. De 
werkvakken in de aangegeven periode 
worden opgebroken voor rioolwerk en 
dus zijn afgesloten voor alle verkeer. 

Bewoners kunnen te voet en mogelijk 
per fiets nog bij de deur komen. TWW 
is de uitvoerder die de opdracht heeft 
gekregen.

Globale fasering
Fase 1: 
Irenestraat - Beatrixstraat 
medio augustus - eind september

Fase 2: 
Beatrixstraat - Spechtstraat
medio september - medio oktober

Fase 3: 
Spechtstraat - Het Haverkotte
begin oktober - medio oktober

Fase 4: 
Het Haverkotte - Seigermolenweg
medio oktober - eind oktober

Fase 5: 
Seigermolenweg - Bentheimerstraat
eind oktober - eind november

dorpstraat vanaf 19 augustus ecHt afgesloten
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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. Hardwerkende ondernemers vertellen de deelnemers graag over hun bedrijf 
en product. 
De start is tussen 10. 00 en 11.00 uur en is bij zorgboerderij Hoge Boekel, 
Hogeboekelweg 85B, Losser.

Volgens de Europese Wetenschappelijke 
Raad voor Parasieten bij 
Gezelschapsdieren (European Scientific 
Counsel Companion Animal Parasites 
afgekort Esccap) wordt in Nederland door 
de 1,8 miljoen aanwezige honden 145 
miljoen kilo hondenpoep geproduceerd. 

Hondenpoep is een van de grootste er-
gernissen in het dorpen en steden, omdat 
de stoep, grasvelden en kinderspeelplaat-
sen vervuild worden met hondenpoep. 
Volgens het CBS ondervond in 2007 ruim 
een derde van de Nederlandse bevol-
king overlast van hondenpoep op straat. 
Ter bestrijding van deze overlast zijn op 
diverse plaatsen hondenpoepcontainers 
geplaatst. De hondenbezitters zijn ver-
plicht de hondenpoep op te ruimen, maar 

velen doen dit niet. Hulpmiddelen voor 
het opruimen zijn een grijpertje en plastic 
afvalzakjes. Voor het achterhalen van 
welke hond de achtergelaten honden-
poep is, wordt er in de Israëlische Petah 
Tikva stad DNA-materiaal van de hond 
gebruikt. Ook in Nederland gaan steeds 
meer stemmen op voor het invoeren van 
een DNA-databank van honden. 

Hondenbelasting wordt onder anderen 
gebruikt om stoepen en grasvelden weer 
schoon te maken. Er is hiervoor allerlei 
schoonmaakapparatuur ontwikkeld. 
Meestal echter wordt het grootste deel 
van de hondenbelasting gebruikt voor 
het dichten van gaten in de gemeentelijke 
begroting. 

 Inleveren kopij Loopt van …… tot …..        

Nr. 12 07 aug  13 aug - 03 sept  
Nr. 13 28 aug  03 sept - 24 sep  
Nr. 14 18 sept   24 sep - 15 okt  
Nr. 15 09 okt  15 okt - 05 nov  
Nr. 16 30 okt  05 nov - 26 nov  
Nr. 17 20 nov   26 nov - 17 dec  
Nr. 1 (2020) 11 dec 17 dec - 07 jan 

fIetstocHt toer de Boer

Hondenpoep

data luutke resterende nuMMers In 2019 
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Het is zomer! Een tijd van ’s avonds buiten 
zitten, muggen wegjagen, processierups 
vermijden, eten van de BBQ, blote voeten, 
zwemmen in Nordhorn en lang licht. 
Een tijd van vakantie vieren, relaxmodus, 
heerlijk!
Het is zomer! Een tijd van evenementen, 
dorpsfeesten en vooral festivals. Festivals 
met namen waarvan je denkt: En wat 
dan? Namen als Down the Rabbit Hole, 
Best Kept Secret. Sorry, wat moet ik doen 
in een konijnenhol en waarom moet ik 
iets geheim houden? Ik kan hier niets 
mee, ik hou van duidelijkheid in namen. 
Dan weet ik wat ik kan verwachten, ben 
niet zo van verrassingen. Zwarte Cross, 
Fields of Joy, dat is waar ik heen ga. En 
het mooiste festival, dat helaas niet meer 
bestaat, Arrow Classic Rock, duidelijker 
kan het niet. In 2005 ben ik voor de eerste 
keer naar dit festival geweest, hoogzwan-
ger van oudste zoon. Bij het parkeren 
kwamen we een aantal dorpsgenoten 
tegen. Joh, völ plezeer, doot heinig an! 
Wie drinkt er één! Dat döw! 

