
KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

STORMSCHADE IN DE LUTTEBERICHT VAN BUNĂ ZIUA KINDEREN 
IN ROEMENIË 

Dorpsblad van De LutteDorpsblad van De Lutte
't Luutke't Luutke

Uitgave 3 - van 22 februari t/m 15 maart 2022Uitgave 3 - van 22 februari t/m 15 maart 2022

JUBILARISSEN GEHULDIGD BIJ 
ZIJACTIEF

HUUR EEN MOESTUIN BIJ MOES-
TUINVERENIGING “DE BRON” 

KRONIEK DE LUTTE: DE MODERNE 
BOERDERIJ



2

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, 4 loopt van 15 maart 2022 tot 5 april 2022 
kopij inleveren woensdag 9 maart voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Wegens vakantie gesloten van 21 t/m 25 
maart
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt
u de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de 
gehele tekst af  0541 - 551 355 
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met 
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in 
het Gezondheidscentrum en wel op 
maandagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. 088-4633566

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerrigter 
De gelegenheid om een warme maaltijd mee 
te eten is door de corona-maatregelen tot 
nader order opgeschort.
Voor vragen kunt u bellen met 0541 - 552 009 
of 06 - 1007 3282

JAARKALENDER

 Februari

23 Dorpshoes: Kuierwandeling 
24 KBO: Thema-avond Erfbelasting 19:30

 Maart

 6 Winterconcert Plechelmus Harmonie
 9 Deadline ‘t Luutke nr. 4 
12 Potgrondactie Plechelmus Harmonie
14 KBO Weerpraatje Tonny Morsink
15 Zij-Actief: Modeshow, De Vereeniging
20 Presentatieviering Communie
25 KBO Roombeek en Twentse Welle
27 Open dag loods Bosdûvelkes
30 Dorpshoes: Kuierwandeling 2
30 Deadline ‘t Luutke nr. 5

 April

 3 Wandeling Oldenzaal tegen MS
 3 Jubileumreceptie Bosdûvelkes
 8 HappyFris/Sjikkerparty Bosdûvelkes
 9 Zotte Zoaterdag Bosdûvelkes
20 Deadline ‘t Luutke nr. 6
23 Oudijzeractie Jong Nederland
27 Dorpshoes: Kuierwandeling  

 Juni

19 Eerste Heilige Communie
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LOSSER VERLEENT OPNIEUW FINANCIËLE STEUN AAN 
VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Het college van B&W heeft besloten om 
aan Losserse vrijwilligersorganisaties in 
totaal een bedrag van € 106.800 aan co-
ronacompensatie te verlenen. Met deze 
eenmalige subsidie worden vrijwilligers-
organisaties gecompenseerd voor hun ge-
miste inkomsten en extra kosten als gevolg 
van de coronacrisis. Enkele organisaties 
hebben een bijdrage gekregen voor ver-
nieuwende activiteiten.
 
Wethouder Harry Nijhuis: “Onze vrijwil-
ligersorganisaties hebben het zwaar in 
deze coronacrisis. Ze lopen inkomsten 
mis, doordat er geen activiteiten zijn of ze 
maken juist extra kosten. Ter compensatie 
heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld. 
Vorig jaar hebben we de vrijwilligersor- 
 

ganisaties ook al extra ondersteund. Wij 
hebben nu besloten om in totaal € 106.779 
uit te keren aan 45 vrijwilligersorganisaties. 
We hebben de regeling breed toegankelijk 
gemaakt. Naast cultuur, vrijwilligersorga-
nisaties, jeugd en buurthuizen hebben we 
ook sportverenigingen de mogelijkheid 
geboden om gebruik te maken van de re-
geling. We wilden snel handelen en geen 
heel gedetailleerde regeling. De nood is 
immers hoog, veel organisaties hebben 
die financiële steun hard nodig en op de 
korte termijn”, aldus de wethouder cultuur 
en sport.
 
Vrijwilligersorganisaties konden bij de ge-
meente Losser zelf een aanvraag indienen 
voor coronacompensatie voor het jaar 2021. 

OUDIJZERACTIE 2022 GAAT DOOR 

Op zaterdag 23 april organiseert Jong Nederland De Lutte de oudijzeractie! Wij waar-
deren het erg als u het oud ijzer voor ons wilt bewaren.  Vanaf 08.00 uur wordt in het 
buitengebied huis aan huis oud ijzer en papier opgehaald. ’s Middags wordt ingeza-
meld binnen de bebouwde kom. In verband met concurrerende oudijzerhandelaren 
gelieve binnen de bebouwde kom het ijzer pas rond/na 12.00 uur buiten te leggen. 
 
Dit jaar halen we voor het eerst ook oud ijzer en papier op in het Luttermolen. Om 
08.00 uur zullen we hier beginnen. Zorg dan ook dat voor 08.00 uur het oud ijzer en 
papier klaarligt. 
 
Vanwege de strenge milieueisen wordt er geen witgoed, complete auto’s of rubber 
opgehaald. Accu’s zijn wel welkom. Grote en zware delen kunnen vooraf worden aan-
gemeld op vrijdag 22 april tussen 17.00 en 19.00 uur op een van de volgende tele-
foonnummers: 0681054812 of 0630635862. 

