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LOOPGROEP DE LUTTE
ORGANISEERT CLINICS

MET ANWB AUTOMAATJE
NAAR HET STEMBUREAU

TOURIST INFO DE LUTTE
WEER GEWOON GEOPEND

BUNĂ ZIUA STEUNT OEKRAÏNERS

KERKELIJK NIEUWS

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

JAARKALENDER
Maart
15
20
23
27
30
30
31

Zij-Actief: Modeshow, De Vereeniging
Presentatieviering Communie
Repair Café De Lutte
Open Dag loods Bosdûvelkes
Dorpshoes: Kuierwandeling
Deadline ‘t Luutke nr. 5
Zij-Actief: Paasworkshop, Maurien Wigger

April
3
3
8
8
8
9

10
13
13
20
13
23
26
27

Palmpasenoptocht
Repair Café De Lutte
KBO: Bezoek Tuincentrum Wolters
Deadline ‘t Luutke nr. 6
KBO: Jaarvergadering, De Vereeniging
Oudijzeractie Jong Nederland
Zij-Actief: Thema-avond, De Vereeniging
Dorpshoes: Kuierwandeling

Mei

Wandeling Oldenzaal tegen MS
Jubileumreceptie Bosdûvelkes
HappyFris / Sjikkerparty Bosdûvelkes
Plechelmusschool viert carnaval, optocht
Zij-Actief: Regioledenmiddag, Rossum
Zotte Zoaterdag Bosdûvelkes

4	Dodenherdenking
11 Repair Café De Lutte
12 Zij-Actief: Jaarlijks uitstapje
14 Lutterzand literair
15 Lutterzand literair
17 Paasmis en optocht naar Paasvuur

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
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
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

De Zonnebloem, De Lutte
06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger
Dagvoorziening
0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!
Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, editie 5, loopt van 5 april tot 26 april 2022.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 30 maart voor 20:00 uur via e-mail.
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DENKO ICT BEDANKT VOOR DE LAPTOP T.B.V. DE OPMAAK VAN
HET DORPSBLAD VAN DE LUTTE
Het kan verkeren dat de opmaak van
ons dorpsblad in de verdrukking komt.
Helemaal niet ongewoon als er een (oude)
laptop stuk gaat, na 15 jaar en diverse
reparaties, en afgevoerd moet worden
naar het afvalbrengpunt.
Maar dan... het opmakersteam komt aardig
in de verlegenheid om ’t Luutke op tijd te
laten verschijnen.

Wat een ontzettend mooie geste komt
er van de totaaloplosser op het gebied
van ICT, Telecom en Domotica. Van het
Oldenzaalse, maar onder Lutter leiding,
bedrijf Denko ontving de redactie van
’t Luutke een perfecte tweedehands
laptop. We kunnen weer jaren vooruit.
Dank Dennis Koop!

INLEVEREN DEFECTE APARATEN BIJ REPAIR CAFÉ DE LUTTE
Iedere 2e en 4e woensdag van de maand kunt u van 19:00 uur tot 20:00 uur uw
defecte aparaten inleveren bij het Repair Café De Lutte (Dorpshoes Erve Boerrigter).
Uitzonderingen zijn de woensdagen in de landelijke vakantie perioden en feestdagen.
Voor de komende maanden kunt u dus met uw kapotte apparatuur terecht op:
23 maart, 13 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni en 13 juli.

EVEN VOORSTELLEN: THORSTEN GANG
Ik ben Thorsten Gang en woon sinds 2017
met veel plezier in het mooie De Lutte.
Sinds januari 2010 run ik mijn eigen videoproductiebedrijf TGFilms. Voor het maken
van o.a. promotievideo’s en commercials
kunnen bedrijven bij mij terecht.
Naast cameraman/editor ben ik ook dronepiloot en word ik door diverse zenders
zoals RTL, SBS6, ESPN, NPO en Eurosport
ingehuurd voor hun programma’s. Zo heb
ik al diverse mooie reizen gemaakt naar
bijvoorbeeld het WK voetbal in Brazilië,
het EK in Frankrijk en de Olympische
Spelen in Pyeong Chang.
Ook bij muziekprogramma’s of videoclips
mag ik regelmatig camerawerk verzorgen.
Een veelzijdig en leuk vak dus!

Sinds ik in De Lutte woon, lees ik altijd
’t Luutke. Omdat ik ook foto’s maak,
heb ik in een gesprek met Jos Senger
aangeboden om voor iedere editie van
’t Luutke een foto te maken.
Nu staat de tweede al weer op de voorkant
en ga ik met plezier op zoek naar mooie
plaatjes voor de volgende edities.
Tot ziens, ergens in het mooie De Lutte.
Thorsten Gang
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KIEK ES
Dat deze rubriek van meet af aan de Olympische gedachte huldigt (meedoen is
belangrijker dan winnen), is nog niet bij iedereen bekend. Regelmatig krijgen we vragen
en goedbedoelde suggesties van teleurgestelde lezers die het competitieve element
lijken te koesteren. Het spelletje draait vooral om het wel of niet herkennen van de
locatie. Wie die plek als eerste herkent, is daarbij van ondergeschikt belang.
De digitale wisselbeker, bezig aan aan permanente rondgang door De Lutte (met enkele
vaste halteplaatsen), is dit keer bezorgd bij Jeroen Tijhuis. Hij had het bij het juiste eind
toen ie ons liet weten dat Babs de ‘Tuffelkelder’ op het terrein van De Bergboer had
getekend. Jeroen, van harte gefeliciteerd
met je prijs.
Onze vaste illustrator Babs heeft wederom
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!
- Advertentie -
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NIEUWS VAN ST.DORPSBELANGEN
Project “Gas terug” De Lutte …
In de afgelopen perioden hebben zich 16
bewoners aangemeld voor dit project.
Onze vrijwilligers komen langs voor het
inregelen van de cv-installatie, zonder
dat daar kosten aan verbonden zijn. De
winterperiode is de meest geschikte
periode om dit uit te voeren.
Een van onze vrijwilligers verteld over
zijn ervaringen bij het inregelen: “Tijdens
de inregelavonden van het project zijn we
veel verschillen tegengekomen. Zowel in
uitvoering van de installatie, alsook bij de
instellingen van de ketel. Qua inregelen van
de radiatoren is er vaak niet zo heel veel
mogelijk. Dit is ook niet van groot belang
voor een besparing in het gasgebruik. Bij de
instellingen van de ketel is echter de meeste
winst te behalen. Bijna altijd staat de ketel
op een veel te hoge temperatuur ingesteld,

