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Twitter
@BLOEMENBEEK

FAMILIE BEERNINK SCHENKT
BANKJE BIJ SINT JOZEFKAPEL

ZÖLF MET NEMM ‘N
OPENLUCHTTHEATER

Zojuist in de media: AFC Ajax
start voorbereiding nieuwe
seizoen opnieuw in het vertrouwde #DeLutte en @bloemenbeek
Inmiddels alweer het 46e jaar
sinds het eerste bezoek van #Ajax
selectie aan het prachtige De
Lutte!

TONNIE KAMPHUIS 40 JAAR LID VAN
EHBO

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Agenda
15 jun
18 jun
18 jun
19 jun
22 jun
23 jun
26 jun
28 jun

Concert harmonie
Fietstocht Zij-Actief
Voorspeelavond
KBO busreisje
“Zö’lf Met Nemm’n”
Luttermuzikanten concert
Zonnebloem picknick
Dorpsquiz

JAARKALENDER 2019
Juni
10
15
18
18
19
22
23
26
28

Rommelmarkt vv Lutheria
Concert Harmonie Openluchttheater
Jaarlijkse fietstocht Zij-Actief
Voorspeelavond Harmonie
KBO Busreisje
‘Zölf Met Nemm’n’ openluchttheater
Concert Lutter Muzikanten
Zonnebloem picknick
Dorpsquiz De Lutte

Juli

5
6
7
11
14

43ste Hellehondsdagen
43ste Hellehondsdagen
43ste Hellehondsdagen
KBO Gezellige middag
Patroonsfeest H. Plechelmus

Augustus
Zij-Actief elke dinsdagavond fietsen
17 Fietstocht Toer de Boer
23 1-daagse bedevaart Kevelaer
2-daagse bedevaart Kevelaer
24 2-daagse bedevaart Kevelaer

Zij-Actief elke dinsdagavond fietsen

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.
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, 10 loopt van 2 juli tot 23 juli 2019
kopij inleveren woensdag 26 juni voor 20.00 uur via e-mail.
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DANKJEWEL!

Luttenaren die geregeld het kerkenbos
bezoeken is het ongetwijfeld al opgevallen dat er dit voorjaar een mooie houten
bank is geplaatst bij de Sint Jozefkapel.
Deze bank is geschonken door de familie
Beernink (Voorzorg) ter nagedachtenis aan hun in 2018 overleden moeder,
mevrouw Beernink-Bulthuis, die erg
gesteld was op het bos en er graag kwam.
Wij willen de familie Beernink hartelijk
danken voor dit mooie gebaar en hopen
dat velen gebruik zullen maken van deze
bank. Niet alleen om even uit te rusten
maar ook om te genieten van de mooie
omgeving!

kerkenbos en/of het speelveld met
de tribune naast de Blokhut van Jong
Nederland. Wij juichen dat van harte
toe! Wij willen echter de organisatoren
nadrukkelijk verzoeken vooraf contact
op te nemen met de beheerder van het
kerkenbos, de heer Gerrit Schopman, tel.
551377 /Gerrit.Schopman@hetnetnl
Samen met enkele andere vrijwilligers
van de schoffelploeg (kerkhof) zorgt hij
er voor dat het bos en het speelveld er
altijd netjes bij liggen. Het is voor hen en
het stichtingsbestuur wel prettig tijdig te
weten wie wat en wanneer organiseert
zodat ook afspraken over o.a. het opruimen gemaakt kunnen worden. We nemen
aan dat daar begrip voor is.
Bestuur stichting Kerkebos

Verzoek
Diverse verenigingen maken inmiddels
voor hun activiteiten gebruik van het

ACTIVITEITEN KBO
Op woensdag 10 juli organiseert de KBO
een gezellige middag bij ’t Keampke.
Adres: Hanhofweg 5
Aanvang 14.00 uur

