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OPENING GEZONDHEIDSCENTRUM
DE LUTTE

TWEEDE PINKSTERDAG:
ROMMELMARKT LUTHERIA

VELE STEENTJES BIJGEDRAGEN AAN
ROEMEENSE-BEREN-HEURNETOCHT

KBO LEDEN IN HET ZONNETJE GEZET

LUTTERZANDEXPRESS WEER VAN
START

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

- Advertentie -

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

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

Het volgende ’t Luutke, 8 loopt van 7 juni 2022 tot 28 juni 2022
kopij inleveren woensdag 1 juni voor 20:00 uur via e-mail.
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JAARKALENDER
Mei
19
25
25
25
29

Zonnebloem naar Royal Plaza
Dorpshoes: Kuierwandeling
Repair Café De Lutte
KBO avondwandeling
fietstocht/open dag Kaas oet Twente

KBO dagtocht senioren
Repair Café De Lutte
Dorpsquiz
Night@-concert Sint Plechelmus
Harmonie
29 Dorpshoes: Kuierwandeling
29 Zonnebloem voorjaarsuitstapje
15
22
24
25

Juni
Zonnebloem: kapellentocht
Brengdag rommelmart vv Lutheria
Pinksterwandeling Sint Plechelmus
Harmonie
6 Rommelmarkt vv Lutheria
8 Repair Café De Lutte
12 Lutter Voorjaarstocht fietstocht
start 10:00-13:00 uur.
1
4
6

Juli
2
8
9
10
13
27

Zölf Met Nemm’n Dorpstheater
Hellehondsdagen
Hellehondsdagen
Hellehondsdagen
Repair Café De Lutte
Dorpshoes: Kuierwandeling

ELLEN VISSCHEDIJK ONTVANGT GOUDEN GEMEENTESPELD
Tijdens een bijzondere bijeenkomst bij dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte op
donderdagavond 12 mei ontving Ellen Visschedijk-ten Veldhuis uit De Lutte uit handen van waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok de gouden gemeentespeld van de
gemeente Losser. Onder belangstelling van familie, vrienden en bekenden werd zij met
lovende woorden in het zonnetje gezet.
Ellen Visschedijk zet zich al decennia in als vrijwilliger voor de gemeenschap van De
Lutte. Zij is zeer begaan met iedereen in haar dorp, heeft oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en zet zich sterk in voor tal van activiteiten in De Lutte maar ook
voor heel Losser.
Vele jaren heeft Ellen actief deelgenomen in diverse bestuursfuncties bij VVV
Dinkeldal, het kerkbestuur Sint Plechelmusparochie in De Lutte, Stichting Kerkebos
in De Lutte en Stichting Hart voor De Lutte. Daarnaast was zij de afgelopen 12 jaar
gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het CDA.
Gouden speld
De gouden speld is een bijzondere onderscheiding die wordt toegekend aan personen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap in de gemeente Losser.
Deze personen zijn sociaal-maatschappelijk actief of hebben een belangrijke prestatie geleverd op het gebied van cultuur, economie, onderwijs, politiek, wetenschap of
sport.
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VERANDERENDE DORPSBEELDEN – 4
Voorafgaande keren kon men in deze
rubriek aan de hand van oude ansichtkaarten en recente (vanuit dezelfde plaats
genomen) foto’s zien hoe het beeld van
ons dorp in de loop der jaren is veranderd.
In de komende edities gaan we hiermee
verder en via de Dorpstraat zijn we nu in
het centrum van ons kerkdorp gekomen,
en wel bij de kerk!
Ontstonden in het verleden de steden
vaak rond een kasteel of een belangrijke
havenplaats aan een rivier, de dorpen op
het platteland ontstonden en werden groter rond een kerkgebouw, dat veelal werd
gebouwd op een centrale plek in de marke of boerschap. Zó ook in De Lutte waar
eerst een zgn. schuurkerk werd gebouwd
nabij Erve Boerrigter maar in 1831 kwam
er een stenen zgn. waterstaatskerk tot
stand in het centrum die 100 jaar later (in
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1931) werd verbouwd tot de huidige neogotische kerk. Zie oude ansichtkaarten.
Vergelijk je de oude ansichtkaart uit 1950
met de situatie nu dan kun je zien dat er
veel is veranderd in de omgeving van het
kerkgebouw. De kerk zelf is nauwelijks
veranderd maar wel is de pastorie afgebroken geweest maar rond 2001 weer
zoveel mogelijk in oude glorie hersteld,
er kwam een waakhond (de Hellehond) ,
er kwam meer gemotoriseerd verkeer en
méér informatieborden.
In 1950 stond er maar een kleine handwijzer, die aangaf in welke richting Losser en
Oldenzaal lagen maar nu is er een veelvoud aan bordjes en richtingwijzers, want
De Lutte is geen slapend kerkdorp meer
maar een toeristische trekpleister in de
regio met een levendig centrum!

KICK OFF BUURTBEMIDDELING LOSSER: OFFICIEEL VAN START
Op 21 April 2022 kregen de vrijwillig
buurtbemiddelaars van de gemeente
Losser hun certificaat uitgereikt. Dit in
bijzijn van familie, convenantpartners
(Gemeente Losser, Domijn, Politie, SMD)
en veel andere mensen die buurtbemiddeling een warm hart toedragen. Na een
informele binnenkomst waarbij mensen
werden verrast door het nummer “Schijt
aan de buren”, kon de aftrap starten.
Aansluitend een terugblik en vooruitblik
wat betreft buurtbemiddeling landelijk en
lokaal en in de gemeente Losser.
Maar het belangrijkste onderdeel was dat
de buurtbemiddelaars centraal stonden.
Ze waren hier niet op voorbereid en dus
een beetje overdonderd werden ze naar
voren geroepen. Onder begeleiding van
Nina Verpalen, coördinator buurtbemiddeling Losser, kregen ze allerlei vragen op
zich afgevuurd want het blijft bijzonder
waarom je als bemiddelaar aan de slag
gaat. Wat bezielt iemand om in zijn vrije
tijd te ondersteunen bij conflicten. Deze
bewondering werd bekrachtigd door de
bezoekers.