In afwachting van de coronaversoepelingen komen er updates op Facebook omtrent 
het brengen van oud ijzer en papier. 
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KRONIEK  DE LUTTE

VERANDERINGEN - 1

Deze “Kroniek De Lutte”- rubriek  is enige tijd uit beeld geweest in ‘t Luutke en dat had 
meerdere redenen.   De coronapandemie wil ik niet de schuld geven, want terwijl  zeer 
velen - inclusief al onze kinderen en 9 van de 10  kleinkinderen - “positief” werden ge-
test en daardoor tijdelijk in quarantaine  moesten, heeft het coronavirus op ons (Ria en 
ondergetekende) geen vat gekregen.  Kwam dat door de nodige vaccinaties, voldoende  
afstand houden en alle dagen de buitenlucht opzoeken?  Ik weet het niet, maar ik ben 
wel dankbaar dat we  deze bijzondere tijd  ongeschonden zijn doorgekomen, al was het 
soms wel moeilijk om te accepteren dat we er niet vaker op uit konden trekken.
Er op uit gaan om stof te verzamelen voor deze rubriek was ook moeilijk, dus was dat 
toch een reden voor deze “ kroniek-stilte”? Een andere reden voor deze stilte was ook 
wel het feit dat ik soms niet meer weet waarover ik nog moet schrijven.

Deze rubriek is met name bedoeld om de lezer te laten zien over de geschiedenis van 
ons mooie dorp.  Hoe zag iets er vroeger uit? Welke mensen waren in het verleden aktief 
in het verenigingsleven? Wat is er allemaal veranderd in de loop der jaren?

In de laatste kroniekjes (voorjaar 2021) liet ik topografische kaartjes zien hoe ons dorp in 
de loop der jaren is uitgebreid met nieuwe woonwijken, e.d.   en nu verandert ons dorp 
weer! De gemeente Losser investeert namelijk vele miljoenen in het centrum van ons 
dorp, in een herinrichting van de Lossersestraat, de Dorpstraat, de Plechelmusstraat en 
de omgeving van Erve Boerrigter.

Wim Sonneveld heeft zo’n mooi lied over een oude ansichtskaart van zijn geboortedorp 
waarin alles is veranderd en dat kunnen we ook zeggen van “ons” dorp! Nostalgie?
Nee... gewoon de constatering dat de tijd niet stil staat  en straatbeelden nu eenmaal 
veranderen! Ik heb ook zo’n verzameling oude ansichtskaarten en de komende tijd zal ik 
jullie daarvan een aantal laten zien. Laten we beginnen met de Dorpstraat!

Hierbij eerst een oude ansichtskaart uit rond 1940 met het opschrift: “Moderne Boerderij “ 
in De Lutte bij Oldenzaal. Op deze foto ook de gehele familie Nijhuis die erbij gingen 
staan toen de fotograaf kwam om een foto te maken van hun boerderij. Ook kun je zien 
dat de Dorpstraat toen nog een verharde zandweg! Op een andere foto, vorige week 
gemaakt vanuit dezelfde positie, kun je zien wat er allemaal is veranderd in die 80 jaar!      
Bij puzzels krijg je soms de opdracht: “zoek de verschillen”, maar hier past meer: “Wat is 
nog hetzelfde?“ Oplossingen inzenden is niet nodig!

Tonnie Bekke
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Mijn naam is Cisca Booijink. Ook ik heb een 
bijdrage moge leveren aan het verhaal van 
Buna Ziua en omgekeerd is Buna Ziua deel 
uit gaan maken van het verhaal van mijn 
en ons leven. Ik weet nog goed dat ik be-
zig was met stagelopen tijdens mijn stu-
die orthopedagogiek toen ik een oproep 
zag om mee te werken aan een project in 
Roemenië. Ik wist toen nog niets van de or-
ganisatie, van het project of van Roemenië, 
buiten de beelden die hier op Tv te zien 
waren geweest uit de kindertehuizen. Wat 
ik wel wist is dat ik dit wilde gaan doen. Na 
een jaar van voorbereidingen en het leren 
van de taal was het eindelijk zo ver.

Met een groep van 10 Nederlanders gin-
gen we in februari 2000 naar Barlad en heb 
ik daar tot maart 2002 gewoond en ge-
werkt. Elk Nederlandse projectmedewer-
ker werd gekoppeld aan een Roemeense 
projectmedewerker met het idee dat wan-
neer de Nederlanders na 2 jaar weggingen, 
de Roemenen voort konden zetten wat we 
samen gestart waren. Ik mocht samenwer-
ken met Mihaela Zanoschi. We hadden bin-
nen het project een andere rol en werkten 
niet direct in een kindertehuis.

Samen met Mihaela heb ik de ‘Basiscursus 
Family-type werken’ ontwikkeld. Destijds 
was Mihaele moeder van 4 jonge kinde-
ren en heeft ze haar gezin regelmatig als 
proeftuin gebruikt omdat ze eerst zelf in 
de praktijk wilde hebben gebracht. We 
hebben onze eigen projectmedewerkers 
voorbereid met ‘train de trainers’ gegeven 
zodat zij vervolgens zelf de training in de 
tehuizen konden gaan geven. Wat heb-
ben we toen hard gewerkt! En wat was 
het bijzonder om te zien en te horen dat 
het werkte. De cursus was erop gericht om 
de tehuismedewerkers in het zonnetje te 
zetten en ze te laten voelen dat ze het ver-
dienden om in hun moeilijke werk gehol-
pen en gesteund te worden. Zodat zij op 
hun beurt de kinderen konden laten voe-
len dat ze gezien en gehoord werden.

Sinds mijn terugkeer naar Nederland werk 
ik als orthopedagoog in de zorg voor men-
sen met een verstandelijke beperking. 
Belangrijke kern van wat ik doe is nog 
steeds het basisklimaat op de leefgroep, 
dus eigenlijk het ‘Family-type’ werken. 
Centraal staat het begrijpen en begrepen 
worden en het gezien worden als persoon 
en het herstel van het gewone leven.