Net met verlof, drie weken voor de 
uitgerekende datum liep ik rond in 
Lichtenvoorde tussen +/- 30.000 muzie-
kliefhebbers van gitaren en oude rock. 
Een dikke buik, rockmuziek en drank in de 
man levert mooie reacties op, je verwacht 
het niet op een rockfestival. Sentimentele, 
licht aangeschoten mannen die met mij 
begonnen te praten over bevallingen van 
hun kinderen, lieve aanmoedigingen en 
complimenten enz. De mooiste reactie 

kwam toen ik bij de snackwagen stond te 
wachten op mijn patat. Twee kerels keken 
mij aan en daar kwam de vraag: We kun-
nen wel raden wat je gedaan hebt, maar 
had je er ook mooi weer bij? Tja, wat moet 
je hierop nu antwoorden? Wat volgde 
was een leuk gesprek met twee kerels die 
een tweeling bleek te zijn. Hun ouders 
waren niet op de hoogte dat er een twee-
ling op komst was en hadden maar één 
naam bedacht. De eerste geborene kreeg 
de naam Ad, de tweede kreeg de naam 
Adri. Geweldig toch! Een van de leukste 
gesprekken die ik ooit heb gehad, en waar 
gebeurd.

Tijdens het laatste optreden van die dag, 
Meat Loaf, zat ik op de tribune. Ineens zag 
ik links in mijn ooghoek iemand dansen 
op een verhoging. Hij was gekleed als 
tovenaar met een zwarte cape om en een 
puntmuts op en ging helemaal op in de 
muziek, had zijn eigen “Paradise by the 
Moonlight”. Hij komt mij bekend voor 
ergens. Het schijnt dat hij tegenwoordig 
als DJ een 2e carrière is begonnen op 
mini-festivals. 

Even terugkomen op Best Kept Secret. 
Kunnen we Zölf Met Nemm’n onder ons 
houden, beetje geheim houden? Wat een 
super gezellige avond was dat onlangs in 
het openluchttheater! Relaxed met een 
biertje en lekkere hapjes voor je neus, 
geen gedoe met muntjes. Lekker dansen 
op het gras op muziek uit jaren 60, 70 en 
80, AC/DC keihard door het kerkenbos! 

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

eIn festIval der lIeBe (und MusIk) sol unserer leBen 
seIn…
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KIEK ES

De trouwe lezers van deze rubriek zal het 
ongetwijfeld zijn opgevallen dat we di-
verse families in ons dorp hebben die zich 
heel bekwaam hebben getoond in het 
oplossen van de fotografische opgave. 
Op de lijst van winnaars komen sommige 
(familie)namen opvallend vaak voor. Aan 
die lange lijst kan nu een nieuwe naam 
worden toegevoegd. Want zover ons 
geheugen ons niet in de steek laat, is Pim 
Hermans er nog niet eerder in geslaagd 
om als eerste het juiste antwoord door te 
geven. Pim had het helemaal juist toen 
hij doorgaf dat de vorige foto gemaakt 
was bij een van de rustbankjes aan de 
Lossersedijk. Veel plezier met de digitale 
wisselbeker die is toegestuurd.

Ook voor dit Luutke maakten we weer 
een detailfoto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten op welke loca-
tie 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 opnieuw goed de 
kost als u door ons prachtige dorp loopt. 

De redactie

kIek es!

Hopelijk volgend jaar weer.

Misschien een vraag voor de Dorpsquiz 
2020; Welke voormalig gitarist uit een 
regionaal bekende band deed een unieke 
imitatie van Angus Young tijdens “Whole 
lotta Rosie” tijdens deze eerste editie 
van ZMN op de heilige grond van het 
openluchttheater? 