waardoor er nodeloos veel warmte verloren
gaat. Bij een juiste instelling kan een
besparing van zo’n 15-20% gehaald worden.
Een keteltemperatuur van 60°C is vaak meer
dan voldoende voor een goede werking van
uw CV”. Tot zover zijn ervaringen.
Wilt u (nog) deelnemen? Meldt u dan
aan op onderstaand e-mailadres onder
vermelding “Gas Terug”.
Wilt u reageren op plannen of werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De
Lutte? Laat het ons weten. Dit kan de
eerste maandag van de maand op het
DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes
tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via
mail@dorpsbelangendelutte.nl

DIALECT-OAMD VAN DE DREE MARKEN
Organisatie de Dialectwerkgroep
Op woensdag 23 maert, in de dialectmoand Maert, wil wie ounzen gezelligen
oamd hollen. Bie Erve Boerrigter, wie
begint um 19.30 uur, mer vanaf 19 uur is
de zaal los.
Wie neugt oe um te kommen. Zegt ’t in ’t round want as alns metlöp, krieg wie nen
mooien oamd. Wie goat zingen, vertellen en luusteren noar verschillende leu.
•
•

Thea Kroese koomp verteln oawer de beentjes van Sint Hillegard.
Frank Droste & ne zangeres komt zingn en wie hebt onzen quiz Petje op, petje of.

Het kost oe wieders niks, mer het zol mooi wean, a’j luk geald metnemt um in ’t körfke
te doon.
Wie zeet mekaar op woensdag 23 maert. Tot dan, Good goan!
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BUNÃ ZIUA VOOR OEKRAINE
Oorlog in buurland Oekraïne; ineens ziet de wereld er compleet anders uit….
Bij de start van de oorlog zijn diverse
Non Gouvernamentele organisaties
in Roemenië bijeengekomen om de
hulp en ondersteuning van Oekraïense
vluchtelingen vorm te geven. Zonder
enig moment van twijfel is “Bunã Ziua
kinderen in Roemenië” onder het motto
‘medemenselijkheid kent geen grenzen’,
gelijk overgegaan tot actie en het
opvangen van mensen uit het buurland.
Aan de grens Oekraïne - Roemenië:
Gratis onderdak en eten aan de grens

Symboliseert de actie van BZ voor Oekraïne
Door de handen ineen te slaan, kan gebruik
worden gemaakt van veel ervaring en
expertise op het gebied van noodhulp,
medische ondersteuning, inzameling van
voedsel, water en kleding plus het bieden
van noodopvang.
Er is aan internationale partners gevraagd
ondersteuning te bieden en kennis te
delen. “Bunã Ziua” zal zich vooral richten
op het bieden van psychologische
ondersteuning en activiteiten op gebied
van educatie van gevluchte kinderen en
hun gezin. Want daar ligt immers hun
expertise. Voor het bieden van traumabegeleiding wordt bovendien gebruik
gemaakt van ervaring uit Nederland.
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Daarnaast biedt de stichting concrete
opvang. Op maandag 28 februari werd
de eerste groep van 17 vluchtelingen
opgevangen in het gastenverblijf op het
terrein waar Bună Ziua copii din România
haar kantoor heeft en waar ook het
Therapeutisch Centrum voor kinderen
met autisme gevestigd is. Een plek waar
ook veel Nederlanders te gast zijn geweest
tijdens hun verblijf in Bârlad.
De eerste vluchtelingen zijn inmiddels
doorgereisd naar het vliegveld in
Boekarest en de volgende groep is alweer
aankomen. Ook het kantoor van onze
organisatie is inmiddels omgebouwd tot
woonplek.

Hartverwarmende ontvangst aan de grens

We hebben respect voor de flexibiliteit en
daadkracht van ons Roemeense team ter
plekke. De extra kosten die dit alles echter
met zich meebrengt (ook voor voeding,
medicatie, verzorgingsproducten, beddengoed, reisbewegingen en inzet deskundigen
voor psychosociale ondersteuning) kan Bunã
Ziua als kleine organisatie niet dragen.
Vandaar dat we dankbaar zijn voor alle
ondersteuning die binnenkomt. We vinden
het dan ook geweldig te kunnen melden
dat er vanuit De Lutte weer actiegevoerd
zal worden!