Eigen bijdrage € 5,00 p.p.
Opgeven kan tot 3 juli bij:
Marian Voerman tel. 0541-551805 of
Aty Nijhuis tel. 0541-511392.
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FUNDAMENT START STUDIEKRING50PLUS IN LOSSER
Houdt u niet van theekransjes en borrelpraat? Moet een gesprek ergens over
gaan? Wilt u vooral geestelijk actief
blijven? Dan is een studiekring misschien
iets voor u.
Hoe werkt het?
Een studiekring bestaat uit een groep van
10-15 personen met (vaak) dezelfde interesses. Deze groep komt met regelmaat
bij elkaar om van gedachten te wisselen
over allerlei onderwerpen. Dit kunnen
de actualiteiten van de dag zijn, maar
ook specifiek interessegebieden zoals
economie, filosofie, reizen of voeding en
gezondheid. De gekozen onderwerpen
worden door de deelnemers zelf aangedragen en voor iedere bijeenkomst werkt
een van de deelnemers een onderwerp
uit waarover gesproken kan worden. Het
doel van de studiekring is om samen op
de hoogte te blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen en om kennis, ideeën
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en meningen met elkaar te delen.
Voor iedereen
Een fysieke beperking is geen belemmering om mee te doen aan de studiekring.
Het is voor veel deelnemers een moment om naar uit te kijken. ‘Een prettige
ontmoeting van mensen die net als ik
nog geestelijk actief willen zijn en het ook
gezellig hebben met elkaar’, zo vertelt
een deelnemer.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt
u nadere informatie? Op woensdag 19
juni is er een informatiebijeenkomst
over de start van een studiekring50plus
in Losser. De bijeenkomst vindt plaats
in het Lossers hoes van 10.00 tot 12.00
uur. Belangstellenden kunnen zich
opgeven voor vrijdag 14 juni bij Stichting
Fundament, tel. 053-5369400 of via
info@stichtingfundament.nl.

Mooie voeten voor de zomer?
Durf jij deze zomer niet te lopen op slippers of
sandalen omdat jij je schaamt voor je voeten?

Op zoek naar
een leuke
bijbaan?

Geen zorgen, je hebt bij ons al een
pedicure basisbehandeling of gellak
voor voeten of handen voor € 20,Maak snel een afspraak of bekijk onze website
voor meer informatie.
www.prodicure.nl
ProdiCure
Stendermolen 7
7587 RK De Lutte
06-514 404 20
info@prodicure.nl

Ga aan de slag in De Lutte
• Prima verdienste per vier weken
• ‘s Ochtends 1 tot 1,5 uur bezorgen voor 7 uur,
zaterdags voor 8 uur
• Gratis de krant lezen • Gratis regenpak
• Startpremie € 200,- (vraag naar de voorwaarden)
• Minimumleeftijd 15 jaar

Interesse of aanmelden? Mail naar:
krantenbezorgers@gmail.com
of bel: 06 - 429 40 116

DUO-FIETS
Sinds vorig jaar april heeft De Lutte een
duo-fiets. Deze is gestald in ons dorpshoes Erve Boerrigter en vanuit hier wordt
deze uitgeleend.
Vorig jaar hebben al velen, met veel
plezier, gebruik gemaakt van deze mooie
fiets (met elektrische ondersteuning).
Nu het voorjaar is komen er regelmatig
aanvragen binnen om deze fiets te lenen.
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 uw eigen fietsmaatje kunt u
dan prachtige tochten maken. Als u geen
fietsmaatje hebt zijn er enkele vrijwilligers
beschikbaar.
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).
Als u de fiets in het weekend wilt 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.
Tel. 0541-552009 of stuur een mail naar
gea@dorpshoes.nl
Voor meer informatie en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie
www.dorpshoes.nl.
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FORMULIEREN INFORMATIE TEAM LOSSER WIJZIGT TIJDEN
SPREEKUUR
Het spreekuur in Losser is met ingang van
4 juni gewijzigd naar 13.30 tot 14.30 uur, zo
nodig met een uitloop tot 15.30 uur.