Ons doel, dat na ons vertrek, de Roemeense 
projectmedewerkers, het werk voort kon-
den zetten is meer dan behaald. Mihaela 
is inmiddels al vele jaren directeur van 
de Roemeense Organisatie, dit is haar 
op het lijf geschreven en dit doet ze met 
verve. Het is zeker niet makkelijk geweest, 
Roemenië is de afgelopen jaren ook volop 
in ontwikkeling geweest en er waren vele 
tegenslagen. Van stoppen is echter nooit 
sprake geweest. Als Buna Ziua eenmaal 
in je bloed zit, dan kun je niet anders en 
blijkbaar is het besmettelijk, want Buna 

HALLO DE LUTTE, EEN BERICHT VAN BUNA ZIUNA
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JUBILARISSEN BIJ ZIJACTIEF
Tijdens de jaarvergadering zijn er 4 jubilarissen gehuldigd. Marga Uit het Broek, 
Peggy Rolink en Ans olde Theussink 25 jaar. Annie Oude Roelink 40 jaar.
Dank namens het bestuur voor hun trouwe lidmaatschap!

Ziua blijft groeien. Het is fantastisch om 
te zien hoe deze organisatie zijn plek in 
Roemenie heeft veroverd en zzichzelf op 
de kaart heeft gezet. Hoe leuk om af en toe 
nog mee te kunnen denken en contact te 
hebben met de medewerkers. Momenteel 
ben ik zelf bezig met het inzetten van onze 

hond bij mijn werk en volg ik met veel be-
langstelling hoe ook in Roemenië stap-
pen gezet worden voor Animal Assisted 
Therapy.

Met vriendelijke groet, 
Cisca Booijink

 Dinsdag 22 februari 
20.30 De Lutte DMW1 – Dynamiek DW1

Dinsdag 1 maart 
20.30 De Lutte DMW1 – Langeveen DMW1

THUISWEDSTRIJDEN SV DE LUTTE HANDBAL

Zaterdag 12 maart
16.20 De Lutte E1 # - de Tukkers E2
17.15 De Lutte D1# - Avanti Wilskracht D2
18.00 De lutte  B1  Langeveen Ds B1 #
19.00 De Lutte Ds 2 – Langeveen Ds 2
20.15 De Lutte Ds 1 – GrolH.V. Ds 1

Zie voor  het volledige overzicht  de website van SVDeLutte.nl/handbal
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HUUR EEN GROENTETUIN BIJ MOESTUINVERENIGING “DE 
BRON”

Het begint langzamerhand weer te “krie-
belen”. Je eigen onbespoten groenten (en 
eventueel fruit) verbouwen. Helemaal van 
deze tijd. Het moestuincomplex ligt aan 
het eind van de Ambachtstraat. Naast pri-
ma grond om groente en fruit te verbou-
wen ook een mooi stukje natuur waar je 
helemaal tot rust komt en tevens kunt ge-
nieten van de vele vogels die een graantje 
(worm) mee willen pikken. Op dit moment 
komen er door ouderdom en ziekte enke-
le kavels vrij. De kavels zijn 100 m2, maar 
je kunt ook de helft huren, als je dit teveel 
vindt. De huurprijs bedraagt 30 euro voor 

een hele kavel en 15 euro voor een halve 
kavel. Het eerste jaar betaal je een entree-
prijs van 5 euro. Je krijgt dan een sleutel 
van de opslagruimte. Daarnaast hoef je 
zelf niet voor tuingereedschap te zorgen. 
Je mag alles gebruiken wat in beheer is 
van de “De Bron”. Van kruiwagen, schop, 
greep tot “tuffelpoter” toe. De leeftijd van 
de leden varieert van twintig tot tachtig, 
zowel man als vrouw. Voor een gering be-
drag kun je de tuin ook eventueel laten 
omploegen als je hem zelf niet wilt/kunt 
omspitten. Ook wordt er gezamenlijk mest 
besteld. Daarnaast is er een waterpomp, 
waar je gebruik van kunt maken.
Is een moestuin iets voor jou en heb je 
groene vingers dan kun je contact opne-
men met de voorzitter Gerard Kempers 
(tel. 0657765852). Hij kan meer informatie 
geven en eventueel bij interesse met je 
naar een kavel gaan kijken. 

Het bestuur van “De Bron”     

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID IN DE LUTTE

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat 
steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken? Kom langs in de bibliotheek, bij ons ben je altijd wel-
kom met al je vragen over de digitale overheid (en meer!) Bijvoorbeeld over de co-
ronacheck app, een afspraak maken voor je boosterprik, vragen over inloggen met je 
DigiD op overheidswebsites, maar ook voor andere digitale diensten. 
Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij kunnen ook 
een afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt. Je hoeft geen lid 
te zijn.

Wanneer kun je terecht in De Lutte?
Op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur is er iemand aanwezig van 
de bibliotheek (Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte) 
om je te helpen.
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STORMSCHADE IN CENTRUM DE LUTTE

Tijdens de fikse windstoten in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 februa-
ri heeft één van de oude lei-linden voor de dorpsboerderij de storm niet overleefd. 
Gelukkig zijn de jeu de boules-banen niet beschadigd  maar wel de vlaggenmast. Wat 
er met de andere boom gaat gebeuren is nog niet bekend maar ongetwijfeld zorgt de 
gemeente er voor dat het fraaie aanzien behouden blijft.