Na dit onverwachte vragenkwartiertje
nam burgemeester G. J. Kok het woord
over. Oprecht trots dat buurtbemiddeling
in de gemeente Losser is geland. En grote
dankbaarheid richting de bemiddelaars
dat zij dit willen doen met daarbij de
opmerkingen wees nieuwsgierig, sta open
voor de mensen, maar luister altijd naar
je gevoel. Je gevoel liegt niet. Ook het feit
dat je als bemiddelaar zoveel meer kunt
bereiken door de belangeloosheid, daar
ligt de kracht. Om bewondering uit te
spreken voor de bemiddelaar, ontvingen
alle bemiddelaars het certificaat, uitgereikt door burgemeester G.J. Kok.
De bemiddelaars zijn er klaar voor. Dus
mocht je denken, ik heb toch wat hulp nodig omdat ik er niet uitkom met de buren,
laat het weten. Jos, Aernoud, Cor, Devin,
Nardy, Henriette en Kelcy helpen u graag.
Voor meer informatie verwijzen we u
graag naar onze website www.buurtbemiddelinglosser.nl Mailen of bellen mag
uiteraard ook: info@buurtbemiddelinglosser.nl of 06-82048800.

KAMPIOENEN LUTHERIA
Vrijdagavond 22 april is meisjes A2 van
volleybalvereniging Lutheria kampioen
geworden in de 3e klasse. Dit kampioensteam bestaat uit Babs Oude Elferink,
Hilke Koehorst, Liz Punt, Annika Lentfert,
Nynke Volker, Louise Roetert, Levi Boone,
Anna Boerkamp en Lieke Velthuis. Ze
worden getraind en gecoacht door Kim
ter Brake. Na afloop van de uitwedstrijd
in Markelo werden ze door de ouders in
het zonnetje gezet. Dik verdiend kampioenschap meiden, gefeliciteerd!
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‘BIZARRE’ TWEEDE EDITIE VAN ZÖLF MET NEMM’N

We hebben er veel te lang op moeten
wachten. Maar drie jaar na de eerste
succesvolle editie van Zölf Met Nemm’n
komt er eindelijk een vervolg op dit
evenement. Op zaterdag 2 juli vormt het
openluchttheater in het kerkenbos, naast
de blokhut van Jong Nederland, opnieuw
het sfeervolle decor voor een gezellige
muziekavond. Behalve goede zin wordt
de bezoekers ook dit keer gevraagd al hun
eigen hapjes en drankjes mee te nemen.
Want het motto van de avond is en blijft:
Zölf Met Nemm’n!!

Klassiekers van onder meer de Rolling
Stones, Dire Straits en Joe Cocker passeren
de revue. Kenmerkend voor deze bizarre
band: de meerstemmige samenzang.

Natuurlijk ademt het openluchttheater
die avond weer een passend retro-sfeertje
uit. En ook dit keer zorgen enkele lokale
dj’s ervoor, dat de toeschouwers tussen
de bedrijven door ook van de nodige hits
worden voorzien. Onnodig te zeggen dat
er die avond echt geen drank verkrijgbaar
is op het terrein. Tijd dus om de bolderkar en boodschappentassen weer op te
Over de eerste ZMN in 2019 werd nog
zoeken. Een tip vanuit de organisatie.
lang nagepraat. Wat was het die avond
Check de speciale ZMN-aanbiedingen op
gezellig in het openluchttheater en wat
de social media kanalen van een aantal logenoten de bezoekers van de muziek van kale ondernemers. Zij stellen weer mooie
Johnny Teardrop & the Tissues! Voor de
pakketten samen, waarmee niemand die
organisatie stond vast dat een vervolg niet avond op het droge hoeft te zitten. Net als
kon uitblijven. Helaas gooide een virus
in 2019 staat er een grote ZMN-barbecue
waarvan we hier de naam niet meer willen klaar waarop de bezoekers hun meegenoemen roet in het eten. Gelukkig staan
brachte snack kunnen klaar maken.
nu alle lichten op groen. Met gepaste trots
kunnen wij melden dat de live-muziek bij Kaarten voor ZMN 2022 kosten in de
deze tweede ZMN komt van de formatie
voorverkoop tien euro en 12,50 euro aan
Bizar. Vijf ervaren muzikanten die in een
de avondkassa. Op maandag 30 mei is er
grijs verleden hun sporen hebben vervan 19.30 tot 21.00 uur een voorverkoop
diend in het bruiloft- en feestcircuit. Sinds in dorpshoes Erve Boerrigter. Het aantal
een aantal jaren zijn de mannen weer bij
toegangskaarten is beperkt. Dus vol is ook
elkaar en maken ze de podia onveilig met echt vol.
een repertoire bestaande uit heerlijke
nummers uit de jaren ‘70 tot en met ‘90.
Dorpstheater De Lutte
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NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE
Project “Gas terug” De Lutte
In de afgelopen periode hebben zich 24
bewoners aangemeld voor dit project en
er melden zich nog steeds mensen aan.
De eersten hebben zich al aangemeld
voor na de vakantieperiode. Met hen is
afgesproken dat we medio september
het gereedschap weer oppakken. Voor
degenen die ook geïnteresseerd zijn, inschrijven kan nog steeds op onderstaand
e-mailadres.
Repair café De Lutte
In verband met de vakantieperiode,
ook van Erve Boerrigter, is de laatste

mogelijkheid om apparaten in te leveren
op woensdag 13 juli. We starten weer op
woensdag 14 september. Daarna weer
elke 2e en 4e woensdag van de maand,
zoals wellicht bekend. De data kun je ook
vinden in de agenda in ’t Luutke.
Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de
eerste maandag van de maand, met
uitzondering van feestdagen, op het
DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes
tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@
dorpsbelangendelutte.nl

