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WOENSDAG 4 MEI DODENHERDENKING

Zonnebloem: kapellentocht

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
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

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90
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Brengdag rommelmart vv Lutheria
Pinksterwandeling Sint Plechelmus
Harmonie
Rommelmarkt vv Lutheria
Repair Café De Lutte
Lutter Voorjaarstocht fietstocht
start 10:00-13:00 uur.
KBO dagtocht senioren
Repair Café De Lutte
Dorpsquiz
Night@-concert Sint Plechelmus
Harmonie
Dorpshoes: Kuierwandeling
Zonnebloem voorjaarsuitstapje
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Hellehondsdagen
Hellehondsdagen
Hellehondsdagen
Repair Café De Lutte
Dorpshoes: Kuierwandeling

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

De werkgroep ziet in Paul Wiefferink een inwoner van De Lutte die betrokken is bij de
samenleving van De Lutte en zijn mening hierover durft te delen. Tijdens een gesprek
met de werkgroep bleek dat Paul in het verleden meerdere concentratiekampen heeft
bezocht en daarbij ten eerste onder de indruk was van de historie van de kampen,
maar ook van de personen die daar nu rondleidingen geven. Wij hopen dat u net als
wij geïnteresseerd zijn in het verhaal van Paul.
Naast Paul Wiefferink verzorgt schrijver/presentator Bas Steman een voordracht. In zijn
literaire werk is de oorlog een terugkerend thema, evenals de liefde en de dingen die
voorbijgaan. Hij brak door met zijn roman Morgan, een liefde (2018), een wonderbaarlijk
liefdesverhaal over een Britse parachutist en zijn verloofde. In 2020 schreef Steman de
tekst voor de NOS-herdenking bij Hotel De Wereld in Wageningen: ‘Ik ben het vuur van
vrijheid en kan alleen in vrede branden.’ Afgelopen maand verscheen zijn nieuwste roman De Lafaard. Ook dit boek speelt zich af rond de tweede wereldoorlog. De Lafaard
vertelt over twee broers die heel hun leven op de ouderlijke boerderij woonden, die
lief en leed met elkaar deelden, behalve hun oorlogsverleden. De Lafaard is behalve
een sfeervolle ode aan het oude platteland – de broers spreken onvervalst ‘plat’-, bovenal een Oost-Nederlands oorlogsverhaal.

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

Aansluitend aan de bijeenkomst in de kerk gaan de aanwezigen naar de begraafplaats
om daar kransen te leggen bij de vijf eregraven. Dit zijn eregraven van de soldaten die
omkwamen bij het neerstorten van hun vliegtuig in het Lutterzand tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Bij de graven wordt om 20:00 uur de twee minuten stilte in acht genomen en aansluitend het volkslied gezongen.

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

Na de herdenking op de begraafplaats wordt ook nog een bloemenhulde gebracht
bij het monument tegenover Paviljoen Lutterzand. Het monument staat nabij de plek
waar het vliegtuig met de omgekomen soldaten is neergestort.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten tijdens de herdenking.

Het volgende ’t Luutke, 7 loopt van 17 mei 2022 tot 7 juni 2022
kopij inleveren woensdag 11 mei voor 20:00 uur via e-mail.
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Op 4 mei herdenken we ook in De Lutte allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Om 19:00 uur zal de herdenking beginnen in de kerk. Zoals
voorgaande jaren verlenen ook dit jaar het Plechelmuskoor en de
Sint Plechelmus harmonie medewerking aan de muzikale omlijsting. Daarnaast heeft de werkgroep 4 mei twee sprekers bereid
gevonden om op hun eigen manier invulling te geven aan de
herdenking.

Namens de werkgroep 4 mei,
Tom Groothuis
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Waar is de “Beukenoot” ?
Die vraag stelde wethouder cultuur
Harry Nijhuis in zijn speech bij de jubileumreceptie van carnavalsvereniging De
Bosdûvelkes. Dit naar aanleiding van de
onthulling van ‘de kikker’, die onlangs ter
gelegenheid van het 55 jarig bestaan van
de Bosdûvelkes vóór de winkel van de
fam. Morsink c.q. Graaf Tim was gelegd.
Deze steen, afkomstig uit de omgeving
van het Kruisselt had in de volksmond de
naam ‘de kikker’ gekregen en was dus een
soort broertje van ‘de Olifant’ gelegen aan
het fietspad naar Oldenzaal ter hoogte
van de Kruisseltlaan. De echte zwerfkei,
‘de kikker’ is eigendom van de carnavalsvereniging de Bosdûvelkes.
Er moest echter in deze buurt nog een
grote zwerfsteen zijn of gelegen hebben
met de naam ‘de Beukenoot’, ooit beschreven door meester Leus in de vijftiger
jaren.
Deze bijzondere schoolmeester had
veel oog voor de natuur en het fraaie

landschap rondom De Lutte en in de jaren
1956/57 maakte hij een 5-tal boekwerkjes met informatie en wandelingen in de
omgeving van De Lutte.