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE 

KBO afd. De Lutte heeft weer activiteiten in de planning. 
We hopen dat velen hieraan gaan deelnemen.

KBO thema-avond erfbelasting door notaris Riteco
Donderdag 24 febr. 19.30 uur in de Vereeniging

KBO weerpraatje door Tonny Morsink
Maandag 14 maart 19.30 uur in de Vereeniging

KBO rondrit Roombeek met bezoek Museum Twentse Welle
Vrijdagmiddag 25 maart. Aanmelding zo spoedig mogelijk bij Marian Voerman 0541-
55180 of 0642344373. 
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Nu de horeca weer open is, kan dit leuke uitje weer geboekt worden. Een prachtige 
autoroute van 120 kilometer (of in te korten naar 80 km) door Noordoost-Twente. Deze 
activiteit kun je van dinsdag t/m zondag reserveren. Na koffie met wat lekkers bij een 
horecagelegenheid in het centrum van De Lutte ga je op pad. Onderweg bezoek je nog 
vier restaurants waar je telkens een gerecht nuttigt. De restaurants zijn gemarkeerd op 
de routekaart. Onderweg kun je nog uitstapjes maken naar bijvoorbeeld Ootmarsum en 
landgoed Singraven.

De kosten voor Happen en Tuffen bedragen € 42,50 p.p. Er zit het volgende inbegrepen: 
koffie met lekkers, voorgerecht, soep, hoofdgerecht en een ijscoupe.

Voor meer informatie en reserveren: Tourist info De Lutte, tel: 0541-551160 of www.
visitdeluttelosser.nl. Dit arrangement dient minimaal 2 dagen van tevoren te worden 
gereserveerd. 

HAPPEN EN TUFFEN WEER VAN START

Beste leden,

Eindelijk worden de coronaregels  versoepeld, dus we kunnen weer gezellige en/of 
informatieve activiteiten plannen.

Dinsdag 14 maart is er een modeshow met mooie betaalbare voorjaarsmode. Kleding 
passen en kopen is ook mogelijk. Betaal bij voorkeur met contant geld. De avond be-
gint om 19.30 uur. Ook niet-leden zijn deze avond van harte welkom!

Vanwege een late start dit jaar en om kosten te sparen hebben we geen jaarfolder 
laten drukken. Daarom noteer vast de volgende data: dinsdag 26 april, dinsdag 21 
juni, dinsdag 20 september, dinsdag 25 oktober, dinsdag 22 november, dinsdag 6 de-
cember en dinsdag 13 december. Medio mei is de jaarlijkse Zij-actief reis. In juli en 
augustus fietsen we weer op dinsdagavond.

Meer informatie in het volgende Luutke.

Met vriendelijke groet, 
Rita Gerritzen

ZIJACTIEF IS WEER ACTIEF
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NIEUWS VAN ONS DORPSHOES

Wist u dat………
• wij elke werkdag geopend zijn van 08.30 – 17.00 uur
• wij ook in de avonduren weer actief zijn
• onze vrijwilligers elke dag voor u klaar staan
• alle activiteiten weer gestart zijn
• nieuw in ons Dorpshoes: Senioren Fit op de maandagmorgen
• u ruimtes kunt huren in ons Dorpshoes voor vergaderingen en bijeenkomsten
• wij elke werkdag telefonisch bereikbaar zijn 0541-552009
• of per mail gea@dorpshoes.nl  
• onze website www.dorpshoes.nl  vernieuwd is
• ons buitenterrein compleet veranderd is
• we nog wel effe moeten wennen
• het nog niet helemaal klaar is
• het wel erg mooi wordt

Op zaterdag 12 maart vindt de jaarlijkse potgrondactie van de Sint Plechelmus 
Harmonie plaats. Ook dit jaar hebben alle bewoners van de dorpskern, de Luttermolen 
en het buitengebied van De Lutte de mogelijkheid om potgrond te bestellen. Net als 
vorig jaar verkopen wij vanwege corona alleen op bestelling die vooraf betaald moet 
worden. Op zaterdag 12 maart leveren de leden van de harmonie uw potgrondbe-
stelling vanaf 10:00 persoonlijk bij u thuis af. Mocht u niet thuis zijn dan leggen we de 
bestelling bij u neer. Op deze manier bent u er zeker van dat u veilig en op afstand de 
potgrond in ontvangst kunt nemen omdat er geen contact nodig is.

De kwalitatief zeer goede potgrond zal bij u afgeleverd worden in zakken van 45 liter, 
voor de prijs van € 4,- per zak. Voor 3 zakken betaalt u slechts € 11,- en dit werkt bij een 
veelvoud van 3 zakken zo door. 
Mocht u 6 zakken bestellen dan betaalt u dus € 22,- enzovoort. 

U kunt vanaf heden uw bestelling doorgeven via:
• (Bij voorkeur) onze website www.plechelmusharmonie.nl en vervolgens betaling 

via de bank op NL38 RABO 0130398411 t.n.v. Sint Plechelmus Harmonie en onder 
vermelding van uw adres;

• vul de bestelstrook die u vanaf 27 februari in de brievenbus ontvangt in en lever 
deze samen met het verschuldigde bedrag in.

Wij hopen als leden van de harmonie in ieder geval op uw steun zodat we achteraf 
kunnen zeggen dat er sprake was van een vruchtbare actie. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u die altijd mailen aan potgrondactie@plechelmusharmonie.nl.

POTGRONDACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE



12

STUDIEKRING50PLUS ZOEKT NIEUWE LEDEN! 