OPENING GEZONDHEIDSCENTRUM DE LUTTE
Het is een feest om te werken in ons nieuwe gezondheidscentrum! Vier je dit met
ons mee?
Waar vroeger de peuterspeelzaal stond aan de
Plechelmusstraat 1, is in
juni 2019 de nieuwbouw
gestart: een samenwerking
van Fysiopraktijk Berghuizen
en Huisartsenpraktijk &
Apotheek De Lutte. Jaren
van voorbereiding gingen
hieraan vooraf.
In juni 2020, midden in de Corona-epidemie, verhuisden we. Een feestelijke opening
zat er daarom niet in. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. We nodigen je dan ook
van harte uit voor de open dag op zaterdag 18 juni van 11:00 tot 14:00 uur.
Alle gebruikers van het pand laten zowel binnen als buiten zien wat zij te bieden
hebben. Voor de kinderen hebben we iets speciaals geregeld. En er is koffie/thee/
limonade met iets lekkers. Zien we je zaterdag 18 juni?
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AANMELDEN DORPSQUIZ 2022
Na twee onvergetelijke edities van de Dorpsquiz in 2018 en 2019, vindt op vrijdag 24
juni dan eindelijk de derde editie van Dorpsquiz De Lutte plaats!
Ook dit jaar is er weer een quiz in elkaar gezet waar iedereen in teamverband aan mee
kan doen, jong en oud. Ieder team speelt vanaf een zelfgekozen uitvalsbasis mee, zoals
een woning, een café of een sportkantine. De vragen en opdrachten schieten alle kanten op. Je hebt in je team creatievelingen nodig, knappe koppen, lefgozers, onderzoekers , puzzelaars, muziekkenners en eigenlijk ook wel een dorpsgek. Want ook dit jaar
zitten er weer opdrachten bij die net tegen het randje zitten.
Het is inmiddels mogelijk om je aan te melden via onze website www.hellehondsdagen.nl. Veertig teams hebben dat al gedaan, en er is plek voor maximaal vijftig teams.
Wacht dus niet te lang. Op de website vind je alle informatie die je nodig hebt. Mocht je
toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op door te mailen naar mail@hellehondsdagen.nl of te bellen met 06-47140896. We zien jullie graag op vrijdag 24 juni!
Organisatie Dorpsquiz

LUTTERZANDEXPRESS GAAT WEER VAN START

Vanaf a.s. woensdag 11 mei gaat de
Lutterzandexpress weer elke week rijden. Maak onder leiding van een ervaren
natuurgids in een twee uur durende educatieve tocht kennis met natuurgebied ’t
Lutterzand en de nabije omgeving. Een
mooie rondrit en onderweg hoor je leuke wetenswaardigheden. Natuurgebied
‘t Lutterzand met het meanderende
riviertje de Dinkel met zijn spectaculaire
afkalvingen, de bijzondere zandverstuivingen, heidevelden, jeneverbessen en
sinds 2007 een aardkundig monument.
Vertrek is vanaf Paviljoen Lutterzand om
13.30 uur, vooraf reserveren bij de Tourist
info De Lutte is verplicht. De kosten
bedragen € 19,50 per persoon. Dit is
inclusief koffie met lekkers onderweg.
Meer info en reserveren, tel: 0541-551160,
www.visitdeluttelosser.nl

8

FIETSTOCHT/OPEN DAG KAAS OET TWENTE
Begin 2022 staken wij -zes Twentse
boeren- de handen ineen. Samen delen
we de passie voor ons vak en de trots
op de streek waarvan we de schoonheid
graag willen behouden. Met de melk
van onze koeien maken we de lekkerste
kazen. Inmiddels zijn we volop bezig met
de productie en is de tijd - en onze kaas rijp om jou ervan te laten proeven!
Smaakt dat naar meer? Bezoek dan op
zondag 29 mei aanstaande de open dag

van onze boerderijen en doe mee aan de
fietstocht (±35 km) langs de zes boerderijen. Deelname is gratis en de start
is tussen 10.00 en 12.30 uur. In De Lutte
kan er worden gestart bij de boerderijen
van de Families Rolink (Lutterzandweg
11), Huttenhuis (Beuningerstraat 24) en
Zanderink Op Aust (Austweg 11). De
boerderijen zijn ook afzonderlijk (per
auto) te bezoeken. Zie voor verdere info
www.kaasoettwente.nl /www.facebook.
com/kaasoettwente.

NIEUWS VAN DE KBO
Na enkele coronajaren was er weer een KBO-jaarvergadering op 22 april in De
Vereeniging. Na de gebruikelijke agendapunten werd afscheid genomen van enkele
bestuursleden. Aftredend waren Aty Nijhuis, Henk Koekoek en Ans Olde Theussink. Na
lovende woorden van dank werd hen een bos bloemen en een envelop met inhoud
aangeboden.
Ook werden de dames van de dinsdagmiddagsoos bedankt voor hun jarenlange inzet.
Truus Seijger, Ans Zwijnenberg, Marian Oude Ophuis en Gerda Morsink hebben jarenlang gezorgd voor een goede organisatie van deze middagen. Ze mogen samen gaan
genieten van een high tea. In de laatste bestuursvergadering is afgesproken dat er
geen doorstart van deze soosmiddagen zal zijn. De deelname was en is onvoldoende.
Ook de bezorgers van het KBO Magazine en de KBO Nieuwsbrief werden bedankt en zij
kunnen binnenkort een attentie tegemoet zien.
Op de KBO-ledenagenda voor de komende tijd staat nog een avondwandeling in de
Elfterheurne o.l.v. Jan Oldekamp en wel op 25 mei. De activiteiten voor KBO-leden
staan ook vermeld in de maandelijkse KBO-Nieuwsbrief.
Meer over de Lutter KBO/Senioren busreis, 15 juni, vindt u in dit Luutke.
Namens bestuur KBO afd. De Lutte
Gerda Maseland-Nijhuis, voorzitter
Tel. 06-51934585 kbodelutte@gmail.com
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TC KARDOES: ZOMER CHALLENGE 2022
TC Kardoes biedt de zomeruitdaging voor
voetballers, handballers, volleyballers en
jeugd, die een zomerstop hebben van hun
eigen sport. Wil jij deze zomer graag fit
blijven en sportief uitgedaagd worden? Of
ben je op zoek naar een sport die je goed
samen met je vrienden kan uitoefenen?
Doe dan mee aan de Zomer Challenge en
ontdek hoe leuk tennis is!

6 tennislessen van 3 kwartier gegeven
door Approach voor € 75,00. Deze lessen worden gegeven op donderdagavond vanaf 20.30 uur.
•
Eindtoernooi in september
Kijk ook op onze website: www.tckardoes.
nl. Via de button “lid worden?” kun je je opgeven voor de Zomer Challenge, daartoe
onderaan het inschrijfformulier het vakje
“lidmaatschap Zomer Challenge” aanvinHet Zomer Challenge lidmaatschap ken. Heb je nog vragen mail dan naar: zckardoes@gmail.com.
houdt het volgende in:
Lidmaatschap van TC Kardoes van juni
TC Kardoes
t/m september voor € 40,00.