EHBO De Lutte krijgt subsidie
De EHBO vereniging in De Lutte heeft een subsidie van €750 mogen ontvangen van
St. Dorpsbelangen De Lutte.
Met dit geld heeft de vereniging inmiddels een mobiele AED aangeschaft.
Daar zijn wij als vereniging erg blij mee. Deze mobiele AED zullen wij gebruiken als
we EHBO moeten verlenen bij evenementen in het dorp.
Wij willen St. Dorpsbelangen dan ook vriendelijk bedanken voor deze bijdrage.
Enkele van die zeer eenvoudige boekjes
(gestencilde tekst met door hem zelf
gemaakte tekeningen) had ik nog en
hierin stond ook een tekening van ‘de
Beukenoot’. Ik kon mij alleen de naam van
de steen nog herinneren maar niet (meer)
de locatie en als belangstellende stenenverzamelaar / speurder naar markestenen
ging ik vorige week nog eens op pad met
de oude routebeschrijving van meester
Leus er bij (zie bijgaande kopie).
Het resultaat : de Beukenoot ligt er nog !!
Waar de Paasbergweg na het Zwaantje bij
het Maria-kapelletje naar rechts afbuigt
kan men rechtdoor fietsen/wandelen
en aan het einde van de gruisweg staat
rechts van de woning van de fam. Tijdhof
een mooie rechtop staande grote zwerfsteen : ‘de Beukenoot’. Net zo als meester
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Leus die destijds getekend had. Zelfs de
familie Tijdhof was verrast dat die steen
een naam had.
De door meester Leus beschreven heg en
beukenlaan waren in de loop der jaren
wel verdwenen maar de grote zwerfsteen
is er nog!
Waarvan akte! Nu nog de marktsteen uit
Oldenzaal weer terug naar De Lutte waar
deze ooit gevonden is? Laten we daar
maar niet aan beginnen want dan zeggen
de Noren en Zweden nog: Ze komen allemaal bij ons vandaan tijdens de ijstijd!
dus...
Groeten Tonnie Bekke

EHBO De Lutte

Pedicuresalon Bernadette stopt
Op 1 mei 2007 ben ik met veel plezier met pedicuren begonnen in de salon aan de
Pastoor Geerdinkstraat 27 in De Lutte, alwaar wij ook wonen. Bij veel mensen heb ik de
voeten met veel passie behandeld en/of ze van hun pijnlijke ongemakken verlost. Dit
waren veelal volwassenen maar ook heb ik kindervoeten behandeld.
Na 15 jaar voetverzorging te hebben uitgeoefend en het feit dat ik aankomende
maand ook 66 jaar word, zet ik een punt achter mijn werk en ga genieten van andere
bezigheden.
Ik wil allen hartelijk danken voor het in
mij gestelde vertrouwen.
We zullen elkaar zeker nog wel
ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Bernadette Alberink
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Play along concert Sint Plechelmus Harmonie: wie
doet er mee?

Muziek maken is net zoiets als fietsen: als
je het een keer kunt, verleer je het niet
meer! Tenminste, dat is onze mening.

Heb jij in het verleden een blaas- of
slagwerkinstrument bespeeld en ben je
benieuwd of je het nog kunt, of bespeel
je deze nog steeds en lijkt het je leuk om
een keer met een orkest/slagwerkgroep
mee te spelen? Geef je dan op voor het
Play along concert van de Sint Plechelmus
Harmonie in De Lutte.
Op zondagmiddag 25 september geven
we een concert in De Lutte. Hierbij mag
iedereen uit De Lutte en omstreken die
een blaas- of slagwerkinstrument bespeelt meedoen. Voorwaarde is wel dat
je een aantal repetities meespeelt. Deze
repetities starten voor de slagwerkgroep

op maandag 22 augustus van 19.30 –
21.00 uur en voor het orkest op dinsdag
23 augustus van 19.30 – 21.30 uur. De
repetities vinden plaats in Erve Boerrigter,
Plechelmusstraat 14 in De Lutte.
Enthousiast geworden en wil je graag
meedoen? Opgeven kan tot en met zondag 22 mei via playalongsph@gmail.com.
Ook voor vragen kun je ons bereiken via
dit mailadres.
Heb je nu geen ervaring met een blaas- of
slagwerkinstrument, maar lijkt het je heel
erg leuk om mee te doen, of lijkt het je
sowieso leuk om een instrument te gaan
bespelen, aarzel dan niet en neem contact
op met Janneke Visschedijk via playalongsph@gmail.com.

Zonnebloem
Kapellentocht woensdag 1 juni 2022

De Zonnebloem De Lutte/Beuningen organiseert samen met de Zonnebloem van
Ootmarsum, Weerselo, Saasveld en Rossum een kapellentocht door het mooie
Twente. We gaan met een bus en vertrekken ‘s morgens om 10:30 uur vanaf
Pannenkoekhoes De Stroper. Onderweg stoppen we nog voor een lekkere lunch. We
proberen zo rond de klok van 16:00/16:30 uur weer thuis te zijn. Heb je zin om mee
te gaan geef je dan zo snel mogelijk op. Je mag gerust iemand meenemen.

Met de Zonnebloem regio Twente naar de Floriade in Almere.

Op donderdag 15 september 2022 organiseren we een busreis naar de Floriade. Voor
de Zonnebloem gasten hanteert de Floriade speciale tarieven. Vertrek is smorgens
om 8.45 uur voor de Luttenaren bij erve Boerrigter. We vertrekken zo rond de klok
van 15 uur weer uit Almere waar we onderweg stoppen voor een diner. Je mag gerust iemand voor de gezelligheid meenemen. Zit je in een rolstoel en of gebruik van
rollator is dit geen enkel probleem.
Voor meer info over beide activiteiten kun je contact opnemen met Ans Tijman Op
Smeijers 0681204038 of Irma Spitshuis. 0612991286
6