Op 1 mei a.s. vindt weer de Heurnetocht
plaats, georganiseerd door de Loopgroep
De Lutte. Voor elke deelnemer wordt
1 euro gedoneerd. Bovendien zullen
de kindertocht en de pauzeplek een
aantrekkelijk Roemeens tintje krijgen.
Daardoor kan iedereen zijn of haar
steentje bijdragen.
Via onze Nederlandse moederstichting
www.bunaziua.nl/actie kunt u ook een
financiële bijdrage leveren.
Mihaela Zanoschi, Ninian Gerritzen &
Christel Visser

TOURIST INFO DE LUTTE WEER NORMAAL GEOPEND

Tourist info De Lutte is weer 6 dagen in de week geopend. Maandag t/m vrijdag
van 9.00-16.30 uur en zaterdags van 10.00-13.00 uur. Op aanvraag zijn boekingen
van arrangementen ook op zondag mogelijk.
•
•

Bij de Tourist info kun je naast de VVV-cadeaubon ook terecht voor allerlei andere
bonnen zoals van de Hema, bloemen & planten bon, Mediamarkt, Douglas,
Biosbon, Intertoys, Klusbon, fashioncheque en bladcadeau.
Daarnaast zijn er allerlei routes, kaarten en arrangementen verkrijgbaar zoals de
speurtocht Arboretum, Happen & Stappen, Kuieren & Theeleuten, Emsflower en
de Boergondische fietstocht.

Kijk voor meer info op de site www.visitdeluttelosser.nl en volg ons op social media:
www.instagram.com/visitdeluttelosser en twitter.com/TiDeLutteLosser
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KRONIEK DE LUTTE
VERANDEREND DORPSBEELD - 2
De Dorpstraat is in de loop der jaren regelmatig veranderd. Vorige keer liet ik in deze
rubriek een oude ansichtkaart zien uit de jaren vóór de oorlog. Die was genomen
in oostelijke richting met hierop alleen nog de boerderij van de fam. Nijhuis als een
herkenbaar punt.
Dit keer een ansichtkaart uit de jaren vijftig van de Dorpstraat in westelijke richting.
Hierop zijn wel wat meer herkenbare gebouwen te zien, zoals de eerste naoorlogse
woningen aan de rechterzijde van de Dorpstraat, het pandje van schoenmaker Olde
Heuvel (nu eigendom van Liesbeth Segerink) en in de verte het Bernardusgebouw en de
kerktoren achter de eikenbomen in het hart van ons dorp.
Links op deze foto zien we hoe boer J. Bentert zijn melkbussen aan de straat zet
(of ophaalt). In die jaren werd de melk naar de melkfabriek “Ons Belang” aan de
Bentheimerstraat in Oldenzaal gebracht.
In de jaren 70 heeft Bentert alle grond verkocht aan de gemeente omdat deze nodig was
voor een uitbreiding van ons dorp in zuidelijke richting. Zijn boerderij stond waar nu de
Appelvinkstraat is. Nog vele jaren hebben Opa en Oma Bentert gewoond in de voor hen
gebouwde woning op de hoek Appelvinkstraat / Spechtstraat.
De andere foto is enkele weken geleden genomen en laat zien hoe de Dorpstraat er nu
uitziet. Veel is er gewijzigd! De auto’s zijn gekomen en de bestrating is mooi verbeterd
maar toch zijn er nog herkenningspunten. Zoek ze maar eens op!
Succes en groetjes
Tonnie Bekke

DUO-FIETS
Sinds april 2018 hebben wij in De Lutte
een duo-fiets. Deze is gestald in ons
Dorpshoes Erve Boerrigter. Vanuit
hieruit wordt deze uitgeleend.
U kunt de fiets lenen van maandag tot en
met vrijdag. In het weekend op afspraak.
Tijden in overleg met de medewerker
van ons Dorpshoes (9.30 – 16.30 uur).
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Voor het gebruik van deze duo-fiets
wordt een vrije gift gevraagd.
Hebt u interesse en wilt u de fiets
reserveren? Neem dan contact met ons
op. Telefoon (0541) 552 009.
U mag natuurlijk ook altijd mailen naar
gea@dorpshoes.nl

OUD & NIEUW

9

SV DE LUTTE HANDBAL ZOEKT TRAINER MEIDEN B-JEUGD
Ben jij DE jeugdtrain(st)er die WIJ zoeken in De Lutte?
Een groep actieve, enthousiaste en hardwerkende meiden van 15-16 jaar die voor
prestatie en spelplezier gaan, zoeken een trainer/coach. Op dit moment uitkomend in
Poule Noord-Oost Twente DB-02Z.
Wie zoeken wij:
• Enthousiaste en gemotiveerde trainer/coach met handbalkennis.
• Een gedreven trainer die gemotiveerd is om zijn team beter te maken.
• Iemand die gek is van het spelletje en dit weet over te brengen op de groep.
• Een trainer die 2 keer per week de training verzorgt.
• Aanwezig is voor begeleiding en coaching van wedstrijden.
Wij bieden:
•	Vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding passend bij niveau
handbaltrainer 2 (HT2)
• Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
• Evt. Ondersteuning in opleiding HT2 of HT3
• Een gezellig en sportief team binnen een prettige vereniging.
Wij nodigen ook mensen met minder ervaring uit om te reageren. Als je over de juiste
drive en wil tot presteren beschikt dan kan dit positief zijn. Als vereniging zijn wij van
mening dat het opleiden van mensen van belang is en willen dit ook graag faciliteren
voor de juiste man of vrouw.
Past dit bij jou? Neem dan contact op met onze vereniging.
Contactpersoon: Linda Nijhuis. Telefoon: 06-21 332 001. E-mail: delutte@handbal.nl