•
•

•

BRENGDAG ROMMELMARKT LUTHERIA
Op tweede pinksterdag (6 juni) organiseert volleybalvereniging Lutheria na
twee jaren van afwezigheid eindelijk
weer de rommelmarkt op het schoolplein van de St. Plechelmusschool. De
opbrengst van deze jarenlange traditie
komt ten goede aan de club.

aan speelgoed, servies, lampen, antiek,
boeken, elektrische apparaten, fietsen,
meubels, gereedschap etc.
Op de rommelmarkt worden geen koelkasten, chemische zaken, sanitair, jaloezieën, kleding, computers (en schermen),
bankstellen, plastic tuinmeubelen, kasten, oud ijzer en televisies aangeboden,
deze spullen zullen de leden dan ook niet
aannemen. Dankzij de vrijgevigheid van
de Luttenaren is het mogelijk om een succesvolle rommelmarkt te organiseren!

Om goederen voor de rommelmarkt
te verzamelen, is er op de zaterdag
vóór Pinksteren 4 juni een brengdag.
Voorheen was er een ophaaldag waarbij
leden langs de deur kwamen op spullen
in te zamelen, maar dit jaar is dit veran- Voor vragen kun je bellen met 0613920522 of mailen naar rommelmarkt.
derd en is er dus een brengdag.
lutheria@gmail.com
Als dorpsbewoner kun je zaterdag 4 juni
spullen die geschikt zijn voor de rommel- Ps: Ben je geen lid van Lutheria maar lijkt
markt tussen 09:00 en 14:00 uur brengen het je toch leuk om te helpen al vrijwilnaar het verzamelpunt dat bij de sporthal liger bij de rommelmarkt of brengdag?
Stuur dan een email of appje naar bovenis, Kroepsweg 1 in De Lutte.
staande contactgegevens. Je steunt niet
Dus ruim die zolder of kelder vast op en alleen de club met je inzet, maar het is
zet bruikbare spullen apart. Denk hierbij ook nog eens erg gezellig.
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KBO BUSREIS VOOR SENIOREN UIT DE LUTTE NAAR DRENTHE
Op woensdag15 juni 2022 organiseert de KBO in samenwerking met de Stichting
Gemeenschapswerk Erve Boerrigter een bustocht voor alle senioren uit De Lutte. We
vertrekken om 8:30 uur bij Erve Boerrigter en zijn rond 21:00 uur weer terug in De Lutte.
De kosten voor deze verzorgde dagtocht zijn € 60,00 per persoon en hiervoor krijgt u:
•
Vervoer per luxetouringcar voorzien van airconditioning, toilet en begeleiding door
een ervaren chauffeur/reisleider.
•
Een uitgebreid en goed verzorgd ontbijtbuffet in Odoorn.
•
Op bezoek bij Boerin Agnes bekend van “Boer zoekt vrouw”. Zij houdt zich o.a. bezig met het maken van het zogenaamde Drents Roomkaatje. Dit is een heerlijke
room advocaat.
•
Een interessante, circa 1,5 uur durende, rondrit door de Drentse Hondsrug. Dit alles
onder deskundige leiding van een gids.
•
Bezoek aan het prachtige brinkdorpje Odoorn welke u op eigen gelegenheid kunt
verkennen.
•
Ter afsluiting een uitstekend verzorgd 3-gangen diner bij Partycentrum Ensink in
Weerselo.
Wilt u mee met deze busreis geef u dan op door onderstaand deelnameformulier in te
leveren. Het inleveren is mogelijk vanaf dinsdag 17 mei en in te leveren vóór maandag 6
juni bij: Henk Peters, Pastoor Geerdinkstraat 28, 7587 AR De Lutte
Maak dan ook vóór 6 juni € 60,00 over op bankrekeningnummer:
NL42 RABO 0130 3424 67 t.n.v. KBO De Lutte
U hoeft voor deze busreis géén lid van de KBO te zijn.
Er kunnen 60 personen mee in de bus, wacht niet te lang met opgeven. Om mee te
kunnen moet u wel redelijk goed ter been zijn, gebruik van een rollator is geen bezwaar.

DEELNAMEFORMULIER
Naam

: ………………………………………………….....

Adres

: …………………………………………………….

Tel.nr.

: …………………………………………………….

Dieetwensen

(één naam vermelden)

: …………………………..……………….

11

WIE WORDT DE GOLFKAMPIOEN VAN DE GEMEENTE LOSSER?
Op maandag 20 juni a.s. zal voor de 24e keer het golfkampioenschap voor de gemeente Losser worden gespeeld. Deze golfwedstrijd is voor alle inwoners van de
gemeente Losser en iedereen die in de gemeente werkt. De afgelopen jaren zijn er
al enkele winnaars geweest uit De Lutte. Om de kans op de winnaar uit De Lutte te
vergroten zou het mooi zijn als er vele golfers uit ons dorp aanwezig zijn.
Je kunt kiezen uit een 18 of 9 holes wedstrijd. Na de wedstrijd is er uiteraard ook tijd
voor gezelligheid. Voor wie dat wil kan daarna nog napraten met alle deelnemers
tijdens het diner.
Wil je meedoen of wil je meer informatie over de wedstrijd op Golfbaan ‘t Sybrook,
stuur dan een e-mail lossersegolfkampioenschappen@gmail.com of bel met Nicol (06
- 31 08 35 59) of Jolein (06 - 29 54 62 09).
Hopelijk kunnen we veel Luttenaren verwelkomen op 20 juni.