Informatieavond Hellehondsdagen
In het weekend van vrijdag 8 juli tot en met zondag 10 juli worden de
Hellehondsdagen gehouden. Dit is ook ons jaarlijkse dorpsfeest, waaraan heel veel
ondernemers, verenigingen, instanties, vrijwilligers en sponsoren een belangrijke
bijdrage leveren.
Zoals gebruikelijk wordt er enkele maanden voor het dorpsfeest een informatieavond georganiseerd om alle betrokkenen bij te praten en om over en weer informatie uit te wisselen.
Deze bijeenkomst vindt dit keer plaats op donderdag 28 april om 19.30 uur in het
Dorpshoes Erve Boerrigter. Bij deze nodigen wij iedereen die geïnteresseerd is van
harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Het doel van deze bijeenkomst is het afstemmen van zaken en het delen van belangrijke informatie. De organisatie van de Hellehondsdagen zal de bijeenkomst aftrappen met een korte presentatie. Aansluitend is er voor iedereen ruim de gelegenheid om opmerkingen, suggesties en goede ideeën met elkaar te delen. Het spreekt
voor zich dat wij uw aanwezigheid en inbreng enorm op prijs stellen!
Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel vragen of opmerkingen over de
Hellehondsdagen, dan kunt u ons altijd bereiken door een email te sturen naar activiteiten@hellehondsdagen.nl.
Met uw inbreng hopen wij ook dit jaar een dorpsfeest te kunnen organiseren, dat
jong en oud zal aanspreken!
Met vriendelijke groet,
Organisatie Hellehondsdagen

Luttenaren Bedankt!
Hallo Luttenaren, ik ben vorige week bij heel veel huizen in
De Lutte geweest om geld in te zamelen voor de sponsorloop voor onze school Twents Carmel College de Potskamp.
Het opgehaalde geld is bestemd voor de Stichting Leergeld
en Kika. Van elk leerjaar mocht de leerling, die het meeste
geld heeft opgehaald mee in een vaart met een luchtballon.
Door jullie hulp ben ik de gelukkige winnaar geworden van
deze vaart. Ik hoorde dit vrijdagmorgen en ‘s avonds ging ik
samen met de andere winnaars de lucht in. Het was een onvergetelijke ervaring voor mij. Het is mij gelukt, mede dankzij
jullie sponsoring. Dus een ontzettende DANK JE WEL, aan
iedereen die mij heeft gesponsord.
Groetjes Daan Heerink
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Bijdrage uit Rabo Coöperatiefonds voor TC Kardoes
In 2021 heeft TC Kardoes een aanvraag voor een
bijdrage uit het Rabo Coöperatiefonds ingediend. Er
is een bijdrage voor de aanleg van LED verlichting
gedaan. De Rabobank heeft een bedrag van maar liefst
€ 5.000,00 toegezegd. Vanwege corona kon er geen
feestelijke uitreiking plaatsvinden nadat de aanleg van
de LED-verlichting gerealiseerd was.
Zondag 3 maart konden we voor het eerst weer de
openingsactiviteit voor het tennisseizoen organiseren, het ouder-kind toernooi voor onze jeugd en het
brunchtoernooi voor de senioren. Tussen beide activiteiten kon iedereen gebruik maken van een overheerlijke brunch.
Bij deze gelegenheid hebben we de Rabobank uitgenodigd voor een feestelijke uitreiking van de cheque. Richard Stockmann en Rosewitha Hanterink waren namens de
Rabobank aanwezig. Gerard Kamp bedankte hen voor deze prachtige bijdrage. Richard
Stockmann vertelde dat de Rabobank, ondanks het verdwijnen van zoveel kantoren,
dicht bij de mensen wil blijven staan en dat zij op deze manier de verenigingen en hun
leden willen steunen. Een goed onderbouwd plan, met als voorwaarde ook het gebruik
van eigen middelen, is nodig om de gewenste bijdrage te ontvangen. Wij als vereniging voldeden aan alle voorwaarden en mochten daarom een bedrag van € 5.000,00
in ontvangst nemen. We willen de Rabobank nogmaals hartelijk bedanken voor deze
bijdrage.
Bestuur TC Kardoes
Op de foto
v.l.n.r: Herman
Nijhuis en Benny
Visschedijk, leden
van de werkgroep renovatie banen en
LED-verlichting,
Anita Scholten,
Gerard Kamp,
Richard Stockman
en Rosewitha
Hanterink van de
Rabobank.
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Jan Kortman ontvangt paaskaars in De Lutte
Tijdens de Heilige Mis op Eerste Paasdag
werd in de Plechelmuskerk van De Lutte
traditioneel de paaskaars van afgelopen
jaar uitgereikt. De enorme kaars wordt
aan iemand geschonken die zich met
name voor de kerk in De Lutte erg verdienstelijk heeft ingezet. Maar ook wordt
gekeken naar maatschappelijke inzet.
Amateur kunstschilder Jan Kortman
werd door mevrouw Wolbert, voorzitter
locatieraad, naar voren geroepen. Jan
Kortman is een bekende Luttenaar en om
zijn talenten ook bekend in de hele regio.
Zijn bekendste werk in De Lutte is ongetwijfeld het grote panoramadoek van
Bethlehem achter de kerststal. Maar ook
de schuur op het kerkhof in De Lutte en
de apostel-stenen op de Calvarieberg zijn
door hem onder handen genomen.

bezoeker van de oefenavonden van de
EHBO en helpt hij bij menig evenement.
Ook boven de oefenruimte van de EHBO
heeft hij een schildering gemaakt. Voor
de zilveren-, robijnen- en goudenhuwelijksparen schilderde hij de welbekende
jubileumtegels.
Geen enkel optreden van de plaatselijke
Plechelmus Harmonie zonder de vaandeldrager Jan Kortman. De geloofsgemeenschap is zeer ingenomen met deze
vrijwilliger waarop nooit tevergeefs een
beroep wordt gedaan. De paaskaars
werd door pastoor Munsterhuis tijdens
de Hoogmis, met samengestelde zang
door het Plechelmuskoor, overhandigd
aan Jan Kortman.