THUISWEDSTRIJDEN SV DE LUTTE HANDBAL
Zaterdag 19 maart

Zaterdag 2 april

11.30
17.15
18.00
19.00

15.10
16.05
16.50
17.50
19.00
20.15

De Lutte F1: partijtjes in toernooivorm
De Lutte D1 - Avanti Wilskracht D2
De Lutte B1- Langeveen B1
De Lutte DS2 - EHC’95 DS2

Dinsdag 29 maart
20.30

De Lutte DMW1 - Vasse DMW2

Donderdag 31 maart
20.00
10

De Lutte E1 - Dynamiek E1
De Lutte D1 - W.H.C. D2
De Lutte B1 - Kedingen DB1
De Lutte A1 - W.H.C. DA1
De Lutte DS2 - R.S.C. DS2
De Lutte DS1 - W.H.C. DS2

De Lutte DS1 - Stevo DS2

Kijk voor het volledige overzicht op website
www.SVDeLutte.nl/new

DE LUTTE VITAAL
In een van de vorige edities werd het
project Slimmer/GLI aangestipt (GLI =
Gezonde Leefstijl Interventie).
Op verwijzing van de huisarts kunnen
mensen deelnemen aan een vitaliteitsproject waaraan ook een fysiotherapeut
en een diëtiste zijn verbonden. De eerste
groep is al een eind op weg en een 2e
groep gaat starten in april. Het gaat erg
goed en de resultaten zijn zichtbaar.
Beweging, gezond eten, een wat
aangepaste leefstijl. Je hoort en leest er
veel over. Laten we nu het wandelen eens
onder de loep nemen. Er wordt al heel veel
gewandeld in en rondom ons dorp. We
mogen echt wel dankbaar zijn dat we te
midden van deze prachtige natuur wonen.
Elke dag een wandeling maken is belangrijk
voor de fysieke en mentale gezondheid.
Je krijgt meer productiviteit en energie

na een ommetje. Ook helpt het je te
onthaasten en verbetert het je creativiteit.
En zeker ook waar: elke dag een wandeling
is goed voor je hersengezondheid!
Je hersenen laten je praten, lachen en
genieten. Je staat er nauwelijks bij stil dat
je ze nodig hebt bij alles wat je denkt, doet,
of voelt. Er is door de Hersenstichting een
prachtige, praktische app ontwikkeld. Dit
alles i.s.m. hoogleraar neuropsychologie
Erik Scherder. Al meer dan 1,5 miljoen
mensen gebruiken deze app. De app heet:
“OMMETJE”. En is gratis!
Zie de site www.Hersenstichting.nl
In onze rijke Lutterse natuur is nog heel
veel ruimte voor wandelaars, hoe mooi wil
je het hebben?
Met vitale groet,
Werkgroep De Lutte Vitaal

WIELERCLUB DE LUTTE
De Wielerclub De Lutte start op zondag
27 maart a.s. weer met het nieuwe
fietsseizoen voor de racefiets.
Heb je interesse in de wielersport en/of
ben je nog geen lid van een vereniging?
Wil je graag een keer meefietsen? We vertrekken elke zondagmorgen om 9.00 uur en
dinsdagsavond om 18.30 uur bij Bakkerij Wantia, Dorpstraat 26.
Je kan vrijblijvend enkele keren en op eigen niveau meefietsen om kennis te maken
met onze club. Er is ook een mogelijkheid om geheel gratis, gedurende 1 maand,
aspirant lid te worden van onze wielerclub.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze site www.wielerclubdelutte.nl
of bellen met onze secretaris Martin Punt, telefoon 06-12 176 370 / (0541) 552 043.
Je bent van harte welkom!
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MET ANWB AUTOMAATJE NAAR HET STEMBUREAU
Met ANWB Automaatje Losser kunnen
minder mobiele inwoners naar het
stembureau om hun stem uit te
brengen. Vrijwillige chauffeurs komen
op het afgesproken tijdstip voorrijden
en brengen u naar het stembureau en
daarna weer naar huis.
Op woensdag 16 maart a.s. zijn de
gemeenteraadsverkiezingen en kan er
gestemd worden. Vervroegd stemmen
is ook mogelijk. In de gemeente Losser
(Losser, De Lutte en Overdinkel) dit kan
op maandag 14 en dinsdag 15 maart.
Wilt u stemmen en door een van onze chauffeurs naar het stembureau gebracht
worden? Schrijf u dan in als deelnemer. Een rit met ANWB AutoMaatje moet uiterlijk 2
werkdagen van tevoren aangevraagd worden.
De deelnemer betaalt een kleine vergoeding aan de vrijwillige chauffeur. Deze
vergoeding bedraagt € 0,30 per gereden kilometer en wordt gerekend vanaf het huis
van de vrijwilliger.
Inschrijven als deelnemer?
ANWB AutoMaatje Losser is bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00
uur. Telefoon: (053) 536 94 02. E-mail:
anwbautomaatje@fundamentlosser.nl

PASEN IN AANTOCHT...
Zondag 10 april Palmpasenoptocht
• Samenkomen om 10.30 uur in de
kerk met jouw palmpasen.
Zondag 17 april (1e Paasdag)
• Samenkomen om 19.45 uur in de
kerk. Aansluitendd optocht naar
het paasvuur.
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LENTE BIJ ZIJ-ACTIEF
• Op 15 maart is er een modeshow door Zo Anderz
	