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. De studie-
kring is namelijk opzoek naar nieuwe leden!

Wat is een studiekring?
Een groep van 10 tot 15 personen komt met regelmaat bij elkaar om van gedachten te 
wisselen. Actualiteiten worden besproken en een zelf gekozen onderwerp wordt per  
toerbeurt door de deelnemers uitgewerkt en ‘gepresenteerd’. Het doel van de studie-
kring is om samen op de hoogte te blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen en 
om kennis, ideeën en meningen met elkaar te delen.

Wat zijn zoal de onderwerpen? Dat kan heel gevarieerd zijn,  bijvoorbeeld op het vlak 
van economie, filosofie, hobby’s, reizen, voeding of gezondheid. Kortom voor elk wat 
wils. 

Vaak ontstaan er binnen studiekringen hechte vriendschappen die jarenlang kunnen 
blijven bestaan. Een studiekring is voor mensen die hebben ontdekt dat thuis een heer-
lijke plek is, maar ook dat nieuwe contacten en in gesprek gaan over inhoudelijk actuele 
onderwerpen je leven kunnen verrijken! Een fysieke beperking is geen belemmering 
om mee te doen. 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’.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 
Sherina Kersten, ouderenadviseur 
Tel: 06 81 98 04 38 
Mail: s.kersten@fundamentlosser.nl

De jubilerende carnavalsvereniging heeft 
het programma rond. Op zondag 27 maart 
worden de deuren van de carnavalsloods 
geopend voor het publiek. De bezoekers  
kunnen aanschouwen waarmee de 
Bosdûvelkes deelnemen aan de optoch-
ten in Rossum op zaterdag 9 april en in 
Oldenzaal op zondag 10 april. Op zater-
dag 3 april wordt de jubileumreceptie 
t.g.v. het 55-jarig jubileum gehouden 
in de residentie De Vereeniging. In het 

carnavalsweekend van 8 t/m 10 april 
worden diverse feesten georganiseerd. 
De inwoners van De Lutte en overige 
bezoekers kunnen eindelijk weer onge-
dwongen een prachtige feestje bouwen. 
Vrijdagavond 8 april is er voor de jeugd 
de HappyFris party, daarna voor de wat 
oudere jeugd Sjikker Friday. Zaterdag 9 
april gaat met de artiesten Alwie Kroeze 
en Fred-Ric Schrijvers de Zotte Zoaterdag 
om 16.00 uur van start in De Vereeniging.

BOSDÛVELKES VIEREN MAXIMAAL CARNAVAL IN DE LUTTE
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Het voorjaar staat alweer bijna voor de 
deur, maar ter afsluiting van het winter-
seizoen organiseert de Sint Plechelmus 
Harmonie het Winterconcert. Helaas 
kon het concert niet traditiegetrouw op 
de zondag voor Kerstmis plaatsvinden 
vanwege de coronamaatregelen. Toch 
laten de muzikanten van het harmonie-
orkest graag nog de voorbereide stukken 
horen. ‘Jingle Bells’ en ‘Rudolph the red 
nosed reindeer’ hebben plaatsgemaakt 
voor nummers die ons alvast in voor-
jaarsstemming brengen. 

Muziek in winterse sferen wisselt af met 
filmmuziek uit onder andere Game of 
Thrones en de  wereldwijde nummer 
1-hit ‘Perfect’ van Ed Sheeran. Kortom, 
een mooi moment om de winter af te 
sluiten en alvast in de voorjaarsstem-
ming te komen.  De presentatie is in han-
den van Hans Leferink.

Het concert vindt plaats op zondag 6 
maart in de St. Plechelmuskerk in De 
Lutte. Aanvang: 15:00 uur. 
Toegang: gratis.

6 MAART: WINTERCONCERT SINT PLECHELMUS HARMONIE

KRUISJASSEN SV DE LUTTE

SV De Lutte herstart de kruisjascompetitie op de woensdag 2 maart 2022.  Ook op 16 
maart en 30 maart wordt er gekruisjast. De aanvang is 20.00 uur in de kantine van het 
sportpark de Stockakker. Iedereen is van harte welkom

Kaartcommissie SV de Lutte
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Het enthousiasme was afgelopen woens-
dag groot in De Lutte voor de plannen van 
vergroening van het schoolplein. Speciale 
gast was wethouder Jaimi van Essen. 
Samen met een aantal kinderen heeft hij 
de markt geopend. Met onderwijs, duur-
zaamheid en milieu in zijn portefeuille is 
hij trots op deze ontwikkelingen vanuit de 
Plechelmusschool. Vele (groot)ouders en 
buurtbewoners hebben die middag kennis 
genomen van het  “Groene avontuur”, zo-
als de school en Kindcentrum Supertof het 
project genoemd heeft. 

Leerlingen van de school hebben met suc-
ces vele zelfgemaakte, natuurlijke spullen 
verkocht, zoals vogelhuisjes en insecten-
hotels. De opbrengst van € 1939,24 gaat 
volledig naar de inrichting van het nieu-
we schoolplein. Onder leiding van Tobias 
Geerdink, van de Tuinen van Geerdink zal 
de school vanaf dit voorjaar beginnen met 
de uitvoering. Gelukkig hebben zich tijdens 
de markt zich ook weer een aantal ouders 
en sponsoren gemeld, die graag willen hel-
pen tijdens een klusdag. Samen wordt er 
dit jaar een mooi, groen schoolplein van 
gemaakt! Een plein dat niet alleen de kin-
deren uitdaagt om ontdekkend te leren 

en vrij te spelen, maar ook een belangrijke 
bijdrage levert aan de verbetering van de 
biodiversiteit en klimaatadaptie.