Overdinkel:
woensdag van 10.00-11.00 uur Trefhuus,
Prins Hendrikstraat 1

Het Formulieren Informatie Team (FIT)
biedt hulp bij vragen over post, het
invullen van formulieren of het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente.
Heeft u moeite met uw administratie,
heeft u vragen over geld of wilt u geholpen worden bij het aanvragen van
uw DigiD of toeslagen? Kom dan gerust
langs bij FIT, onze vrijwilligers staan voor
u klaar en helpen u graag!

De Lutte:
Op afspraak, u kunt hiervoor bellen naar
053-5369400

Spreekuren FIT (er is een tolk Arabisch
aanwezig)
Losser:
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur, zo nodig
met een uitloop tot 15.30 uur.
‘t Lossers hoes, Raadhuishuisplein

Formulieren Informatie Team:
Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
053-5369400
info@stichtingfundament.nl
www.stichtingfundament.nl
In de zomervakantie en kerstvakantie
zijn er minder spreekuren zie hiervoor de
website.
FIT is een initiatief van Humanitas
Thuisadministratie en Stichting
Fundament.

KOM IN ITALIAANSE SFEREN MET DE PLECHELMUS HARMONIE

Op zaterdag 15 juni vindt het jaarlijkse
openluchtconcert van de Sint Plechelmus
Harmonie plaats. Dit jaar brengt de
muziekvereniging het publiek alvast in
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vakantiestemming met ‘Night @ Italy”.
Het terrein wordt in Italiaanse sferen
aangekleed om het Italiaanse dorpsfeest
“Sagra” naar De Lutte te halen. Drankjes,
hapjes en muziek hebben allen een
Italiaans karakter tijdens ‘Night @ Italy’.
Zo komt “Cervo a Primavera” voorbij, dat
beter bekend is onder de titel “Ik leef
niet meer voor jou” van Marco Borsato.
Ook ontbreken Italiaanse klassiekers als
“Volare” “Azzuro” en “Gloria” deze avond
niet. Uiteraard maakt muziek van de wereldberoemde Italiaan Andrea Bocelli niet.
Ook voor minder Italiaanse muziek van
bijvoorbeeld Dire Straits, The Muppets en

Vrijkorte, Vincent Groothuis en dirigent
Henk Veneman. Ook bijzonder dit jaar is
de vertolking van “Englishman in New
York” en “Oblivion” door sopraansaxofonist Jan-Pieter van der Giessen.

Alanis Morisette is ruimte in het programma. Dit allemaal onder het genot van een
Italiaans hapje en drankje. De slagwerkgroep presenteert zich ook dit jaar weer
op originele wijze. Emmers en andere alledaagse attributen worden ingezet om een
mooi stuk muziek neer te zetten.
Solisten
De ‘Night @’ reeks kent een traditie van eigen talent die we ook dit jaar voortzetten.
Zo soleren Janneke Visschedijk, Danieke