En voor een biertje uit mijn koelkast; Wie 
was die tovenaar op Arrow Classic Rock 
2005? 
Ik wens iedereen een fijne zomer, met of 
zonder festivals!

Monique 
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Zondag	28	juli	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars		 :	Eva	Oude	Egbrink	en	Tess	Kleissen	
	 	 	 	 	
	
Woensdag	31	juli	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
Zondag	4	augustus	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars	 						:	Bart	Rolink	en	Ytse	de	Cock	van	Delwijnen	
	
Dinsdag	6	augustus	 				:	19.00	uur	Rozenkrans	
	
	
Woensdag	7	augustus	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
Zondag	11	augustus	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	 	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	 		
Lectrice	 		 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars	 					:	Lars	Grote	Beverborg	en	Christiaan	Steenbekke	
	
	
Woensdag	14	augustus	 :	19.00	uur	Euharistieviering	
	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Intenties:	
Zondag	28	juli:		
Ouders	Beernink-olde	Meijerink,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	Ouders	Dierselhuis-		
Bosch,	Marie	Snippert-ten	Barge,	Sieny	Swennenhuis-Wigger,	
Gerhard	Koertshuis.	
	
Jaargedachtenis:		
Ouders	Vermaesen-Borchert,	Echtpaar	Lenfert-Seiger,Gezina	Dierselhuis-Bosch.	
	
Zondag	4	augustus:	
Hermien	Segerink,	Gerhardus	A.	Tijhuis,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Ouders	
Benneker-Steghuis,	Ouders	Hesselink-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Bennie	
Gilbers,	Femie	Wigger-Schurink,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Ouders	Westerik-
Welhuis,	Bernard	Hampsink,	Ouders	Zanderink-Welhuis,	Willy	Punt,	Ouders	Kok-
Morsink,	Ouders	ter	Brake-groote	Beverborg,	Marie	Snippert-ten	Barge,	Sieny	
Swennenhuis-Wigger,	Gerhard	Koertshuis.	
	
Jaargedachtenis:		
Jan	Heijdens,	Ouders	Groote	Beverborg-Snippert,	Ouders	Zanderink-Welhuis,	
Siny	Kienhuis-ter	Brake,	Annie	Maseland,	Toon	Wigger.		
	
Zondag	11	augustus:		
Hennie	en	Annie	ter	Brake-Brookhuis,	Annie	Niehof-Nolten,	
Annie	Maseland,	Gerard	Heijdens,	Johnny	Koop	(van	de	buurt),	Marie	Snippert-
ten	Barge,	Sieny	Swennenhuis-Wigger,	Gerhard	Koertshuis.	
		
Jaargedachtenis:		
Joke	en	Jos,	Dinie	Nijhuis-Aveskamp,	Ouders	Pross-Welhuis,	
Paula	Benneker,	Ouders	Zwijnenberg-Koekenberg.	
	
	
	
Overleden:	
Gerhard	Koertshuis.	Bentheimerstraat	84.	Op	de	leeftijd	van	89	jaar.	
Siny	Swennenhuis-Wigger.	Wilhelminastraat	150	Oldenzaal.		
Op	de	leeftijd	van	89	jaar.	
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Pastorpraat:	
VAKANTIE	
Beste	mensen:	Veel	mensen	hebben	of	krijgen	binnenkort	vakantie.	Misschien	
een	signaal	om	het	wat	rustiger	aan	te	gaan	doen.	Lekker	weer,	minder	
vergaderingen,	tijd	om	te	lezen	en	eens	rustig	in	de	tuin	te	gaan	zitten.	Misschien	
ook	wel	een	tijd,	dat	sommige	negatieve	gevoelens	door	de	zonnestralen	
verdreven	worden.	Heerlijk	dus,	om	een	moment	naar	een	lagere	versnelling	
over	te	schakelen.	En	dat	mag	ook,	zeker	als	je	een	jaar	druk	bent	geweest.	Even	
afstand	nemen	van	je	dagelijkse	beslommeringen.Maar	vakantietijd	zou	ook	nog	
wel	eens	bij	uitstek	geschikt	kunnen	zijn	om	meer	aandacht	te	besteden	aan	
onze	relatie	met	God,	onze	Hemelse	Vader	en	met	Jezus	Christus.		
Het	lezen	van	de	Bijbel	en	bidden	zouden	daartoe	een	handleiding	kunnen	zijn;	
ook	om	ons	de	energie	terug	te	geven	die	we	het	afgelopen	jaar	verbrand	
hebben.	Vakantietijd,	ook	een	tijd	om	na	te	denken	over	vragen	als:	hoe	ben	ik	
christen	in	deze	wereld?	Wat	heeft	de	wereld	aan	mij	als	christen?	Hoe	kan	ik	
mijn	talenten	dienstbaar	maken	aan	de	geloofsgemeenschap	en	aan	de	mensen	
om	mij	heen?	Dan	kunnen	er	zomaar	goede	voornemens	ontstaan,	die	hopelijk	
geen	voornemens	blijven.	Zo	onze	talenten	gebruiken	tot	opbouw	van	Gods	
kerk.	
Namens	de	collega’s	van	het	team	wens	ik	u	allen	een	goede	vakantietijd	toe.	