Een leuke avond vol met mooie voorjaarsmode, aanvang 19.30 uur bij De Vereeniging.
Je kunt deze avond kleding passen en kopen (het liefst contant) voor een nieuwe en
frisse look. Ook niet leden zijn deze avond welkom!
• Op 31 maart is er Paas Workshop bij Maurien Wigger
	Vanaf 13.00 uur kan een paas-workshop worden gevolgd bij Maurien Wigger in haar
nieuwe werkruimte. Maximaal 20 leden. Opgave bij Rita Gerritzen op 06-23 856 436.
• Op 26 april is er een thema-avond over “Leven in de gevangenis”
	Deze interessante avond met als thema “het leven in de gevangenis” wordt verzorgd
door Merlin Oosterbroek. De aanvang is 19.30 uur bij De Vereeniging.
Alvast om te noteren: donderdag 12 mei het Jaarlijks uitstapje van Zij-actief.
Verdere gegevens en bestemming in het volgende Luutke.
Bestuur ZijActief

DE PLECHELMUSSCHOOL VIERT CARNAVAL!!!
Vrijdagmiddag 8 april optocht door het dorp!
Yes, er mag weer carnaval gevierd
worden. Alaaf! Het carnavalsweekend
is verplaatst. Daarom viert nu de
Plechelmusschool met de kinderen
het carnavalsfeest op vrijdag 8 april.
‘s Ochtends is er op school een eigen
carnavalsprogramma en in de middag
vertrekt vanaf school een bonte
optocht door de kern van ons dorp!
De route gaat via de Boerrigterstraat, Plechelmusstraat, Beatrixstraat en de Dorpstraat
weer terug naar school. Het zou leuk zijn als ouders, grootouders, inwoners van het
dorp en andere toeschouwers langs de kant van de optocht staan. De optocht start
vanaf het schoolplein om 13.45 uur en eindigt hier om 14.15 uur.
We hopen op een zeer grote publieke belangstelling en een swingend, gezellig feest
voor iedereen!
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GAAT U OOK STEMMEN?
Mijn energiemaatschappij ging vorig
jaar failliet. Het gevolg was dat ik mijn
3-jarig contract na 1,5 jaar beëindigd zag
worden. Alles wat in dat contract stond,
was niet meer geldig.
Oftewel, aan de belofte van Firma XXX om
3 jaar lang energie tegen een vaste prijs
te leveren, kwam halverwege de looptijd
een einde. En vervolgens werd de naam
iets gewijzigd (Firma XXX.2.0) en werden
er weer nieuwe contracten tegen veel
hogere prijzen afgesloten. De schuldeisers
en de “oude” klanten hadden het nakijken.
Een jaar geleden, in het voorjaar van
2021 viel het kabinet. Er worden wel
zoveel ministeriele blunders gemaakt en
ambtelijke dwalingen, dat er altijd wel
iets te vinden is waarover het kabinet
kan struikelen. De ministers en hun
onderdanen hebben domweg hun zaken
niet op orde, niets nieuws onder de zon. De
toeslagenaffaire was een prima aanleiding
om als kabinet Rutte ‘om te vallen’ oftewel:
failliet te gaan.
En vervolgens kunnen alle toezeggingen
die in het regeerakkoord staan, gewoon
worden doorgestreept. Rutte had door
dat hij al zijn mooie beloften niet waar
kon maken. Dus het kwam hem heel goed
uit dat het lot van het kabinet Rutte 3
bezegeld werd. En onder de nieuwe naam
(Rutte 4) gaat hij weer vrolijk verder. Een
van de problemen in het regeerakkoord
Rutte 3 was de beloofde koppeling tussen
AOW en minimumloon.
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Door het failliete regeerakkoord kon dat
financiële blok aan het been gestreept
worden en in het nieuwe akkoord is de
beloofde koppeling nu verdwenen. Ik ben
niet zo van de complot-theorieën, maar
twijfel nu toch wel een beetje…
Een doorstart van een failliet bedrijf
wekt veel irritatie. Vooral bij de
schuldeisers. Ook ons kabinet kon dus
gewoon doorstarten. Uiteraard wel eerst
maandenlang oeverloos zwetsen tegen
een vorstelijke salarissen. En hoera, er kon
weer van alles beloofd worden. Over een
paar jaar verzinnen ze dan wel waarom
het allemaal niet is uitgekomen. En kan
er weer eindeloos gedebatteerd worden.
Gek he, dat het gros van de Nederlanders
geen vertrouwen heeft in de politieke
kopstukken.
Woensdag 16 maart is het weer zover.
Er moet gestemd worden voor de
gemeenteraad. Het vertrouwen in de
landelijke politiek heb ik allang verloren.
Over het Europarlement hoeven we het
helemaal niet te hebben. Daar horen
we helemaal niets van. Alleen dat ze
enorme salarissen hebben, exorbitante
pensioenregelingen en onbehoorlijke
onkostenvergoedingen ontvangen.
Voor de gemeentepolitiek heb ik zeker
nog wel waardering, begrip en respect. De
meesten zitten er echt niet voor zichzelf,
maar voor de inwoners. De invloed van
een gemeente op haar budget is helaas
nogal beperkt.

Het merendeel van de begroting is een
uitvloeisel van landelijk beleid. Hoewel
het woord ‘beleid’ te veel eer is voor hun
hersenspinsels.
Vanuit de diverse ministeries worden
budgetten en verantwoordelijkheden
overgeheveld van landelijke begrotingen
naar de gemeentelijke. Let wel: eerst wordt
er een flinke korting op doorgevoerd.
Motto in den Haag: Zoek het maar uit.
En het gevolg is dat de gemeenten dan
gedwongen worden iets op te starten
(leerproces) met minder geld. Het
Binnenhof-ons-kent-ons-kringetje
kan
vervolgens melden de begroting weer
rond te hebben.