In Denekamp is door hem in het verpleeghuis Gerhardus Majella een prachtige muurschildering aangebracht. En ook
de welbekende achterwand die jarenlang
het podium van het Poas Bloas festival
sierde is van zijn hand. En wat te denken
van de immense muur schildering bij de
Top Craft in Oldenzaal. En niet te vergeten het immense rode hart dat onlangs
is gebruikt tijdens de bijeenkomst: Hart
voor Oekraïne.
Jan Kortman is verder in De Lutte zeer
actief bij de EHBO, naast het verkopen
van de donateurskaarten, is hij een trouw
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Beren knutselen op de St. Plechelmusschool.
Ook dit jaar doen er weer een groep kinderen hun eerste heilige communie in juni.
Daarbij denken ze ook aan andere kinderen in de wereld. Ze hebben gekozen om met
hun eigen gemaakte schatkistjes geld in te zamelen voor de kinderen in Roemenië. Op
6 april hebben daarom alle kinderen van de klassen 3/4 en 4 mee mogen doen aan een
workshop ‘Beren maken’ om zo een bijdrage te leveren aan de 5 km berentocht op 1
mei. En meer over het doel te weten te komen.

De Boergondische fietstocht gaat weer van start
Van woensdag t/m zaterdag

Naar aanleiding van een PowerPoint presentatie kwamen er mooie gesprekken op gang
over hoe het vroeger was in de Roemeense kindertehuizen en wat de stichting “Bunã
Ziua kinderen in Roemenië” nu allemaal doet voor armere gezinnen. Ook konden de kinderen zien hoe dicht Roemenië bij Oekraïne licht en hoe Roemeense kinderen, samen
met Oekraïense kinderen spelen om ze toch een beetje blij te maken. Ze waren allemaal
erg geïnteresseerd en stelden knappe vragen!
Daarna werden er, onder begeleiding van echte kunstschilder Kim grote Punt uit
Denekamp, in stapjes mooie beren te geschilderd. Ieder kind mocht de beer op z’n
eigen manier versieren. De resultaten zijn prachtig geworden. En …zullen tijdens de
Heurnetocht te bewonderen zijn. Hopelijk komen er dan veel mensen kijken! Het wordt
een feestelijk spektakel, waarbij er op de pauze plek speciale muziek ten gehore zal worden gebracht door de Sint Plechelmus Harmonie, Dinie Jeunink op de accordeon en
vrouwen koor de Sista’s die ook Oekraïense liederen ten gehore zullen brengen. Ook zullen er toepasselijke lekkernijen zijn; voor de ouders en alle volwassenen een Roemeens
wijn-proeverijtje. Voor de kinderen ijs en beren-chips. Allemaal voor het goede doel!
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Vanaf nu kun je weer op pad voor de
Boergondische fietstocht. Culinair genieten en ontspannen fietsen, een geslaagde combinatie die mogelijk is in de
Schatkamer van Twente! Onderweg is er
genoeg te ontdekken en te proeven en
neem je o.a. rustpauzes bij klompenmakerij Koop (entree museum), ijsboerderij
’t Loaboerke (koffie met bolletje ijs), boerderijwinkel de Veldmaat (proeverijtje),
fruitboerderij ’t Duvelshofke (fruitsap)
en als afsluiter genieten van een klein
hapje en glaasje wijn op het terras bij ’t
Kruisselt. Zo kun je de inspanning perfect
combineren met ontspanning!

De afstand van deze route is ca. 30 kilometer en laat je kennismaken met het
Boergondische buitengebied van De
Lutte en Losser. Geniet van de prachtige
natuur, bosrijke omgeving en natuurlijk
de mooie en bijzondere plekjes om even
te pauzeren.

Hoe deelnemen?

Om te kunnen deelnemen aan de
Boergondische fietstocht kun je de route
met bijbehorende consumptiebonnen
kopen bij de Tourist info in De Lutte aan
de Plechelmusstraat 14.
Voor een route met consumptiebonnen
betaal je €19,95 p.p.
- De route is beschikbaar van woensdag
t/m zaterdag.
Liefhebbers kunnen er elke woensdag - Starten kan tussen 10.00 en 12.00 uur.
t/m zaterdag van april t/m oktober voor - Graag vooraf reserveren.
deze Boergondische fietsbelevenis op
uit trekken in de Schatkamer van Twente. Voor meer informatie:
Geniet samen met je partner, familie, bu- • Via Tourist Info De Lutte-Losser
ren, vrienden en/of vriendinnen van de 0541-551160
prachtige landelijke omgeving en heer- • www.visitdeluttelosser.nl of per mail
lijke lekkernijen.
info@visitdeluttelosser.nl
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ZijActief
Nog even te noemen op 26 april
avond over de gevangenis door Merlin
Oosterbroek aanvang 19.30 uur
Niet leden ook welkom, entree 5 euro

Losser verstrekt 21.000 euro aan incidentele subsidies
Dan het jaarlijks reisje op 12 mei. Opgave
bij Rita Gerritzen, tel 06- 23856436
Kosten van het reisje 65 euro, overmaken
per bank voor 1 mei
Er zijn nog plaatsen vrij

Fiets- dagtocht met gids naar Bad Bentheim
Maak onder leiding van een ervaren
Nederlandse gids kennis met de mooiste plekken in de omgeving van Bad
Bentheim. Op 16 april, 30 april, 21 mei, 4
juni en 18 juni zijn er vanuit De Lutte fietstochten naar Bad Bentheim.