CURSUS MANTELZORG & NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL
De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) door bijvoorbeeld een ongeval,
chronische ziekte of hersenbloeding zijn vaak ingrijpend. Een niet aangeboren hersenletsel heeft grote gevolgen voor de getroffene en ook voor zijn of haar naaste omgeving.
Fundament organiseert daarom samen met InteraktContour en SIZ Twente een cursus
voor naasten en /of betrokkenen van mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
Onderwerpen die besproken worden zijn: informatie over NAH, het netwerk, ondersteuningsmogelijkheden, verlieservaring en aandacht voor jezelf.
Naast informatie is er tijdens de bijeenkomsten ook ruimte voor het uitwisselen van
ervaringen met elkaar. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten voor mantelzorgers uit
Losser, Borne, Hof van Twente en Oldenzaal. Deelnemers uit deze gemeenten kunnen
zonder kosten meedoen.
De cursus wordt regionaal aangeboden en zal plaatsvinden op dinsdagmiddag van
15.00 tot 17.00 uur bij SIZ Twente, Deldenerstraat 20 in Hengelo. De cursusdata zijn: 17
en 24 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2022.
Als vervoer voor u een bezwaar is, kunnen we meekijken naar mogelijkheden. Voor informatie of aanmelden kun u terecht bij Jannet Huisman telefoon 06-47504724 of via
mail j.huisman@fundamentlosser.nl
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VELE STEENTJES BIJGEDRAGEN TIJDENS ROEMEENSE-BERENHEURNETOCHT

Op 1 mei kon de Heurnetocht weer doorgaan. Dankzij het prachtige wandelweer
en de bijna 600 deelnemers werd het een
succesvolle dag. Ook voor de Stichting
Bunã Ziua kinderen in Roemenië, die per
deelnemer €1 mocht ontvangen voor de
diverse activiteiten. De stichting had, met
dank aan vele vrijwilligers de Berentocht
voor kinderen georganiseerd en de pauze
plek een feestelijk tintje gegeven.
Alle kinderen kregen een steen, die ze bij
camping de Sproakstee mochten versieren, om deze daarna onder begeleiding
van “Roemeense waarzeggers” in de stenen kring te leggen, waar ook de beren
hingen van de Plechelmusschool. Een
symbolisch gebaar voor de kinderen in
Roemenië en de Oekraïne. Ondertussen

klonken in de ochtend de klanken van de
Plechelmus Harmonie, die o.a. een ‘berenlied’ ten gehore bracht. De intermezzo’s
waren voor het ‘Dinie Jeunink ensemble’ ,
en ’s middags werd de boel opgeluisterd
door wereldvrouwenkoor de Sista’s die
even kleurrijk zongen als ze eruit zagen.
Speciaal voor de gelegenheid zongen ze
naast zigeunerliederen ook een Oekraïens
vredeslied. Dat ontroerde ook de twee
Oekraïense jonge dames Taya en Alex, die
kwamen helpen om berenchipjes te verkopen. Gelukkig was er voor de volwassenen
ook koffie en thee van de wandelgroep,
en….voor de liefhebber een Roemeens
wijntje.
Vervolgens leidde de tocht door ‘het
Berenbos’ waarde kinderen diverse spelletjes werden begeleid door ‘echte beren’.
De stichting ziet nog steeds dagelijks
vluchtelingen de grens over komen en de
‘trauma training’ voor de opvang is gestart.
Symbolisch zullen wij in mei de steentjes
gaan brengen om ook zo ons steentje bij
te dragen. We waren onder de indruk van
de betrokkenheid.
“Multumesc”, Ninian Gerritzen en Christel
Visser.

BEACHGAMES HELLEHONDSDAGEN
Na 2 jaar van afwezigheid zijn de Beachgames weer terug op de Hellehondsdagen
die plaatsvinden van 8 t/m 10 juli. Op het zand van Copacabana Beach voor De
Vereeniging en ’t Lutke vinden het gehele weekend weer activiteiten plaats. We
trappen op vrijdag af met het bekende bedrijven toernooi, aanvang om 17.30 uur.
De zaterdagmiddag wordt opgevuld met een prachtig toernooi. Op zondag is het
competitieve seniorentoernooi voor alle teams uit De Lutte en omstreken! Aanvang
om 11.30 uur. Aanmelden kan vanaf maandag 6 juni via www.hellehondsdagen.nl.
Zorg dat je er snel bij bent want, VOL = VOL! “
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VIJFENZEVENTIG JAAR TROUW AAN PLECHELMUS HARMONIE

Maar liefst 75 jaar zijn Gerard Reijmer en
Bernard Kuipers lid van de Plechelmus
Harmonie in De Lutte. Driekwart eeuw
bleven zij “hun” muziekvereniging trouw.
Een bijzonder jubileum dat bijzondere
aandacht verdient én kreeg.
Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog
meldden ze zich samen in een grotere
groep van jonge jongens bij de plaatselijke muziekvereniging om vervolgens
75 jaar te blijven. De Lutte leerde Gerard
Reijmer kennen op zijn vertrouwde trompet en Bernard Kuipers speelde onder
andere bariton-saxofoon en voornamelijk
klarinet. Voor beide mannen bleef het
niet alleen bij een muzikale bijdrage. Ook
op het bestuurlijke vlak hebben ze grote
verdiensten voor de vereniging. Zo was
Bernard Kuipers jarenlang bestuurslid,
waaronder penningmeester en voorzitter. Gerard Reijmer maakt eveneens
decennialang deel uit van het bestuur.
Daarnaast exploiteerde hij het toenmalige
Bernardusgebouw -nu De Vereeniging-,
waar de Plechelmus Harmonie haar
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thuisbasis had. Een plek waar de harmonie een goed onderkomen had en met
dank aan Reijmer en zijn echtgenote kon
gedijen. Naast de verdiensten voor de
Lutter muziekvereniging waren Kuipers
en Reijmer nauw betrokken bij de oprichting en eerste jaren van de zogenaamde
boerenkapel, die later uitgroeide tot de
huidige Lutter Muzikanten. Beide mannen
hebben een grote staat van dienst voor de
Plechelmus Harmonie en dat gedurende
vele, vele jaren. Dat benadrukte voorzitter
Roel Kortman ook in zijn toespraak. Zijn
dank sprak hij tijdens de serenade van de
Plechelmus Harmonie die Gerard Reijmer
en zijn vrouw Fien ontvingen in woonzorgencentrum de Zonnestraal in Oldenzaal.
Voor Bernard Kuipers en echtgenote
Aly was er een muzikaal eerbetoon bij
hun woning aan de Beatrixstraat in De
Lutte. Naast muziek waren er bloemen
en een oorkonde met medaille van de
Koninklijke Muziekfederatie. Gerard
Reijmer en Bernard Kuipers werden eerder
al benoemd tot erelid van de Plechelmus
Harmonie.