Afterparty
Net als voorgaande jaren verzorgt de
muziekvereniging een avondvullend
programma. Niet alleen het harmonieorkest en de slagwerkgroep nemen deel
aan deze avond, maar ook een speciaal
voor de gelegenheid geformeerde band
zorgt voor een knallende afsluiter van het
midzomeravondconcert. Mis het niet en
geniet van ‘La Dolce Vita’ op 15 juni!
Kaartverkoop
Het concert vindt plaats in het openluchttheater bij de blokhut in De Lutte,
Kerkenbospad 5. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij de VVV in De Lutte en Losser en bij
leden van de Sint Plechelmus Harmonie
en kosten 10 euro in de voorverkoop.
Kaarten zijn zaterdagavond ook aan de
kassa te koop voor 12,50 euro.
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EHBO- VERENIGING ST. MARTINUS DE LUTTE
Op 20 mei jl. heeft EHBO De Lutte het
seizoen afgesloten. Dit onder het genot
van een drankje en een hapje met o.a. de
cursisten die dit jaar de eenheidscursus
EBHO met goed gevolg hebben afgelegd.
Daarnaast werden de instructrices en de
lotus bedankt voor hun bijdrage en inzet.
Een speciaal woord van dank was er voor
Tonnie Kamphuis. Hij is dit jaar 40 jaar lid
van de EHBO vereniging en heeft zich op
vele manieren ingezet voor de vereniging.
Als dank hiervoor ontving hij een speldje
van de nationale bond. Een bos bloemen
was er voor zijn echtgenote.
EHBO wordt door steeds meer mensen
belangrijk gevonden. Gelukkig maar. Het
is van belang om te weten wat u kunt
doen om een ander te helpen. Misschien
nog wel belangrijker om te weten wat
niet te doen!
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In het najaar begint er weer een eenheidscursus EBHO. Ook worden de cursussen
reanimatie & AED aangeboden. Via de
website www.ehbodelutte.nl kunt u
hier meer informatie over vinden en
ook een aanmeldformulier voor de
eenheidscursus.
Ondersteunt u de EBHO De Lutte liever
op een andere manier? Dat kan ook. In de
eerste week van juli, van 2 juli t/m 8 juli,
is er weer de tweejaarlijkse donateursactie. Vrijwilligers komen langs de deur
om donateurs te werven. Mede dank zij
uw steun kan de EHBO- vereniging in
De Lutte haar activiteiten blijven doen.
Uw steun is van harte welkom. Graag
tot ziens in de eerste week van juli of op
de Hellehondsdagen waar de vrijwilligers van de EHBO bij diverse activiteiten
aanwezig zullen zijn. Ook zijn ze present
op de zondag met een stand aan de
Plechelmusstraat.

DORPSLOOP; FEEST, PLEZIER EN SPORTIEVE PRESTATIES!
Loopgroep De Lutte gaat door op het
succes van vorig jaar. Toen is het parcours
compleet vernieuwd en gecertificeerd als
officieel wedstrijdparcours. De organisatie
gaat nog wel een aantal verbeteringen
doorvoeren ten opzichte van vorig jaar; zo
zal de start van de 5 en 10 km apart zijn.
Dit geeft meer ruimte voor de hardlopers zelf tijdens de wedstrijd. En voor de
supporters langs het parcours is er dan
meer spreiding van hardlopers en dus
meer ruimte voor gezellige en sportieve
aanmoediging.
Supporterspakket
Dorpsloop in combinatie met de
Hellehondsdagen moet een feest zijn.
Zowel voor de hardlopers als het publiek!
Om dit te stimuleren gaat de Loopgroep
weer supporterspakketten uitdelen voor
bewoners langs het parcours, die hun
huis en tuin willen versieren maar ook
langs de kant van de weg gaan staan om
de hardlopers aan te moedigen. Nodig
buren, familie en/of vrienden uit en maak
er samen een feestje van. Meer informatie over het parcours en deze actie is te
vinden op: www.loopgroep.nl
Doe mee en schrijf je in!
Vorig jaar deden er ruim 80 Luttenaren
mee aan de Dorpsloop. Dat klinkt best
veel, maar de organisatie weet dat er
meer sportieve hardlopers in De Lutte

zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Doe
dat snel! De voordelige voorinschrijving
is nog mogelijk tot en met 25 juni a.s. via:
www.loopgroep.nl/dorpsloop.
Je betaalt iets meer als je je op de dag zelf
inschrijft. Deze na-inschrijving is mogelijk
op zaterdag 6 juli a.s. vanaf 16.30 uur in
het Dorpshoes Erve Boerrigter tot uiterlijk
30 minuten voor de start van de betreffende afstand.
Loopafstanden
Nog even voor de duidelijkheid: de
loopafstanden zijn: 2 km (twee rondes
van 1 km voor de jeugd), 5 en 10 km. Het
parcours zelf is 5 km, dus deelnemers aan
de 10 km lopen het parcours twee keer.
De Bambiniloop voor de kinderen tot en
met 6 jaar is ca. 500 m.
We zien u graag op of aan het parcours op
6 juli!
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LUTTER JEUGD LAAT VAN ZICH HOREN!
Op dinsdagavond 18 juni laten de jeugdleden van de Sint Plechelmus Harmonie
van zich horen. Ze treden vanaf 18:30
uur op in het dorpshoes om te laten
zien wat ze het afgelopen jaar hebben
geleerd. Hierbij zijn niet alleen ouders,
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden
kunnen een kijkje nemen. Kinderen die
erover nadenken om na de vakantie te
starten met muziekles zijn natuurlijk ook
van harte welkom. Leden van de harmonie staan deze avond klaar om hun
vragen te beantwoorden.
Naast de individuele muzieklessen spelen jeugdleden ook in het jeugdorkest.
Onder leiding van Henk Veneman spelen
ze tijdens de voorspeelavond een aantal

nummers. De jonge slagwerkers spelen
deze avond samen onder leiding van
hun docent van de muziekschool. Naast
hun individuele lessen, spelen zij op
maandagavond samen in een jeugddrumband onder leiding van Gerard
oude Spraaksté. Zij brengen een aantal
nummers ten gehore.
Dit jaar heeft de Sint Plechelmus
Harmonie muzieklessen georganiseerd
voor de kinderen van de BSO in De Lutte.
Ook zij laten horen wat ze de afgelopen
maanden hebben geleerd.
Ofwel het wordt een muzikale veelzijdige avond waar de Lutter jeugd van zich
laat horen!

‘ZÖLF MET NEMM’N’ IN OPENLUCHTTHEATER
‘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
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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 drie 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. Bij
de lokale slager kan een ZMN-pakket worden besteld voor op de ZMN-barbecue.

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), Stefan (Bossink) en Dennis
(Oude Egbrink).
Kaarten voor ZMN kosten 7,50 euro per
stuk in de voorverkoop en tien euro aan
de avondkassa. 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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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
ZOMERSTRESS
De zomer van 2019 en de daarbij behorende komkommertijd staan weer voor
mijn deur. En dat betekent dat de zomerstress nooit ver weg is. Voordat we zover
zijn dat we –met een gerust hart- de boel
de boel kunnen laten en de deur voor
enkele weken achter ons dicht kunnen
trekken, moet er nog zoveel gebeuren.
Thuis maar ook op mijn werk.
Het nieuwsaanbod in Noordoost-Twente
droogt in de zomerperiode sneller op dan
je wasgoed op een droogrek in de Sahara.
Van half juli tot eind augustus wordt
dit stukje Nederland beheerst door de
evenementenkalender. Met dorpsfeesten,
braderieën, festivals, toernooien en een
groot aanbod van vakantie-activiteiten
is een feestje nooit ver weg. Het harde
nieuws lijkt ook een vakantiecharter te
hebben gepakt. Dus wordt er op de redactievloer gebrainstormd over sprankelende zomerseries en worden veel lijntjes
uitlegd die in juli of augustus een bruikbaar verhaal moeten opleveren. Nu al
kijk ik uit naar het moment waarop ik het
mooie verhaal van een buurtgenoot mag
optekenen voor een van deze series.
Maar thuis valt er ook genoeg te regelen.
Aangestoken door het geweldige succes
van de eerste uitgave hebben we ons aangemeld voor de tweede Lutter Dorpsquiz.
Aanmelden is niet zo lastig. Voldoende
teamleden vinden, blijkt nog wel een
hele opgave. Bij het ter perse gaan van dit
Luutke wordt nog volop gesproken met
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potentiële versterkingen voor het team
Kerkenbos. Wat het oplevert, is eigenlijk
niet zo relevant. We gaan er vooral een
mooie avond van maken. Gaat lukken,
durf ik nu al te voorspellen.
Mooi wordt eveneens de veiling, waarmee traditiegetrouw de Hellehondsdagen
worden afgesloten. Vorige week zat de
denktank voor deze veiling in de achtertuin van een der veilingmeesters. Na ruim
25 jaar is het nog steeds verbazingwekkend om te zien hoe er elke keer weer
ludieke, knettergekke en spraakmakende
veilingsitems opborrelen. Het creatieve
proces van ideeën opperen, bespreken,
omarmen of verwerpen, is onnavolgbaar
voor een buitenstaander. Toenemende
stress vooral bij de dames die straks de
financiële administratie mogen verzorgen
op het podium. Het voortdurend schuiven met veilingsitems en de last-minute
aanpassingen zijn dodelijk voor hun
gemoedsrust.
Zomerstress, je kunt eraan verknocht
raken. Zolang die maar niet wordt
veroorzaakt door buitenlandse balspelletjes of bouwbeslommeringen. En de
spanning beperkt blijft tot het vullen van
krantenpagina’s, een team samenstellen
voor de Dorpsquiz en het bedenken van
veilingsitems.
Stephan