Op woensdag 9 maart a.s. zal er om 19:30 
uur een infoavond zijn voor vrijwilligers en 
sponsoren die willen mee werken aan de 
inrichting van het schoolplein. Samen met 
ontwerper Huub Zoontjes en uitvoerder 
Tobias Geerdink zal besproken worden 
wat en wanneer er gewerkt kan worden en 
welke materialen er nodig zijn. Ben jij han-
dig en heb je wel tijd om een keer een za-
terdag te helpen? Kom die avond dan even 
naar school en neem eventueel een handi-
ge buurman of collega mee. Naast gewoon 
harde en gezellige werkers zijn wij ook op 
zoek naar stratenmakers, timmermannen 
of hoveniers. 

SUCCES PRESENTATIEMARKT ST. PLECHELMUSSCHOOL 
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Wij zijn op zoek naar een nieuw/vervangend 
bestuurslid, en wel een penningmeester! Ons 
bestuur bestaat uit 7 bestuursleden en zien 
jou er graag bij! Ben je geïnteresseerd, of wil je 
meer te weten komen over wat er van je wordt 
verwacht? Neem dan contact op met Jet Olde 
Nordkamp (huidige penningmeester) per mail 
jet_oldenordkamp@hotmail.com

Jouw rol:
Als penningmeester draag je zorg voor de fi-
nanciële administratie. Je taken zijn onder 
andere het opstellen van de begroting en het 
financieel jaarverslag, het opmaken en afhan-
delen van facturen, het aanvragen van subsi-
dies, en je woont bestuursvergaderingen bij. 
Qua uren moet je denken aan zo’n 2 uur per 
week, dit verschilt per week/periode. 

We houden bij deze vrijwilligersfunctie uiter-
aard rekening met jouw persoonlijke wensen 
en mogelijkheden. 

Jouw kwaliteiten:
Je hoeft echt geen financieel zwaargewicht te 
zijn, maar financiële (werk)ervaring of een op-
leiding is wel handig! En verder?

• Affiniteit met boekhoudpakket is een pré  
(Snelstart software)

• Communicatief sterk. Je woont de be-
stuursvergaderingen bij en kunt hier je 
standpunten en financiële keuzes onder-
bouwen en toelichten

Maar bovenal ben je een fijn persoon om mee 
samen te werken, en vind je het leuk om actief 
mee te denken met de club, ook buiten jouw 
vakgebied om.

Wat krijg je ervoor terug:
Allereerst ontzettend veel waardering vanuit 
de club. Vrijwilligers zijn tenslotte onmisbaar. 
Als blijk van deze waardering sluiten we het 
jaar altijd goed af, met alle vrijwilligers binnen 
de club. We gaan samen wat eten, drinken en 
doen een leuke activiteit. 

GEZOCHT: PENNINGMEESTER LUTHERIA

Pedicure, Schoonheidsspecialiste, visagie & nagelstudio.
Stendermolen 7, 7587 RK, De Lutte
Tel. 06 - 51 44 04 20.

 - Advertentie - 
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Mijn allereerste ervaring met de buurt-
bus had ik als kind. De buurtbus vierde 
een jubileum en je kon de hele dag gratis 
meerijden. Geen idee hoe we op het idee 
kwamen, maar samen met een buurmeisje 
maakte ik een ritje Oldenzaal zonder uit te 
stappen. En daarna nog één. En nog één. 
Die ritjes voelden die dag als een groot 
avontuur. Ik vraag me af of we na afloop 
onze ouders verteld hebben over onze 
stiekeme wereldreis.

Daarna reed ik jaren niet meer mee. Pas 
toen ik in Enschede naar school ging 
maakte ik er weer gebruik van. Niet direct, 
want toen ik begon op de HTS, was ik nog 
geen achttien en had ik geen OV-jaarkaart. 
Ik had ook geen geld en dus ging ik die 
eerste maanden op de fiets. Bij de Mac 
Donalds in Oldenzaal trof ik elke dag een 
vriendinnetje uit Rossum waarmee ik sa-
men fietste. Daar konden we elkaar des-
tijds niet over whatsappen, maar dat was 
vreemd genoeg ook niet nodig. We wa-
ren er gewoon. Elke dag. In mijn beleving 
kwam er nooit iets tussen. Was het leven 
toen nog zo simpel en overzichtelijk dat er 
nooit ergens iets tussen kwam.

Toen we na onze achttiende verjaardagen 
allebei onze OV-jaarkaart hadden, ver-
plaatste die ontmoeting zich van de Mac 
Donalds naar busstation het Molkenboer. 
Mijn vriendinnetje kwam daar met een 
lijnbus uit Rossum naartoe, en ik met onze 
buurtbus.
De puber in mij, vond dat destijds altijd 
een beetje gênant. Jammer. Achteraf vind 

ik het zonde, dat ik toen niet besefte hoe 
mooi het eigenlijk was. Ik stapte ’s mor-
gens om kwart over zeven altijd in op de 
hoek van de Leeuwerikstraat, dat was re-
delijk op het begin van de route, waardoor 
er vaak wel zitplek was. Veel mensen die 
daarna instapten werden achter de ach-
terste stoelen boven op elkaar gestapeld. 
Dat kon toen gewoon. Vast niet volgens de 
regels, maar we deden gewoon wat nodig 
was. Bij een bochtje viel de stapel regelma-
tig om. Lachen wel vonden we. Iedereen 
in de bus kende elkaar en dus bespraken 
we uitgebreid de weekenden die voor en 
achter ons lagen. Als we ’s middags weer 
terugreden naar De Lutte was het minder 
druk in de buurtbus. Afhankelijk van het 
tijdstip was ik dan soms de enige passa-
gier, en dan maakte ik een praatje met de 
chauffeur. Er was er eentje die altijd heel 
geïnteresseerd was en ook alles onthield. 
Als er die week iets belangrijks was, vroeg 
hij in een volgende rit waarin we elkaar 
troffen hoe het gegaan was. Ik vond dat 
zo bijzonder dat ik het nooit vergeten ben!