NIEUW IN ‘T LUUTKE: DE LUTTER DORPSMOBIEL
‘We gaan iets nieuws doen!’ Met die historische woorden kondigde de KNVB in 1996
de start van een betaalde sportzender aan.
Nou liep het met Sport 7 niet echt goed
af. Maar de redactie van ‘t Luutke twijfelt
er niet aan dat met de introductie van de
Lutter Dorpsmobiel ons dorpsblad nog
aantrekkelijker en lezenswaardiger wordt
gemaakt. Alle reden dus om u bij te praten
over de opzet en de spelregels van deze
zeer bijzondere rubriek.

je slechtste gewoonte? Kijk je weleens op
je telefoon onder het autorijden? Hoe ziet
jouw ideale zaterdagavond eruit? Of waar
zou je graag goed in zijn?
Voor de Dorpsmobiel wordt een kistje gemaakt waarin niet alleen de telefoon maar
ook de oplader en de spelregels kunnen
worden opgeborgen.
Onnodig te zeggen dat de telefoon eigendom is en blijft van de redactie van ‘t
Luutke. Wie de telefoon krijgt toegespeeld,
wordt gevraagd daar zorgvuldig mee om
te gaan (dus niet gebruiken voor privé-doeleinden) en ervoor te zorgen dat het
toestel altijd opgeladen is. Op dit moment
worden de nodige technische voorbereidingen getroffen. We hebben al een eerste
dorpsgenoot op het oog die we graag wat
indringende vragen willen stellen. Om de
rubriek voor iedereen leuk te maken, zou
het natuurlijk mooi zijn als de Dorpsmobiel
door alle leeftijdsgroepen heen rouleert.

Voor deze rubriek laten we een mobiele telefoon circuleren onder de inwoners
van De Lutte. Zij geven deze telefoon na
drie weken zelf door aan een willekeurige
dorpsgenoot. Via de WhatsApp-functie
nemen wij (lees: redactie ’t Luutke) contact op met degene die de telefoon in zijn
of haar bezit heeft. De persoon in kwestie krijgt via WhatsApp een aantal vragen
voorgelegd, die via dit kanaal beantwoord
moeten worden. Het interview dat op die
manier digitaal wordt afgenomen, wordt
We gaan iets nieuws doen en we hebben
vervolgens gepubliceerd in ‘t Luutke.
er zin in!
Naast een aantal algemene vragen (naam,
leeftijd, etc.) zullen ook de nodige per- Redactie ’t Luutke
soonlijke vragen worden gesteld. Wat is

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF
Dinsdag 21 juni wordt een fietstocht georganiseerd. Vertrektijd 14.00 uur bij
de kerk. We hopen op een goede opkomst met mooi weer en veel gezelligheid!
Opgave niet nodig.
Verder gaan we in de vakantietijd elke dinsdagavond fietsen. Vertrek 19.00 uur bij de
kerk. Ook hier hoeft men zich niet voor op te geven.
Hartelijke groet, ook namens het bestuur
Rita Gerritzen
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HET GEWOONTEDIER
Er is een gezegde: niets veranderlijker dan
de mens. Het is mij een raadsel waar dat
gezegde vandaan komt, want het tegendeel is waar. Zoals de meeste dieren op
deze aardbol vaste gewoontes en leefpatronen hebben, zo hebben wij dat ook.
Onmiskenbaar, aantoonbaar.
Tijdens de Corona en de bijbehorende
lockdowns werd met enige regelmaat de
hoop uitgesproken dat we er lering uit
zouden trekken. Immers: reeds na enige
maanden reisbeperking en overige mobiliteits-maatregelen, bleek dat onze aardbol ervan opknapte. Gunstige klimaatontwikkelingen, minder CO2 uitstoot en dus
een wat gezondere wereld. Al merkbaar
na een halfjaar ! Wat een prachtig positief
bij-effect van de Corona naast de ellende
die er ook was.
En ja, we zouden na de Corona zeker anders omgaan met elkaar, met de wereld,
met het klimaat. Kon bijna niet anders. We
hadden toch een heel wijze les geleerd
? We beleden met overgave onze nieuwe inzichten : hoe laten we de wereld na
aan onze (klein)kinderen ? Echt belangrijk
hoor. Wat kan er nog van groter belang
zijn?
De vakanties – noodgedwongen in eigen
land - leverden veel enthousiasme op. Wat
is Nederland toch mooi. Veel plekken waar
we nog nooit eerder zijn geweest en dat
zo dicht bij huis. Hoe fijn om dat te ervaren.
Op een paar auto-uurtjes de Ardennen,
het Sauerland, noem maar op. “Ben al 15
maal op de Canarische Eilanden geweest
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maar nog nooit op onze eigen eilanden.
Maar wat zijn die toch prachtig !“. Ik hoor
het de man nog zeggen die nu alweer in
het vliegtuig zit richting Malta.
Want ja, Nederland is mooi, Nederland is
schitterend. Duitsland en Belgie ook erg
leuk. Maar dat terras op Kreta, 100 meter
van het strand, 150 meter van mijn appartement, dat heb ik nu na die 2 jaar toch wel
weer ‘verdiend’. Hoezo ‘verdiend’ ?
Meer dan een paar vierkante kilometers
op Tenerife heb ik niet nodig. Oke, 3 uur
op Schiphol, 4 uur vliegen en nog wat andere tijdverspillers, kost me heen 1 dag.
En terug 1 dag. Maar dan heb ik toch nog
4 dagen over op dat zonnige eiland. Van
schuldgevoel of enig klimaatbesef is weinig sprake. Want als iedereen gaat, dan
mag ik toch ook ?
Alle mooie beloftes over minder vliegen,
minder cruisen, minder CO2 uitstoot en
de toenemende bewustwording over dat
we de wereld met elkaar kapotmaken, die
kunnen weer in de container.
Onze (klein)kinderen krijgen dus de wereld die wij voor ze hebben ‘verdiend’. Dat
is wel zeker. Het gewoontedier is blind
voor de dreigende toekomst, is teruggevallen naar het oorspronkelijke gedrag en
blijft vasthouden aan korte-termijn bevrediging. Tegen de tijd dat de wereld reddeloos verloren is, zijn wij er niet meer.
Na ons de zondvloed!
Paul Wiefferink

KIEK ES

Ook al is het juiste antwoord echt midden
in ons dorp te vinden, dat geeft nog geen
garantie dat de plek die we zoeken in deze
rubriek ook wordt herkend. Hadden de
lezers van ’t Luutke geen flauw idee waar
ze het dit keer moesten zoeken? Was het
fragment gewoon te lastig om een winnaar op te leveren. Wie het weet, mag het
zeggen. Feit is dat er geen enkele reactie
binnenkwam op de laatste Kiek Es!
Terwijl er bij de echte bierkenners toch

een lampje had moeten gaan branden.
Wat Babs had getekend, was namelijk een
detail van een uithangbord van Eetcafé
Plexat. Om nog preciezer te zijn: het betrof
een goed lijkende tekening van het logo
van het welbekende Belgische biermerk
La Chouffe. Heel erg jammer dat niemand
dat kon melden. Temeer omdat er net deze
ene keer een extra bonus klaar lag voor de
winnaar: een mooi bierpakketje van het
merk La Chouffe. Jammer maar helaas (en
natuurlijk ook niet waar).
Onze vaste illustrator 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.