De pauze is op een bijzondere locatie. Het
vertrek is om 9.30 uur bij camping Het
Meuleman en om 10.00 uur bij camping
De Bergboer in De Lutte. Rond 15.30 uur
zijn de fietsers hier weer terug. Reserveren
kan bij de Tourist Info De Lutte, telefoon
0541-551160. Er dienen minimaal zes perVia Camping Het Meuleman en camping sonen mee te gaan en het maximum aanDe Bergboer in De Lutte gaat de tocht tal deelnemers is twintig.
richting Gildehaus en verder langs weilanden, oude steengroeves, het kuuroord De prijs is € 19,-, dat is inclusief een brooden door de bossen naar het stadje Bad jeslunch in het bos. Ter plekke contant
Bentheim met het middeleeuwse kasteel afrekenen. Op aanvraag zijn elektrische
en romantische steegjes. De gids leidt u fietsen te huur bij de Bergboer (niet bij de
naar bijzondere plekjes en vertelt u de prijs inbegrepen). Voor alle data dit seimooiste verhalen over de geschiedenis zoen (ook in juli, augustus & september)
en het leven van mensen vroeger.
en meer info: www.visitdeluttelosser.nl

Penningmeester gezocht
Als bestuur van volleybalvereniging Lutheria uit De Lutte zijn we op zoek naar een
nieuw/vervangend bestuurslid, en wel een penningmeester!
Ons bestuur bestaat uit zeven bestuursleden
en zien jou er graag bij! Ben je geïnteresseerd
of wil je meer te weten komen over wat er van
je wordt verwacht? Lees dan de uitgebreide
vacature-omschrijving op onze website of op
onze Facebookpagina. Je kunt ook altijd contact
opnemen met Jet Olde Nordkamp (huidige penningmeester) via jet_oldenordkamp@msn.com
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Ook in 2022 stelt de gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners,
verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die
de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.
Wethouder Harry Nijhuis: “we hebben in deze ronde bijna 21.000 euro aan subsidies
verstrekt. Er waren veel aanvragen. Dat is mooi. We zien dat verenigingen en organisaties, na de coronaperiode, weer volop nieuwe activiteiten ontwikkelen. We ondersteunen hen daar graag financieel bij. De grote hoeveelheid aanvragen van nu betekent
wel, dat we in de tweede ronde van oktober nog maximaal zo’n €14.000 ter beschikking hebben.”

Incidentele subsidies

In totaal is aan 12 organisaties een incidentele subsidie verleend. De Stichting Hart voor
De Lutte organiseert tentoonstellingen in de Plechelmuskerk en ontvangt hiervoor
€1.500. Een volledig overzicht van de verleende subsidies staat op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten

Net als in de voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook dit jaar
over een dorpsbudget. De dorpsraden bepalen zelf op welke wijze het dorpsbudget
wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente
over de besteding van het dorpsbudget. Kijk voor meer informatie op www.losser.nl/
Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

Ieder kind in gemeente Losser kan meedoen aan sport
en cultuur

Ook in de gemeente Losser is het niet voor ieder gezin financieel haalbaar om kinderen
mee te laten doen. Contributie, kleding en schoenen, een versnapering na afloop van
een wedstrijd, alles kost geld. Al enkele jaren krijgen kinderen of jongeren van financieel minder draagkrachtige gezinnen via het Jeugdfonds de kans om te sporten of
zwemlessen te volgen. Het fonds betaalt voor hen de contributie en eventuele sportattributen. Via het Jeugdfonds is de deelname aan culturele activiteiten, zoals het bespelen van een instrument en het volgen van musicallessen, voor alle kinderen mogelijk.
In de gemeente Losser worden aanvragen ingediend door de Stichting Leergeld Losser.
Een ouder-, culturele organisatie of sportvereniging kunnen dit niet zelf. Als een
aanvraag is toegekend, dan vindt rechtstreekse betaling plaats aan de vereniging of
winkel.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de fondsen bieden? Kijk dan op internet www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met Stichting Leergeld
Losser via email: info@leergeldlosser.nl. Meer informatie vindt u ook op de website
van de gemeente Losser: www.losser.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Inkomen/
Iedereen_kan_meedoen
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Gemeente Losser zoekt haar ‘verborgen schatten’
In juli reikt gemeente Losser de
tweede Schatkamerpluym uit
Deze zomer reikt gemeente Losser voor
de tweede keer de Schatkamerpluym uit.
De Schatkamerpluym, een jaarlijkse prijs, is een waardering voor ‘verborgen schatten’
binnen onze gemeente die het verdienen om beter onder de aandacht te worden gebracht. Bij deze ‘verborgen schatten’ gaat het om initiatieven, evenementen of organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de culturele/toeristische sector. En die
verder ontwikkeld kunnen worden.