Pastoor	Theo	H.P.	Munsterhuis	
	
	
Lutter	dorpsquiz	bedankt!	
Beste	mensen	uit	De	Lutte,	beste	medeparochianen.	
Ontzettend	bedankt	voor	jullie	gulle	gaven	tijdens	de	opening	van	de	Lutter	
Dorpsquiz	in	onze	kerk.	
Wat	een	prachtig	start	bedrag	van	maar	liefst	€	898,23	voor	de	restauratie	van	
onze	kerktoren.	
We	hopen	dat	we	mede	hierdoor	onze	kerktoren	en	kerk	nog	jaren	het	
middelpunt	van	de	Lutte	kunnen	laten	zijn.	
Daarom	ook	des	te	mooier	dat	we	voor	de	aftrap	van	de	dorpsquiz	tezamen	zijn	
gekomen	in	onze	Lutterse	St.	Plechelmuskerk.	
Hopelijk	nog	vele	jaren.	

Namens	de	locatieraad	ontzettend	bedankt.	
Maria	Wolbert		-	Closa	Rodrigo	Locatieraadvoorzitter	
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Informatieavond	H.	Vormsel	
Op	dinsdag	17	september	om	20:00	uur	is	er	in	het	parochiecentrum	een	
informatieavond	over	het	H.	Vormsel.	Deze	avond	is	voor	ouders	van	wiens	kind	
komend	schooljaar	in	groep	8	zit	(leeftijd	11-12	jaar).	Tijdens	deze	avond	wordt	
uitleg	gegeven	over	het	vormsel	zelf,	de	route	er	naar	toe	en	het	project	dat	de	
kinderen	ter	voorbereiding	gaan	maken.	Vindt	u	het	van	belang	om	u	goed	te	
laten	informeren	om	een	weloverwogen	beslissing	te	nemen	samen	met	uw	kind	
over	het	Vormsel?	Kom	dan	naar	deze	informatieavond.	Voor	meer	informatie	
over	het	Vormsel	kijk	op:	www.parochielumenchristi.nl/vormsel	
Voor	vragen	en	aanmelding,	neem	contact	op	met	Carmen	Steghuis,	telefoon	
0541-552809	of	per	mail:	carmen@bekke.nl	
	