Al met al waren we iets meer dan een 
uur onderweg van huis naar school: Het 
Saxion in Enschede. Voor het dorpse 
meisje dat ik was, voelde dat als een reis 
naar de Randstad. En tussen alle vrije, 
stadse klasgenoten voelde ik me met vla-
gen compleet wereldvreemd. Hoewel ik 
het ook toen al heerlijk vond om in een 
dorp te wonen, had ik zeker dat eerste 
jaar het gevoel dat ze op ons neerkeken. 
De boeren van het platteland. Nu, meer 
dan twintig jaar later zou ik dat gewoon 

DE BUURTBUS
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KIEK ES

Heb je het juiste antwoord op de nieuwe Kiek Es! bijna in je achtertuin staan, vis je nog 
achter het net. Het overkwam Petra van Langen, die het goed had gezien toen ze ons 
meldde dat de tekening in het vorige Luutke een detail liet zien van het kunstobject dat 
aan de Hanhofweg staat, dichtbij de afslag naar de Lage Kaviksweg. Helaas was ze niet 
de eerste. Gerrit Steunebrink was haar net voor.

Dat hij Petra de digitale wisselbeker net voor de neus wegkaapte, heeft volgens Gerrit 
alles te maken met de snelheid waarmee hij het dorpsblad bezorgd krijgt. ‘We hebben 
een snelle bezorger: ProatPaul’, liet hij onzer Facebook-account weten. Petra reageerde 
erg sportief: ‘We zijn al blij dat we een bezorger hebben in het buitengebied.’ Onze duim 
gaat dit keer dus niet alleen omhoog voor de winnaar, maar zeker ook voor de sportieve 
‘verliezer’.

Onze vaste illustrator Babs heeft we-
derom een herkenbare plek in De 
Lutte op papier vastgelegd. Denkt u 
te weten om welke plek het gaat, 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 goed 
de kost als u door ons prachtige dorp 
loopt.

onzekerheid noemen, en besef ik dat zij 
misschien wel hetzelfde voelden. Maar 
toen zag ik dat niet. Als zij praatten over 
hippe uitgaansgelegenheden of artiesten 
waar ik nog nooit van gehoord had, dacht 
ik: “Jullie zouden eens moeten weten dat 
ik vanmorgen in een buurtbus heb geze-
ten. En dat ik afgelopen vrijdagavond in 
een bus vol boeren naar Lattrop ben ge-
weest om mee te zingen met ouderwetse 
piratenhits.” Geen haar op m’n hoofd die 
erover dacht om dat soort activiteiten daar 

openlijk te bespreken.
Hoe anders is dat nu! Een apetrotse 
Lutternaar. Het dorpse leven diepgewor-
teld in alles wat ik ben. Ik heb zelfs een 
licht (en waarschijnlijk misplaatst) mede-
lijden met mensen uit de stad. Ik gun ze 
allemaal het leven in een dorp met een 
buurtbus. Met een buschauffeur die je bij 
het instappen vraagt: “En? Hoe ging dat 
tentamen vorige week?”

Tessa



18

 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zondag 27 februari :  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. herenkoor 
Voorganger  : pastor I. Schraven 
Lectrice  : mevr. B. Alberink 
 
Woensdag 2 maart:  Aswoensdag   
19.00 uur  : Communieviering m.m.v. herenkoor 
Voorganger  : pastor T. van Vilsteren 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
 
Zaterdag 5 maart:   
18.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dameskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars  : Christiaan En Michelle Steenbekke 
 
Zondag 6 maart : 10.30 uur Doopviering  
 
Woensdag 9 maart:   19.00 uur Eucharistieviering 
     voorganger: pastoor T. Munsterhuis 
 
Zondag 13 maart :  
09.00 uur  : Communieviering m.koor n.b. 
Voorganger  : pastor J. v.d. Bosch 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
 
Woensdag 16 maart:   19.00 uur Communieviering 
     voorganger: pastor I. Schraven 
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Intenties: 
 
Zondag 27 februari:  
Marietje Punt, Herman Kristen, Jan Borchert, Henk van Leijenhorst, Frans 
Haarman, Hennie Olde Hanhoff, Bennie Oosterbroek.  
 
Jaargedachtenis:  
Antoon Seijger, Henk Bekkedam, Gerrit Olde Rikkert (Oldenzaal), Suzette Nijhuis-
Oude Groote Beverborg. 
 
 
Zaterdag 5 maart:  
Hendrik Jozef Grunder, Truus Egberink-Grashof, ouders Tijhuis-uit het Broek, 
Hendrik Kristen, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Herman Koertshuis, Frans 
Haarman, Hennie Olde Hanhoff, Bennie Oosterbroek.  
 
Jaargedachtenis: 
Johan Olde Hanter, ouders Grote Punt-Nijhuis, Hennie Zwijnenberg, Harrie 
Bentert, Ouders Schopbarteld-Kosters. 
 