Als je je een beetje verdiept in hoe deze
volksverlakkerij werkt, dan wordt het je
droef te moede.
Het goede nieuws: op de kieslijst van
onze gemeente Losser staan veel nieuwe,
vaak jonge mensen. Vooral dat is mooi
om te zien. Laten we deze jongeren
steunen en hopen dat zij met nieuw elan
aan het werk gaan en niet over enige tijd
gefrustreerd afhaken als ze ervaren hoe er
door de Haagse kliek gemarchandeerd en
gesjoemeld wordt. Ga dus maar stemmen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Strikt genomen is het hun toekomst.
Paul Wiefferink

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE
Zoals u hierbij kunt zien, heeft de KBO
een nieuw logo. Niet alleen dat, maar
ook hebben we weer activiteiten bij de
KBO afdeling De Lutte!
Tot onze spijt kunnen we de rondrit
Roombeek met bezoek Museum Twentse Welle voor KBO-leden op vrijdagmiddag 25
maart niet door laten gaan vanwege onvoldoende aanmeldingen.
Op woensdag 13 april is er een gezamenlijk bezoek aan Tuincentrum Wolters met
brunch om 12 uur. Ook is er tijd om te winkelen. Vertrek 10.30 uur bij Erve Boerrigter,
terug rond 14.00 uur. Kosten brunch € 9,95 en bijdrage autokosten € 2,- per persoon.
KBO-leden kunnen zich aanmelden bij Marian Voerman (0541) 551 805 of 06-42 344 373.
Op vrijdag 22 april om 9.30 uur KBO-Jaarvergadering in De Vereeniging. We
beginnen met een woord-communieviering met als voorganger pastor Schraven. Na de
jaarvergadering zal er nog een activiteit georganiseerd worden.
Alvast noteren:
•
Woensdag 25 mei: Avondwandeling met gids, Jan Oldekamp, in de Elfterheurne.
•
Woensdag 15 juni: Dagtocht Senioren met Ter Beek Reizen.
Namens bestuur KBO afdeling De Lutte, Gerda Maseland-Nijhuis
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LOOPGROEP DE LUTTE START MET BEGINNERS CLINIC DE LUTTE
Vanwege de onverminderde belangstelling voor hardlopen organiseert loopgroep
De Lutte weer haar jaarlijkse succesvolle clinic. Deze clinic is voor iedereen. Man,
vrouw, dik, dun, jong of oud.

Heb je nog nooit hardgelopen en wil je graag beginnen, of liggen je hardloopschoenen
alweer veel te lang onder in de kast? Kom dan van de bank af en meld je aan!
Hardlopen is gezond en ontspannend. Samen hardlopen is erg gezellig en een “stok
achter de deur”. Onder deskundige begeleiding van enthousiaste trainers wordt er
op een verantwoorde manier naar de 5 kilometer toegewerkt. Dit wordt feestelijk
afgesloten met deelname aan de 5 kilometer van de jaarlijkse Dorpsloop op zaterdag 9
juli 2022 tijdens de Hellehondsdagen.
•

•

•

De clinic bestaat uit 14 wekelijkse trainingsavonden op de donderdag van ongeveer
één tot anderhalf uur. De training bestaat uit een goede warming up, wandelen
dat opbouwend wordt afgewisseld met hardlopen, waarna wordt afgesloten met
een goede cooling-down. Tevens krijgen de deelnemers een loopschema voor de
andere individuele trainingsdagen. Dit loopschema kan ook individueel aangepast
worden. De eerste 2 trainingsavonden komt er ook een stuk theorie aan bod, zoals:
wat gebeurt er met je lichaam als je gaat hardlopen, kleding, schoenen, voeding en
blessurepreventie.
De start van de clinic is op donderdag 24 maart 2022 en elke training begint altijd
om 19.00 uur bij de kerk in De Lutte. De kosten voor de clinic zijn € 40,-. Dit is inclusief
koffie/thee tijdens de theorieavonden en deelname aan de Dorpsloop. Aanmelden
kan via de website van Loopgroep De Lutte www.loopgroep.nl.
De trainingen worden gegeven op 24 en 31 maart 7, 14, 21 en 28 april, 12, en 19 mei,
2, 9, 16, 23 en 30 juni en 7 juli 2022.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Pünt, tel.: 06-57 119 193 of via
clinic@loopgroep.nl. Dus geef je op samen met je familie, vrienden of buren en kom
genieten van gezond bezig zijn in de prachtige omgeving van De Lutte.
We zien je graag op 24 maart aanstaande!
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NIEUWS VAN DE SUPPORTERS VAN FCT DE LUTT
De FC Twente supporters uit De Lutte
rijden voortaan in stijl naar de Grolsch
Veste. Het kostte wat tijd en moeite,
maar de nieuwe bestickerde touringcar
van Taxi Nijhuis is eindelijk klaar voor
gebruik.
Zondag 6 maart werd de eerste rit naar
het stadion gemaakt. Voorafgaand aan
de thuiswedstrijd van FC Twente was er
een heuse buspresentatie waarbij de
nieuwe bus onder luid gejuich het dorp
werd binnengereden.
Onder het genot van een broodje warm
vlees van Eetcafe PleXat waren meer dan
100 mensen aanwezig om de onthulling
te aanschouwen.
Dit initiatief is mogelijk gemaakt door een
grote groep van 95 FC Twente supporters
uit De Lutte die elke 2 weken samen naar
de thuiswedstrijden gaan.
Het ontwerp van de bus komt van Luuk
Visschedijk. Naast het bekende logo van
FC Twente en een foto van het stadion,
siert ook de skyline van De Lutte de
zijkant van de touringcar. Tevens is
er een duidelijke verwijzing naar het
kampioensjaar zichtbaar.
Een prachtige manier om de wedstrijden
te bezoeken van en voor Luttenaren.
Wil jij ook mee?
Elke thuiswedstrijd staan er 2 bussen
klaar om supporters uit De Lutte naar het
stadion te brengen.
Aanmelden kan via Bart Visschedijk:
06-25 040 841.
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KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN CHRISTIE
LOCATIE DE LUTTE