Oecumenische	Oogstdankviering	
Op	zondag	1	september	zal	er	een	oecumenische	oogstdankdienst	gehouden	
worden	op	het	erf	van	de	familie	Rolink,	Lutterzandweg	11,	7587	LH	De	Lutte.	
Deze	dienst	wordt	georganiseerd	op	initiatief	van	LTO	Noord	en	Zij-Actief	
afdelingen	Losser,	De	Lutte	en	Beuningen.	Aan	de	voorbereiding	van	de	dienst	
werken	de	katholieke	geloofsgemeenschappen	van	Losser,	De	Lutte	en	
Beuningen	en	de	Protestantse	Gemeente	Losser	mee.		
Voorgangers	in	deze	dienst	zijn:	pastor	Ingrid	Schraven	en	dominee	Hennie	
Marsman.	Het	Plechelmuskoor	uit	De	Lutte	verleent	haar	muzikale	
medewerking.	
Voor	de	kinderen	is	er	kinderkerk.	Door	de	dames	van	Zij-Actief	wordt	de	
aankleding	van	het	erf	verzorgd.	Het	thema	van	de	dienst	is:	Land	van	melk	en	
honing.	De	collecte	is	bestemd	voor	de	Voedselbank.	De	oecumenische	
oogstdankdienst	begint	om	10.30	uur.	
Hierdoor	vervallen	de	zondagse	kerkdiensten	in	de	katholieke	kerk	van	De	
Lutte	en	in	de	protestantse	kerk	van	Losser.	
De	dienst	vindt	plaats	in	de	open	lucht.		
Bij	regen	wijken	we	uit	naar	de	kapschuur.		
Na	de	dienst	is	er	gelegenheid	voor	een	kopje	koffie	met	een	boterham	met	ei.	
Ook	kunt	u	het	bedrijf	van	de	familie	Rolink	bezichtigen.	U	bent	allen	van	harte	
welkom.	

Namens	de	deelnemende	organisaties:	
LTO--	Tine	Welman	
Zij-Actief--	Ans	van	Langen	
Katholieke	geloofsgemeenschappen--pastor	Ingrid	Schraven	
Protestantse	Gemeente	Losser--	ds.	Hennie	Marsman	
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Openingsbijeenkomst	Huis	van	Spiritualiteit	met	Lenny	Kuhr,	22	september	
PKN	kerk	
“Het	lied	gaat	door”	Lenny	Kuhr	is	een	begenadigde	zangeres,	die	haar	sporen	in	
de	kunst	verdiend	heeft.	Haar	stem	is	in	de	loop	der	jaren	warmer	geworden.	De	
liederen	zijn	gedichten	op	zich,	waarin	levenservaring,	waarneming,	gevoel	of	
herinnering	doorklinkt.	Zelf	zegt	ze;	“In	dit	concert	sta	ik	stil	bij	de	duizenden	
dingen	die	voorbijgaan	en	bij	dat	wat	nooit	voorbijgaat.	Het	lied	is	hierbij	de	
metafoor.	De	mens	en	de	zanger	vergaan	maar	zoals	de	geest	van	de	mens	
eeuwig	is,	is	het	lied	dat	ook.	Het	is	namelijk	de	ziel	van	de	mens	en	zonder	ziel	is	
er	geen	leven,	dus	ook	geen	muziek.	Het	besef	dat	alle	dingen	komen	en	gaan	
binnen	het	tijdloze	gegeven	dat	wij	zijn,	stemt	tot	weemoed	en	tot	vreugde	en	
tot	alle	muziek	die	in	dit	programma	te	horen	zal	zijn.		
Met	Mischa	Kool	op	basgitaar	laten	wij	de	snaren	en	stemmen	klinken,	omdat	ze	
klinken	willen	om	de	snaar	in	jou	te	vinden.	De	duizenden	dingen	vergaan.	Maar	
het	lied	zal	alle	harten	doordringen.	Ja	altijd	en	eeuwig	dus	laten	we	zingen.	Iets	
mooiers	is	er	niet”.	Meer	info	op	www.lennykuhr.com	Deze	prachtige	avond	is	
zeer	de	moeite	waard:	kortom	genieten!	Wanneer:	zondag	22	september,	19.30	
uur,	€	12,50	Waar:	PKN-Kerk	te	Ootmarsum,	Ganzenmarkt	31,	Ootmarsum.		
Aanmelden	wordt	aanbevolen:	secretariaat@lumenchristi.nl	
	

Aangepaste	openingstijden	parochiesecretariaat	
Het	parochiesecretariaat	is	van	29	juli	t/m	16	augustus		

alleen	geopend	op		
woensdagavond	van	19.30	uur	tot	20.30	uur.	

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

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

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

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

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

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

Bankrekening	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	



nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

maandag  08.00 - 19.00 uur

dinsdag  08.00 - 19.00 uur

woensdag  08.00 - 19.00 uur

donderdag  08.00 - 19.00 uur

vrijdag  08.00 - 19.00 uur

zaterdag  08.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

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