ZIJACTIEF
18 juni fietstocht
Vertrek 13.30 uur bij dorpshoes Erve
Boerrigter. Verrassingstocht met een
gezellige afsluiting.

5 september 100-jarig bestaan
vrouwenkiesrecht
Er is dan een avond in het gemeentehuis
in Losser. Het betreft een uitnodiging
voor vrouwen van alle leeftijden. Deze
In juli en augustus gaan we elke dinsdag- avond geeft vast en zeker zeer interesavond fietsen vanaf 19.00 uur.
sante informatie over politieke aangeleVertrek bij de kerk.
genheden. Nadere info volgt z.s.m.

KIEK ES

Maar dat kan ik ook! Dat moet Guus
Welhuis hebben gedacht toen we bekend
maakten dat zijn broertje Thijmen de
winnaar was van de vorige Kiek Es! Guus
liet er bepaald geen gras over groeien en
treedt onmiddellijk in de voetsporen van
zijn broer. Hij had het helemaal juist gezien toen hij ons doorgaf dat een van de
voetbaldoeltjes in het speeltuintje aan de
Tapuitstraat op de foto te zien was. Guus,
van harte gefeliciteerd met jouw digitale
wisselbeker. Wij denken net dat-ie net zo

fraai is als die van je broer.
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 opnieuw goed de
kost als u door ons prachtige dorp loopt.
Onnodig te zeggen dat bij deze rubriek
de Olympische gedachte (meedoen is
belangrijker dan winnen) hoog in het
vaandel staat. Soms krijgen we reacties
van teleurgestelde lezers die ons erop wijze dat de papieren uitgave niet overal op
dezelfde dag wordt besteld. Dat klopt en
zal ook niet veranderen. Want de bezorging is elke drie weken weer een hele klus
en we mogen ons gelukkig prijzen met
vrijwilligers die dat telkens weer voor ons
doen. Zo snel en zo zorgvuldig mogelijk.
Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Vrijdag 14 Juni

: 13.30 uur Huwelijksviering voor het
bruidspaar Marije Kuipers en
Remon Koertshuis

Zondag 16 juni
: Vaderdag
Terugkomviering Eerste Heilige Communie
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen
Woensdag 19 juni

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 23 juni
09.00 uur
Voorganger
Lectrice

: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: mevr. G. Maseland
: mevr. A. Scholte Lubberink

Misdienaars

: Bart en Joyce Rolink

Woensdag 26 juni
Zondag 30 juni
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Dinsdag 2 juli
Woensdag 3 juli

: 19.00 uur Eucharistieviering
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: mevr. I. Onland
: mevr. T. Volker
: Ytse de Cock van Delwijnen en Christiaan Steenbekke
: 19.00 Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering

Gedoopt:
Milan Maseland, zoon van Hugo Maseland en Linda Olde Riekerink, Hanhofweg 1
Jack Grunder, zoon van Christina Grunder, Hanhofweg 10
Jet Westerik, dochter van Martin Westerik en Danique Vleerbos, Hoge Lutterweg 5
James Oosterbroek, zoon van Thomas en Ylona Oosterbroek, Grondzeiler 14
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind.
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Intenties
Vrijdag 14 juni: tot zekere intentie voor Ellie en Henk Koertshuis-Heetkamp.
Zondag 16 juni: ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Notkamp-Nijhuis, ouders
Grote Punt Nijhuis, Jan Heijdens, Hubert Velthuis Ouders Schiphorst-Grashof,
Annie Niehof-Nolten, Hendrik Kristen, Gerrit Vrijkotte (namens de buurt), Johan
Kortman, Gerard Heijdens, Tonnie Oosterbroek, Herman Pünt, Ouders Volker-Ter
Linde, Hennie Schopman, Herman Koertshuis, Toon van Langen, Johannes Westerik,
ouders Dierselhuis-Bosch, Bernard Hampsink, Willy Punt, ouders van Rijn-ter
Woerds, Hubert Sweerts, Johnny Koop.
Jaargedachtenis: ouders Punt-Kempers, ouders Tijans-Volker, Herman Kuiphuis,
Antonius Breukers, Theo van de Vechte, Johan grote Beverborg.
Zondag 23 juni: ouders Schoordijk-Grashof, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Martijn
Olde Riekerink, Johnny Koop.
Jaargedachtenis: ouders Gieslink-Grashof, Lies Olde Hanter-Lansink.
Zondag 30 juni: Annette Olde Hendrikman-Wigger, Annie Vlutters-Kamphuis,
ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Herman Koertshuis, Johnny Koop.
Jaargedachtenis: Hennie Poorthuis, Hennie oude Egberink, ouders SchasfoortKoekkoek, Reina grote Punt-Webbink.
Pastorpraat:
Vrijdag na Hemelvaart.
De vrijdag na Hemelvaart is voor alle pastores die in juli 1964 gewijd zijn een heilige
dag. Dat is de dag van de reünie. Dit jaar voor de 55ste keer. Inmiddels komen we
van heinde en ver. Uitgezonderd dat er een is die een hele goede reden heeft om
niet te komen, maar meestal is het volle bak. Het is ieder jaar de zelfde vaste
datum, en de plaats ‘waar’ wordt bij het afscheid geregeld voor het volgende jaar.
Het is een feest om elkaar weer tegen te komen, te ontmoeten. Er is wel een
geweldige verschuiving gekomen in de onderwerpen die zo op die dag ter sprake
komen. In de begin jaren waren het seminarie verhalen, weet je nog van toen; weet
je nog dat voorval, waardoor de hele klas straf kreeg, weet je nog van toen en toen,
en wat hebben we een schik gehad !! Maar met de jaren verschoven ook de
onderwerpen. Hoe sta jij in deze tijd in de beleving van kerk-zijn?
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Kun jij de moed er in houden? Ik ben heel anders gaan preken, ik durf nu veel meer
te zeggen. Is jouw eigen geloof ook veranderd. En door zo te praten, raak je elkaar
veel en veel beter. Dit jaar was er weer iets heel bijzonders. We zitten bijna
allemaal in de 80. Dat hoef je niet te vragen, dat is te zien. De een hoort moeilijker,
de ander loopt met een wandelstok, weer een ander is vaste klant bij de dokter
geworden; we hebben ook de dag anders ingedeeld zodat iedereen weer voor
donker thuis kan zijn. Zorg en aandacht voor elkaar, velen wonen alleen, aandacht
is dan een zegen.
Aandacht voor elkaar, warmte in je leven, elkaar zien staan, Dat noem ik ook
Pinksteren.
Hartelijke groeten Henk Jacobs De Lutte
Beste medeparochianen
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team kunnen we u meedelen dat we
verheugd zijn dat er in de vacature van pastoraal werker Leo Ros per 1 september
a.s. is voorzien. De nieuwe pastoraal werkster heet Jose van den Bosch. Ze is tot nu
toe werkzaam in de Jorisparochie van Almelo en in de Marcellinusparochie van