Zondag 20 maart
09.00 uur
Voorganger
Lectrice

: Presentatieviering 1e Heilige Communie
: Communieviering m.m.v. dameskoor
: pastor I. Schraven
: mevr. B. Alberink

Woensdag 23 maart : 19.00 uur Communieviering
Voorganger
: pastor J. Kerkhof Jonkman
Vrijdag 25 maart

: 19.00 uur Vredesbijeenkomst voor Oekraine.
m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger: pastor I. Schraven

Zondag 27 maart
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. B. Alberink
: Michelle en Christiaan Steenbekke

Woensdag 30 maart : 19.00 uur Eucharistie/communieviering
Zondag 3 april
Voorganger
Lectrice

: 09.00 uur Communieviering m.m.v. dameskoor
: mevr. A. Langen
: mevr. T. Hesselink
: 10.30 uur Doopviering

Woensdag 6 april
Voorganger

: 19.00 uur Communieviering
: pastor J. Kerkhof Jonkman

INTENTIES
Zondag 20 maart

Jaargedachtenis
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: Ouders Tijhuis-uit het Broek, Ouders Jeunink-Pots, Annie EveringZanderink, Martin Volker, Ouders Dierselhuis-Bosch, Frans Haarman,
Bennie Oosterbroek, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Ria
Tijhuis-Rikhof, Cecile Tijhuis, Marietje Notkamp-Benneker.
: Francis Closa-Rodrigo Vilaseca.

Zondag 27 maart
Jaargedachtenis
Zondag 03 april

Jaargedachtenis

: Frans Punt, Marietje Punt Ouders Volker-Ter Linde,Henny
Schopman, Marietje Notkamp-Benneker.
: Ouders Vaneker-Oude Egbrink, Ouders Volker-Westerik, Jan Nijhuis
[Beatrixstraat], ouders Steenbekke.
: Ouders Wonniger-Rolink, Bernard Sanderink, ouders Tijhuis-uit het
Broek, Siny ten Dam-Schuttenbeld, Gerard Boers, Hubert Velthuis,
Herman Koertshuis, ouders Seijger-Koertshuis Lies,Antoon,Henk,
Marietje Notkamp-Benneker.
: Ouders Nolten-Harbert, Hendrik Benneker (Past. Geerdinkstraat),
Marietje Bossink-Brookhuis.

OVERLEDEN
Marietje Notkamp-Benneker, Zandhuizerweg 15. Op de leeftijd van 85 jaar.

PASTORPRAAT - HOOP EN VERWACHTING
1 maart 2020. In de kerk in Ootmarsum zijn een aantal communicantjes met hun
moeders verzameld rond het altaar. Ik mag hun het verhaal vertellen over de uittocht
uit Egypte, de bevrijding en het Beloofde Land. Dat Jezus vanwege de herdenking
aan die bevrijding naar Jerusalem getrokken is om samen met zijn vrienden Pesach te
vieren. Terwijl ik zoek naar woorden, om het niet over oorlog te hebben, zegt plots een
van de communicantjes: “Dat doen wij ook, bevrijding vieren, want wij hebben geen
anderhalve meter afstand meer, geen mondkapjes en we mogen weer gewoon samen
spelen.” Wij volwassenen kijken elkaar verbluft aan, want inderdaad dat is er ook nog. De
maatschappij lijkt weer gewoon ‘normaal’ te zijn. We hebben nog wel, maar niet meer
met die ernstige vormen van corona te maken. Je zou het bijna vergeten. Wanneer we
met de ogen van kinderen naar de wereld kijken dan is het allemaal niet zo moeilijk.
Zij zeggen wat zij denken en wat zij zien. Onze kinderen in noordoost Twente leven in
een van de meest veilige gebieden van het land zo lezen wij in de kranten. 5 maart
2022 In die kranten proberen journalisten woorden te geven aan de verschrikkelijke
gebeurtenissen in Oekraïne, waar een volk als zovele op aarde, geen landrechten heeft.
Zij gaan als het ware de tocht door de woestijn, vechten voor hun leven, om vrede en
recht, voor henzelf en hun kinderen. Zij moeten moeilijke keuzes maken. Terwijl ieder
die het ziet geschokt is door alle beelden, zien we in onze samenleving het goede in
mensen naar boven komen. Bedrijven en organisaties en individuele mensen die hulp
en steun aanbieden. Vele verrassende initiatieven worden genomen door jong en oud.
En wie niet in staat is, of even op een andere manier stil wil staan, steekt een kaarsje aan.
Zo nemen mensen hun eigen verantwoordelijkheid op. Dit zijn de lichtpuntjes die ons
in donkere tijden de weg wijzen, op weg naar Pasen. Hoe moeilijk ook, we geloven dat
God in geen enkele situatie afwezig is, uit onverdachte hoek laat hij zich zien. “Ik zal er
zijn” is de naam waarmee God zich kenbaar maakte aan zijn volk. In Zijn naam mogen wij
omzien naar elkaar. Om met Søren Kierkegaard te spreken: ‘Toen alle ongelukken over
het mensdom kwamen, bleef toch nog de hoop achter. Want de hoop, de mogelijkheid
van het goede, is de hulp van de eeuwigheid.
Pastor I. Schraven.
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PRESENTATIEVIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 20 maart om 9:00 uur is het zover. Dan stellen wij (de communicantjes
van dit jaar) ons aan jullie voor in de Presentatieviering. We zijn al volop bezig met de
voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie, we hebben al uitleg gehad in de kerk
en doen ook mee aan kindermiddagen. Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom!
Groetjes van Janne, Liz, Fabrice, Jesper, Felize, Jinte, Tess, Niene, Cas, Hanne, Jade, Mads,
Geert, Jesse, Luuk, Felien, Sofie, Suus en Vayèn.
PS: de Eerste Heilige Communie wordt gedaan op zondag 19 juni om 9:00 uur.