6 JUNI: ROMMELMARKT LUTHERIA
Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)
organiseert volleybalvereniging Lutheria,
na twee jaren van afwezigheid vanwege
Coronabeperkingen, weer een rommelmarkt op het schoolplein van de St.
Plechelmusschool in De Lutte.

De rommelmarkt wordt georganiseerd
door vrijwilligers van de leden van V.V.
Lutheria. Alle opbrengsten komen ten
goede aan vereniging. Zorg dat u erbij
bent want het is ieder jaar een gezellig
gebeuren.

De rommelmarkt begint om 11.00 uur en
duurt tot 14.00 uur. Er is voor iedereen
wat wils zoals speelgoed, servies, lampen, antiek, fietsen, decoratiemateriaal,
meubels en nog veel meer.

Datum & locatie:
6 juni van 11:00 uur tot 14:00 uur
Op het schoolplein van St.
Plechelmusshool in De Lutte
Adres: Plechelmusstraat 9 De Lutte
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KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE

Zondag 22 mei :
09.00 uur
Voorganger
Lectrice

: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastor I. Schraven
: mevr. B. Alberink

Woensdag 25 mei : geen viering
Donderdag 26 mei : Hemelvaartsdag
09.00 uur
: Gezamelijke viering eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Christiaan en Michelle Steenbekke
Zaterdag 28 mei :
18.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. A. Scholte Lubberink
: Christiaan en Michelle Steenbekke

Woensdag 1 juni
Voorganger

: 19.00 uur Eucharistieviering
: pastoor T. Munsterhuis

Zondag 5 juni
09.00 uur
Voorganger
Lectrice

: Pinksteren
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
: pastor I. Schraven
: mevr. B. Alberink