 
Zondag 13 maarti:  
Gerhard Koertshuis, Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Annie Niehof-Nolten, 
Frans Haarman, Hennie Olde Hanhoff, Bennie Oosterbroek.  
 
Jaargedachtenis: . 
Hubert Sweerts, Hennie Notkamp, Ouders Schrader-Bonnes, Ouders Zanderink-
Welhuis, Willy Punt, Annemarie Rosink.  
 
 
 
 
Overleden: 
 
Hennie Olde Hanhof, Appelvinkstraat 55. Op de leeftijd van 77 jaar. 
Frans Haarman, De Aanleg 2 Weerselo. Op de leeftijd van 90 jaar. 
Bennie Oosterbroek, Torenmolen 28. Op de leeftijd van 77 jaar. 
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Pastorpraat: 
 
Beste mensen, 
De veertig-dagen-tijd, die begint met Aswoensdag is net als de Advent bij uitstek 
een tijd van bezinning.  
Een tijd om wat meer op jezelf, de ander en de Ander(God) in te gaan. Overigens 
in de liturgie zijn we daar natuurlijk ook mee bezig. Als ik denk aan de woorden 
die bij het Askruisje uitgesproken worden “Mens gedenk dat ge stof zijt en tot 
stof zult wederkeren “. Maar jammer genoeg horen we hier alleen maar een 
vermaning, niets over het visioen, dat wij kennen uit het Boek Openbaring : “En 
ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
En Hij God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, 
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij “. 
Met deze tekst erbij zou het geheel eigenlijk compleet maken. Naast de 
vermaning, ook de hoop, die je als het ware beeldend over je eigen dood heen 
wil tillen.  
Wanneer je je eigen dood onder ogen durft te zien, dan ben je ook bezig jezelf te 
toetsen. Je komt dan misschien tot vragen zoals : Waarvoor leef ik? Hoe ga ik om 
met mijn eigen leven en dat van mijn medemensen ? Hoe vindt de medemens 
een plek in mijn leven of hoe niet ? Hoe komen Jezus en God in mijn leven voor 
of komen ze wel echt voor in mijn leven ?  
Zo komen ook de woorden “ mens gedenk……….” in een heel ander licht te staan. 
Ik wens ons allen een goede voorbereiding op weg naar Pasen. 
    
   Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
 
 
 
Project vastenactie: 
 
Nederland maakt zich op voor het einde van de meerderheid van de maatregelen die 
genomen zijn vanwege de Corona pandemie. Er mag weer worden gefeest, 
evenementen kunnen worden bezocht en we kunnen weer gebruik maken van 
talloze horeca faciliteiten.  
Velen zien uit naar het door hen gemiste Carnaval. Natuurlijk mag het leven gevierd 
worden nu we langzamerhand afscheid nemen van de beperkingen. We mogen onze 
ogen ook niet sluiten voor het leed dat geleden is door talloze mensen die op de een 
of andere wijze hard werden geraakt door de Coronapandemie.  
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Tegelijkertijd is overal op de wereld leed. Dagelijks leed waarbij mensen proberen te 
overleven. Naast Corona hebben zij andere zorgen. Na het Carnaval zal de Vastentijd 
beginnen. Traditioneel zamelen we dan geld in voor noodlijdenden.  
Vastenactie steunt talloze projecten, die u kunt vinden op de website.  
Veel van deze projecten zijn al omarmd door parochies en worden ondersteund 
door Vastenactie. Het diaconaal beraad van Lumen Christi wilde een project in 
Kameroen voor de inrichting van een gezondheidscentrum steunen.  
Navraag bij Vastenactie leert dat het helaas niet meer mogelijk is aan te sluiten bij 
dit project.  
Dit betekent dat de opbrengst van Vastenactie van Lumen Christi naar een ander 
project gaat. Mede op aanwijzing van Vastenactie is de keuze gevallen op Syrische 
vluchtelingen in Libanon. Sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië in 2011 staken er 
anderhalf miljoen Syriërs de grens over naar Libanon. Zij leven vaak in bittere 
armoede in vluchtelingenkampen, zoals in de Bekaa vallei. De bedoeling is met u 
financiële bijdrage 250 gezinnen met in meerderheid jonge kinderen te 
ondersteunen.  
De bedoeling is te inventariseren welke hulp nodig is. Dit gebeurt door lokale 
hulpverleners. Vanuit deze inventarisatie worden de leefomstandigheden voor deze 
gezinnen, die in extreme armoede leven verbeterd.  
 
De leden van het diaconaal beraad willen de ondersteuning van dit project van harte 
aanbevelen.  
 
 
Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen Christi 
 
Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis 
rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar 
Pasen. Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons 
christelijk geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden 
binnen gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van 
Jezus Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die 
onschuldig lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere 
wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in de wereld. Wij hopen 
dat velen van u in deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij 
de kwetsbare en lijdende mens. De rondgang van het Kruis start op zaterdag 5 
maart in De Lutte en eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum. 
    
   Het pastoraal team Lumen Christi 
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Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   10.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van   18.00 – 19.00 uur 
                                               Vrijdagmorgen van   10.00 -  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 

 



gewijzigde 
openingstijden

maandag  07.00 - 19.00 uur

dinsdag  07.00 - 19.00 uur

woensdag  07.00 - 19.00 uur

donderdag  07.00 - 19.00 uur

vrijdag  07.00 - 19.00 uur

zaterdag  07.00 - 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



Cafetaria

WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE

TEL. 0541-551223