West Twente. De presentatie van haar zal zijn op vrijdag 6 september om 19.00 uur.
Nadere mededelingen hierover volgen ter zijner tijd
Afscheid
In de maand mei heb ik afscheid genomen van de parochie, tijdens
weekendvieringen in al onze zeven kerken. In kleine kring met gezin, collega’s van
het Pastoraal Team en leden van het parochiebestuur was daarvoor nog een ander
moment. Ik ben iedereen dankbaar voor deze wijze van afscheid nemen.
Het was al met al goed-werken in de parochie. Dank voor alle fijne woorden, goede
wensen en cadeau’s bij dit afscheid. Ook mooi dat er een opvolgster komt.
En misschien, tot ziens!
Vriendelijke groet, L.M. Ros (pastoraal werker)
Terugkomviering
Op zondag 16 juni a.s. om 9.00 uur zal er een speciale Eucharistieviering zijn voor de
kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan.
In deze aangepaste viering nemen de kinderen actief deel. De liedjes, lezingen en
gebeden zijn gericht op de kinderen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het goede
doel van dit jaar: Stichting Loop en Werk. De stichting helpt gehandicapte kinderen
en (jong)volwassenen op de Filippijnen, die zelf niet in staat zijn om medische zorg
te betalen. Het project is opgezet door wijlen pater Jacques Derksen.
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Hij was ook een tijdje werkzaam in de parochie Lumen Christi en was in die periode
woonachtig in de pastorie van De Lutte. Renilde Heinink, secretaresse parochie
Lumen Christi en adviseur van de Stichting Loop en Werk is in april naar de
Filipijnen geweest. Ze heeft hier op school ook over verteld. In het bijzonder Niycel,
een meisje, geboren zonder onderbenen. Zij heeft zich vorig jaar gemeld bij het
orthopedisch centrum. Nu is haar grote droom om naar school te gaan.
De communie is geven en delen en daarom delen de communicantjes dit jaar met
dit goede doel. Tijdens de viering zal daarom ook een cheque overhandigd worden
aan de stichting met het ingezamelde geld van de communicanten.
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Bedevaart naar Kevelaer
De 1 daagse bedevaart naar Kevelaer vind dit jaar plaats op vrijdag 23 augustus.
De 2 daagse bedevaart is vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus.
Nadere informatie komt in het volgende Luutke.
Ria Vloothuis en Ans van Langen.
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Twentse bedevaart naar Lourdes 2019
Samen. Samen met elkaar naar Lourdes.
Dat kan met de Twentse bedevaart van dinsdag 1 tot en met zondag 6 oktober
2019 (vliegreis).
Een reis naar Lourdes is een bijzondere ervaring voor jong en oud.
Lourdes wordt vaak omschreven als een plek waar hemel en aarde elkaar raken.
Een plek waar Maria heel dichtbij is. Iedereen heeft zijn eigen zorgen, verdriet en
pijn. In Lourdes zijn we er voor elkaar. Door samen te bidden, te lachen en te huilen
voelen we ons met elkaar verbonden en krijgen we nieuwe kracht en energie om
verder te gaan. Beleef samen met ons deze prachtige reis.
Kunt u deelnemen aan deze reis?
Aan deze reis kunnen ook pelgrims deelnemen die voor hun mobiliteit volledig
afhankelijk van een rolstoel en/of andere hulpmiddelen zijn en zich alleen met
volledige ondersteuning kunnen verplaatsen.
Contactpersonen
Voor meer informatie over deze reis kunt u contact opnemen met:
Betsy Volker
tel: 0541-551806
Anneke Olde Nordkamp
tel: 0541-552093
Elly Damhuis
tel: 0541-229852
Als financiën of begeleiding een probleem vormen, neem dan contact met ons op.
Wij proberen dan voor u een passende oplossing te vinden.

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
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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