Winnaar vorig jaar

Vorig jaar won Cathelijne Grobbee met camping Het Meuleman in De Lutte de prijs. In
2019 heeft zij de camping in De Lutte overgenomen en in de coronatijd heeft ze deze
omgetoverd tot een plek voor echte natuurliefhebbers. Cathelijne over de prijs: “De
Schatkamerpluym was voor mij hierbij echt een aanmoediging om door te gaan en
verder uit te bouwen. Mensen die kansen pakken in de culturele en toeristische sector
verdienen die aanmoediging. Als je in onzekere of angstige tijden terug kruipt in je
schulp wordt het er niet beter op. Je nek durven uitsteken is niet vanzelfsprekend. Zo’n
prijs geeft mensen die dat wel durven de aanmoediging om door te gaan. En het is
ook belangrijk: We hebben creativiteit nodig om andere invalshoeken te kunnen zien.
Cultuur en kunst geven hoop en mogelijkheden.”
Kent u een verborgen schat in onze gemeente die meer aandacht verdient?
Kent u bijvoorbeeld een persoon of organisatie die onze gemeente voor toeristen op de kaart zet? Een bijzondere plek om kunst te bewonderen? Of een evenement met een culturele of toeristische invalshoek? Nomineer ze dan nu voor de
Schatkamerpluym via het nominatieformulier!

Procedure

U kunt tot 3 juni een verborgen schat nomineren. De prijs bestaat dit jaar uit een geldbedrag en een mooi kunstwerk. De prijs wordt op 1 juli uitgereikt.

NOMINATIEFORMULIER SCHATKAMERPLUYM
Ik nomineer:
Naam ________________________________________________________
Adres

__________________________________________________________

Postcode ___________________ Woonplaats _______________________
Telefoon ________________
Om wat voor evenement/organisatie/persoon gaat het en waarom verdienen zij de
Schatkamerpluym 2022?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Voor vragen over deze nominatie kunnen we contact opnemen met:
Naam :

_______________________________________

Telefoon: ___________

Nominatieformulier terugsturen uiterlijk 3 juni naar:
Gemeente Losser
T.a.v. Karin Suthof
Antwoordnummer 431
7570 VD Losser
De formulieren liggen ook uitgeprint bij de receptie in ’t Lossers Hoes. U mag het
nominatieformulier ook hier invullen en afgeven t.a.v. K. Suthof.
Of mailen naar k.suthof@losser.nl

Het nominatieformulier vindt u hiernaast.
Criteria om in aanmerking te komen voor de Schatkamerpluym
•
•
•
•
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De verborgen schat…
…is een initiatief, evenement, organisatie of persoon
…levert een positieve bijdrage aan de culturele/toeristische sector
…kan verder ontwikkeld of voortgezet worden
…bevindt zich binnen het gebied van de gemeente Losser
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Help, alles mag weer!
Waarschijnlijk ga ik me niet populair maken met deze column, want ik moet iets
bekennen. Ik ging eerlijk gezegd namelijk best goed op de lockdown. Vooral
die avondklok vond ik helemaal zo gek
nog niet. Want nu er weer van alles mag,
moet er en wíl ik ook weer van alles.
Op het werk gaan we weer vol gas, de
Hellehondsdagen en Dorpsquiz moeten
in de benen en ieder weekend is er wel ergens een verjaardag of feestje. Poeh, niet
leuk om toe te geven, maar ik ga er even
niet zo goed op.
Want nu daardoor alle avonden in mijn
agenda weer vol stromen, stroomt ook
mijn hoofd weer vol. Het nare gevoel van
gejaagdheid begint weer te sluimeren en
Stef en ik hebben onze wekelijkse vergaderingen weer ingelast om agenda’s op
elkaar af te stemmen. Ik voel een enorme
weerstand, die ik zelf niet goed begrijp.
Want ik doe het toch allemaal zelf? Ik doe
alles toch omdat ik het leuk vind?
Een paar weken geleden zat ik op mijn
werk, De dag erna zou ik vrij zijn, maar aan
het einde van de middag lagen er nog stapels werk op me te wachten. Ik weet dat
ik met die gedachte minder geniet van
zo’n vrije dag, dus tegen beter weten in
bel ik Stephan om te vragen of ik over kan
werken. Maar dat kan niet op dinsdag, dat
weet ik best. Chagrijnig en gestrest rijd ik
terug naar huis, waar het ook al een bende
is, omdat we op zolder aan het klussen zijn.
Die avond als de kinderen slapen log ik
nog even in om alvast een deel van de
achterstand op mijn werk in te halen, en
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de rest van de avond ben ik op zolder bezig. Uiteindelijk kruip ik in bed terwijl het
overal een zooi is. Op mijn werk, in mijn
huis, en boven alles in mijn hoofd. Geheel
volgens verwachting kom ik niet in slaap.
Want slapen, ik ben er gewoon niet goed
in. Er hoeft maar iets tegen te zitten en ik
lig al wakker ‘s nachts. Maar de afgelopen
twee jaar sliep ik probleemloos. En nu de
ratrace weer begonnen is, lig ik hier weer
te malen…
Uiteindelijk slaap ik een paar uurtjes en
word geradbraakt wakker. Meteen weer
die gejaagdheid. Ik vraag me af wat me nu
het meest gaat helpen. Inloggen op mijn
werk om achterstand in te halen, in huis
aan de slag met de chaos óf ontspanning
zoeken door een eind te gaan wandelen?
Want dat wandelen… Ik ben er zó van
gaan houden tijdens de pandemie. Even
niks. Even compleet uitchecken.
Ik kies daarom voor het wandelen, maar
merk al snel dat ik nu helemaal niet uitcheck. Mijn gedachten gaan langs mensen
die ik nog moet bellen, offertes die ik moet
controleren, verslagen die ik moet schrijven, verjaardagen die gevierd moeten
worden, de zolder waar nog zoveel werk
ligt te wachten en het feit dat ik vanavond
wéér niet op tijd naar bed kan, want er
moet vergaderd worden.
Ik besef nu pas, nadat het leven een tijd op
pauze heeft gestaan, wat alle afspraken en
verplichtingen met me doen. Tijdens het
eten zeg ik tegen Stef dat ik het niet meer
wil. Dat ik het anders wil. Dat het anders

móet! Dat ik meer tijd met de kinderen wil,
vaker samen op de bank wil liggen en boven alles dat ik wil slapen ‘s nachts. En dat
ik dus keuzes moet maken. Hij kijkt me aan
terwijl hij zachtjes met z’n hoofd knikt. Hij
heeft me al zo vaak gezegd dat ik mezelf
voorbij loop, maar ik wou er niet aan, want
ik kan dat heus wel allemaal joh. Ik wél!