Woensdag 8 juni
Voorganger

: 19.00 uur Communieviering
: pastor J. Kerkhof Jonkman
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Overleden
Gerard van der Zande, Rosmolen 44, op de leeftijd van 81 jaar.
Herman Snijders, Snoeyinksweg 1 te Losser, op de leeftijd van 71 jaar.
Intenties
Zondag 22 mei:
Dora en Gerhard Molthof-Eertman, Jan Nijhuis (Kerkenbospad), Herman Snijders,
Gerard van der Zande.
Jaargedachtenis:
Ben Bossink, Ouders Jeunink-Pots, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders
Koekoek-Egberink, Bernard Hampsink, Ouders Lentfert-Siegerink.
Donderdag 26 mei (Hemelvaart):
Bernard Sanderink, Annie Oude Roelink-Lemmink, Gerard Boers, Hubert Velthuis,
Johan Reinink, Herman Snijders, Gerard van der Zande.
Zaterdag 28 mei:
Marietje Punt, Gerard Olde Riekerink, Ilse Weegerink-Olde Riekerink, Herman Snijders,
Gerard van der Zande.
Jaargedachtenis:
Annie en Hennie ter Brake-Brookhuis, Henny Schopman, Ouders Bentert-Nijhuis.
Zondag 5 juni (Pinkeren):
Ouders Wonniger-Rolink, ouders Schopman-Aveskamp, Bernard Sanderink, ouders
Tijhuis-uit het Broek, Wilma Haarman-Velthuis, Willy Punt, Annie Oude RoelinkLemmink, Tonnie Oosterbroek, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Herman Koertshuis,
Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Johan Reinink, Ouders DierselhuisBosch, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), Henny Nordkamp, Jutta Westerik-Scibiorski, Ouders
Westerik-Kleijhuis, Herman Snijders, Gerard van der Zande.
Jaargedachtenis:
Geertruida Zwijnenberg-Kamphuis, Ouders Gilbers-Raatgerink, Ouders Beernink-olde
Meijerink en Jan, Hubert Nijhuis, Marietje Beernink-Bulthuis, Frans Broekhuis, Herman
ten Dam, Gerald Koop, Sienie Behrens-Snijders.
Pastorpraat
Tussen Hemelvaart en Pinksteren
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Wezenzondag genoemd.
Na de Hemelvaart van Jezus voelden de apostelen zich als wezen achtergelaten. Al
hun zekerheid was weggevallen. Hoe moet het verder nu onze leider er niet meer is?
Ook in de liturgie voelt het als een wat lege periode, in afwachting van Pinksteren
waar de Heilige Geest als een helper over ons wordt uitgestort. Tijdens de corona
pandemie maakten we ook zo ’n periode mee, onzeker afwachten wat de toekomst
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zou brengen. Wanneer oude zekerheden en structuren wegvallen, kan je je een wees
voelen. Vele ouderen onder ons hebben dat gevoel nu het vaste ritme van het
kerkelijk jaar steeds meer naar de achtergrond is verdreven en velen in onze tijd leven
van vakantie naar vakantie, van feest naar feest, van event naar event.
Door het steeds sterker wordend individualisme zijn ook vertrouwde structuren en
vormen van samenhang in onze samenleving verdwenen. Het samen leven in buurt,
wijk en dorp is veranderd. Noaberschap wordt onderhouden via een app en
solidariteit is in een ander daglicht komen te staan. Dat kan een verweesd gevoel
geven, je onzeker doen voelen. Hoe gaat het verder met de oorlog in Oekraïne, wordt
ook onze vrijheid bedreigd, hoe gaat het met ons kerkgebouw, allemaal onzekere
factoren. Nu veel vanzelfsprekende zekerheden zijn weggevallen, is er tegelijk
behoefte aan richting voor de toekomst, behoefte aan een tijdsgeest die ons positief
op weg zet naar morgen. Religie kan daartoe bijdragen en helpen te midden van
allerlei prikkels van buitenaf om je heen, dicht bij jezelf te komen. Wie ben ik, hoe
krijgt mijn leven zin, doet mijn leven er nog toe, waar leef ik voor? Religie kan helpen
om te komen bij de bron van jouw bestaan. Net als bij de apostelen, laat God ons niet
in de steek, laat Hij ons niet verweesd achter. Hij zal ook ons inspireren met zijn Geest,
zijn levenwekkende adem. Dat vieren we met Pinksteren, inspiratie en hoop op een
nieuwe toekomst: voor u, voor de wereld, maar ook voor de Kerk. Mogen wij open
staan voor Gods Geest, die orde schept uit chaos, om als begeesterde mensen vol
vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.
Allen een Zalig Pinksterfeest!
Pastor Jan kerkhof Jonkman
Kinderkerk: Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. We herinneren
ons dan dat Jezus opgestegen is naar de hemel, naar zijn
Vader. Dan is er om 9.00 uur ( ja, het is de dag van
Dauwtrappen, dus vroeg opstaan) een viering in de
pastorietuin van de kerk. Wij van de Kinderkerk verlenen
ook onze medewerking.
In het kader van de Schepping en de natuur, waar we
heel zuinig op moeten zijn, gaan wij een bijenhotel
maken. Als deze klaar is gaan we die plaatsen op een
zonnige en bloemrijke plek vlak bij de Plechelmuskerk.
We hopen dat jullie ook vroeg op zijn en dat we jullie om 9.00 uur welkom kunnen
heten in de pastorietuin. Tot dan.
Werkgroep Kinderkerk De Lutte
Hemelvaartsviering
Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 is er in onze parochie één gezamenlijke viering voor
alle geloofsgemeenschappen. Deze eucharistieviering zal om 9.00 uur in de
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Plechelmuskerk te De Lutte plaats vinden. Bij goed weer wordt deze buiten in de tuin
gehouden, bij slecht weer in de kerk. Het Plechelmuskoor van De Lutte verleent haar
medewerking. Kinderen van de Kinderkerk dragen ook een steentje bij. Na afloop is er
koffie, thee en limonade. U bent allen van harte welkom, met en zonder fiets, als start
voor een mooie wandeling of na het dauwtrappen.
Nieuws van de doopwerkgroep De Lutte
Er werden de afgelopen maanden de volgende kinderen gedoopt:
6 maart:
Toon Notkamp en Laurie Weusthof
3 april:
Guus Grunder en Lynn Kristen
1 mei:
de broertjes Jagger en Dimm Veldscholte en Marie van Lies
We feliciteren de ouders van harte en heten de kinderen van harte welkom in onze
geloofsgemeenschap. Is er belangstelling om je kind te laten dopen, kijk dan op de
website van Lumen Christi.: https://www.parochielumenchristi.nl/ onderaan de
homepage vind je onderstaande tekst:
Dopen
Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u zich aanmelden voor een doopviering bij
het secretariaat van Lumen Christi. Klik hier voor het opgaveformulier in PDF of hier in
Word (docx) Het opgaveformulier kunt u sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl. Of
u kunt telefonisch contact opnemen met 0541-35 5151 (van 09.30-12.00 uur). Zijn er
vragen voordat je de aanmelding doet, neem gerust contact met mij op.
Irma Onland doopwerkgroep De Lutte
Tel. 0639801529 / onlandfam@gmail.com
Lourdesgroep Twente weer naar Lourdes
(van maandag 19 tot en met zondag 26 september 2022)
Nadat het ten gevolge van de corona-pandemie twee jaar lang niet mogelijk was,
gaan we dit jaar weer naar Lourdes en wel van maandag 19 tot en met zondag 26
september 2022. Wij reizen met Christoffel Reizen, een nieuwe bedevaartorganisatie,
met bekende gezichten. Het is een 7-daagse bedevaart (vliegreis).
Programma: In de vroege ochtend van maandag 19 september vertrekken we per bus
vanuit Twente naar Eindhoven Airport. Vanuit Eindhoven Airport vliegen wij naar de
luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées en vervolgens worden wij per bus naar het hotel
in Lourdes gebracht waar wij rond het middaguur worden verwacht. In Lourdes
verblijven wij in een 4-sterrenhotel, dicht bij de Heiligdommen. Vaste onderdelen in
het programma zijn: de viering bij de grot waar Maria aan Bernadette is verschenen,
deelname aan de Lichtprocessie en de Sacramentsprocessie. Verder blijft er voldoende
tijd over om als groep Twente Lourdes verder te “ontdekken” en is er ook de
mogelijkheid voor deelname aan een excursie naar de Pyreneeën. Wij sluiten de
bedevaart op zondag af met deelname aan de Internationale hoogmis, samen met
ongeveer 20.000 pelgrims in de ondergrondse Pius X basiliek. Later in de middag
vertrekken wij vanuit ons hotel naar de luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées en
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vliegen wij terug naar Eindhoven Airport. Wij verwachten rond 20.00 uur terug te zijn
in Twente. De bedevaart wordt begeleid door pastor Jan Kerkhof Jonkman. De kosten
voor deze bedevaart bedragen € 985,00 p.p., op basis van tweepersoonskamer en
exclusief reis- en annuleringsverzekering. Toeslag eenpersoonskamer € 180,00.
Mochten de kosten voor u een probleem zijn om deel te nemen aan deze reis dan
kunnen wij in overleg proberen een oplossing te vinden. Voor nadere informatie of
aanmelding kunt u contact opnemen met de Lourdes contactpersoon in uw
geloofsgemeenschap. Ook kunt u contact opnemen met de heer Gerard Jansink, tel:
06- 54 78 19 09 of de heer Arie Vreeswijk, tel: 06- 50 25 12 52. Op de website van
www.christoffelreizen.nl vindt u meer informatie over deze bedevaart.
Dauwtrappersviering te Hertme op Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering op Hemelvaartsdag in Hertme door
Corona moeten overslaan. Nu die crisis grotendeels onder controle is, pakken wij de
draad weer op. Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze
Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven. De
voorganger in deze viering is pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet te Zenderen, met
ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen. U wordt van harte
uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege
het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is
en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te
nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het
naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten na deze twee jaar
onderbreking. Wij heten u opnieuw van harte welkom.
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme
Woensdag 25 mei is het parochiesecretariaat gesloten
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
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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