VRIJDAG 25 MAART: VREDESBIJEENKOMST VOOR OEKRAINE.
Om 19.00 uur in onze kerk. Gedurende de samenkomst in de kerk worden er teksten
gelezen, verhalen verteld. Er worden passende liederen gezongen in en buiten de kerk
door het Plechelmuskoor en het Lutters Geluutke. Tijdens de viering heeft iedereen
de mogelijkheid om een waxinelichtje aan te steken. Hopelijk zullen velen hierbij
aanwezig zijn om te denken aan iedereen die slachtoffer is of wordt van deze vreselijke
oorlog, zo dichtbij.
Namens onze geloofsgemeenschap; Ans van Langen

VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN
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 ge-ween, 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

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN:
1.
2.
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Als eerste dient de familie contact op te nemen met een uitvaartleider.
De uitvaartleider bespreekt met de familie hun wensen m.b.t. onder andere het
luiden van de kerkklokken, gebruik aula, datum en tijdstip viering in de kerk,
condoleance in de kerk. Hierbij wordt zoveel mogelijk met de wensen van de
nabestaanden rekening gehouden.

3.

De uitvaartleider neemt daarna, zoals in het verleden is afgesproken, contact op met
de centrale uitvaart coördinator van Lumen Christi om een en ander af te stemmen.
4. Als de centrale uitvaart coördinator de informatie heeft verzameld, stuurt hij
deze door naar het 1e aanspreekpunt van onze locatie. Deze draagt dan zorg dat
betrokkenen zoals voorganger, zangkoor, koster, bloemengroep, locatiesecretariaat
en kerkhofadministratie worden geïnformeerd.
Tot slot: Vanuit onze locatie wordt in de 5 weekenden na de begraving of crematie voor
de overledene gebeden in de voorbeden. Ook wordt de overledene herdacht tijdens de
eerstvolgende Allerzielenviering en de 1e jaargedachtenis.
Eindverantwoordelijke locatiesecretariaat, Gerda Maseland-Nijhuis, maart 2022

UITNODIGING VOOR GEBEDSVIERINGEN TIJDENS DE 40-DAGENTIJD
IN DE KAPEL VAN DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN GRAVENALLEE 30
Op de 6 zondagen in de Veertigdagentijd (6, 13, 20, 27 maart en 3 en 10 april) houden we
in onze kapel, weer gebedsvieringen met beeldmeditatie.
Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en de verrijzenis van
Jezus Christus. Zo bereiden we ons voor op het feest van Pasen en op wat Pasen voor
ons kan betekenen. We maken daarbij gebruik van een beamer presentatie. Omdat we
deze diensten graag met u willen vieren, nodigen we ieder van harte uit hieraan deel te
nemen.
De vieringen beginnen om 18.30 uur en duren ongeveer een half uur.

R.K. KERK BIJ BEGIN 40-DAGENTIJD: VIER PASEN WEER IN DE KERK
Op Aswoensdag 2 maart gaat de website www.vierpasen.nl online. Met deze website
roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer
in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies
met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website
vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie – ook voor de Veertigdagentijd, de
periode in voorbereiding op Pasen. Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar
de webpagina ‘Zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vindt
men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens
onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name
voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om
samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van
voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is
van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan
bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: ‘Wandel voor
een Ander’ maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te
overdenken en te bespreken met anderen. Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een
kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie
via en op internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RK bijbel.nl. Gedurende de
Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads.
Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee:
Vier Pasen!
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VERHUUR PASTORIE
Zoals reeds in dit ‘t Luutke vermeld gaan Tom en Anneke van Vilsteren de pastoriewoning
naast de kerk verlaten. Dit betekent dat de pastorie woning per april vrijkomt om te
worden verhuurd.
Gezien het een dienstwoning van de kerk betreft zijn we beperkt bij particuliere verhuur
aan een tijdelijk huurcontract voor een periode van maximaal twee jaar.
Heeft u interesse of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met
de vice-penningmeester van de parochie Lumen Christi te bereiken op het mailadres:
m.meijer@lumenchisti.nl .
In overleg met het parochiebestuur zal vervolgens worden besloten om de pastorie
woning te verhuren.
Alvast dank, namens de locatieraad

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
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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