Nou, niet dus. Er moet iets gebeuren en
ik vraag Stef hoe ik dat dan aan moet pakken. “Ja, dat wet ik ok nie Tes. Maar zuw zo
eerst eem de zolder afmaak’n, en je moet
eigenlijk ook nog eem alle papier’n voor
de belastingaangifte bij elkaar zoek’n.”
Tessa

KIEK ES
Kiek es!
Het juiste antwoord op de vorige Kiek Es!
is (opnieuw) aangeleverd door een familie
die de afgelopen jaren meermaals heeft
bewezen dat De Lutte voor hen maar weinig geheime c.q. onbekende plekjes kent.
Dit keer was het niet één van haar kinderen
die het juiste antwoord doorgaf, maar was
Kim Ensink op Reimer er zelf als eerste bij.
Kim had het bij het juiste eind toen ze ons
doorgaf dat Babs het kastje van de ijsclub
heeft getekend dat bij ‘de bakker’ hangt.
Onze felicitaties Kim en de digitale wisselbeker is zoals altijd online afgeleverd.
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.
De redactie
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INTENTIES:

KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN
CHRISTIE
LOCATIE DE LUTTE

Zondag 1 mei
10.00 uur
Voorganger
Lectrice
Woensdag 4 mei:
19.00 uur:

: Lenteviering
: Communieviering m.m.v. dameskoor
: pastor I. Schraven
: mevr. B. Alberink

: Dodenherdenking
werkgroep m.m.v. Plechelmuskoor

Zondag 8 mei
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. M. Oude Ophuis
: Christiaan en Michelle Steenbekke

Woensdag 11 mei
Voorganger

: 19.00 uur Eucharistieviering
: pastoor T. Munsterhuis

Zondag 15 mei
9.00 uur
Voorganger
Lectrice

: Communieviering m.m.v. herenkoor
: parochiële voorganger
: mevr. T. Hesselink

Woensdag 18 mei
Voorganger

: 19.00 uur Mariaviering
: pastoor T. Munsterhuis
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Zondag 1 mei
Ouders Mensink-Harbert, Paula Benneker, ouders Tijhuis-uit het Broek, Gerard Boers,
Hubert Velthuis, Herman Koertshuis, Gerrit Koekoek, Jan Nijhuis (Kerkenbospad),
Freek Blom.
Jaargedachtenis
Jan Mensink, Jan van Langen, Harry en Ans Lucas-Olde Theussink, Annie Niehof-Nolten,
Jo Tijhuis-uit het Broek, Jan Gieslink
Zondag 8 mei
Hermien Segerink, ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Schopman-Aveskamp, Truus
Egberink-Grashof, ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Jan Heijdens en zoon Gerard
Heijdens, Marie Breukers-Brummelhuis, Johanna Kristen-Beld, Annie EveringZanderink, ouders Volker-Ter Linde, Johan Reinink, Dini Heebing-Lentfert, ouders
Lentfert-Siegerink, ouders Lentfert-Nijhuis, Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink,
Gerrit Koekoek, Jan Nijhuis (Kerkenbospad), Freek Blom.
Jaargedachtenis
Ouders Vrijkotte-Gilbers, Bennie Bosch, Johan Closa Reynès, Frans Punt, Frans grote
Beverborg, Theo Heebing.
Zondag 15 mei
Ouders Grote Punt-Nijhuis, Gerhard Koertshuis, ouders Tijhuis-uit het Broek, ouders
Dierselhuis-Bosch, Theo en Dinie Heebing-Lentfert, Jan Nijhuis (Kerkenbospad),
Freek Blom.
Jaargedachtenis
Echtpaar Welhuis-Westerik, Johnny Koop.
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OVERLEDEN:

INWIJDING LANDKRUIS HEZINGEN SPRINGENDAL 7 MEI

Gerrit Koekoek, Appelvinkstraat 51 op de leeftijd van 76 jaar.
Jan Nijhuis, Kerkenbospad 3, op de leeftijd van 75 jaar.
Freek Blom, Spinnekopmolen 23, op de leeftijd van 68 jaar.

Op zaterdagmiddag 7 mei a.s. zal het nieuwe Landkruis in de buurtschap Hezingen
plechtig worden ingewijd.
Het is een initiatief van Walter Brunninkhuis om op deze unieke plek, waar veel
wandelaars komen, een rustpunt te schenken waar men even tot bezinning kan
komen.
Een uniek kruis met in plaats van het corpus van Christus een afbeelding van Maria,
waardoor het een landkruis en kapel in één is.
Het kruis is geplaatst op een kruispunt van zandwegen op het hoogste punt van de
Schabos Es.
Op zaterdagmiddag 7 mei a.s., om 15.00 uur, vindt er een speciale viering plaats
waarbij het landkruis wordt ingewijd door pastor Jan Kerkhof Jonkman.
Het Basiliekkoor uit Oldenzaal zal haar medewerking hieraan verlenen.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Advies: kom met de fiets vanaf de Schabosweg.
Het aantal zitplaatsen is echter beperkt, misschien is het handig een eigen
(klap)stoeltje mee te nemen.

PASTORPRAAT:
MEIMAAND, MARIAMAAND
“Elk gebed wordt verhoord”, aldus Mieke Kerckhof, algemene overste van de roomskatholieke congregatie Zusters van de Bermhertigheid Jesu, in het blad “Klooster” dat
als thema Maria heeft. Dat is haar ervaring. Wel zegt ze erbij dat dit niet betekent dat je
altijd krijgt waar je Maria om gevraagd hebt. Vaak blijkt je gebed op een heel andere
manier verhoord en kun je pas achteraf zeggen dat je in je gebed gehoord bent.
Herkennen we dat? Dat we Maria vragen om hele concrete dingen: om genezing van
een zieke, een goede uitslag, om het halen van een examen…………., maar meer nog
dat we ons opgelucht, gesteund en geheeld voelen alleen al doordat we onze diepste
vragen, zorgen en angsten aan Maria hebben toevertrouwd. We bidden om haar nabij
zijn in allerlei situaties, erop vertrouwend dat ze er op één of andere manier voor zal
zorgen dat het goed komt. En ook voor al het goede en mooie dat ons in ons leven
overkomt, wenden we ons tot Maria in het geloof dat zij in alles met God verbonden is.
In dit onderstaande gebed is mooi verwoord waartoe en waarmee wij ons tot Maria
wenden:
WEES GEGROET MARIA
Moeder Maria, ik wil U even groeten.
Met het kaarsje dat ik hier doe laten branden, vertrouw ik U toe;
al mijn vragen en zorgen, mijn vreugde en verdriet,
mijn verlangens en mijn dankbaarheid.
Laat geluk en liefde wonen in mijn gezin, in onze familie;
zegen allen die mij dierbaar zijn en blijf ook mij nabij met Uw bescherming.
Laat mijn hart een beetje lijken op het Uwe
en wees voor mij een goede Moeder die mij nooit verlaat.
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand bid voor ons
Amen.
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EEN LUISTERENDE KERK
Paus Franciscus heeft de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk opgeroepen na te
denken over de inbreng van gelovigen in het kerkelijk leven en de kerkelijke
besluitvorming: Synode 2021-2023. De Rooms-Katholieke
kerk zit in een ‘synodaal proces’. Jezuïet Jos Moons legt in
een serie uit hoe dat gaat.
Een luisterende kerk
Een van de hashtags die gebruikt wordt in verband met de
synodale weg van dit moment, is #ListeningChurch, ‘luisterende kerk’. De spannende
vraag is natuurlijk wie er precies moet luisteren!
De eerste reactie is soms: ‘de bisschoppen’, of ‘het Vaticaan’. Daar valt wel wat voor te
zeggen. Er is in het verleden te veel gedecreteerd en te weinig geluisterd, en dat
gebeurt nog steeds. Een synodale weg vraagt om een andere kerkelijke cultuur. Om
meer nederigheid, zo hield paus Franciscus de curie voor in zijn laatste kersttoespraak.
“Alleen nederigheid plaatst ons in de gesteldheid om elkaar te ontmoeten en te
beluisteren, om te dialogeren en te onderscheiden. Als ieder zich opsluit in zijn eigen
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overtuigingen (…) is het moeilijk om ruimte te maken voor de ervaring van de Heilige
Geest”. Maar – o ironie – zo blijven we klerikaal denken. Synodaliteit blijft dan een zaak
van ‘zij’ tegenover ‘wij’. Terwijl wij zelf zoveel kunnen doen. En móéten doen. Juist ook
op dit punt. Denk maar eens aan uw eigen vergaderingen en gesprekken. Het
parochiebestuur. De werkgroep kinderwoorddienst. Het kostersoverleg, een
bijbelgroep, of gewoon een gezellig bezoek bij een medeparochiaan. Luisteren we
daar naar elkaar? Zwijgen we voldoende? Zijn we echt benieuwd naar wat de ander
denkt, en zijn we bereid om daartoe onze eigen overtuigingen even in de koelkast te
zetten? In mijn ‘familie’ (van de jezuïeten) spreken we graag over het ‘luistergesprek’.
We zijn in gesprek door naar elkaar te luisteren. In plaats van te strijden om spreektijd
of ‘ja maar’ te roepen, reageren we door te zwijgen, ruimte te geven. In geestelijke
begeleiding benadruk ik het belang van doorvragen, door-luisteren. Het duurt vaak
even voor iemand zich echt uitgesproken heeft. Dat kost moeite. Ik moet mijzelf
inhouden.

gewijzigde
openingstijden
maandag

07.00 - 19.00 uur

Kortom, een luisterende, synodale cultuur vraagt om “bekering” (opnieuw paus
Franciscus) van iedereen: het Vaticaan, bisschoppen, priesters, pastoraal werksters,
parochiebestuurders, secretariaatsmedewerkers – en van u en mij.

dinsdag

07.00 - 19.00 uur

Deze bijdrage is een samenwerking van De Zalige Zalm en het Nederlands Dagblad.
Eerdere en volgende bijdragen kunt u vinden op de website van de parochie;
www.parochielumenchristi.nl

woensdag

07.00 - 19.00 uur

Moons is Jezuïet en promoveerde in Tilburg op de onderwerpen Heilige Geest, kerk en
Tweede Vaticaans Concilie.

donderdag

07.00 - 19.00 uur

vrijdag

07.00 - 19.00 uur

zaterdag

07.00 - 18.00 uur

zondag

10.00 - 17.00 uur

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: dopen, 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

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

Cafetaria

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

TEL. 0541-551223

