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

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

Het volgende ’t Luutke, editie 9, loopt van 28 juni tot 19 juli 2022.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 22 juni voor 20:00 uur via e-mail.

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 - 555 11 55

Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in 
het Gezondheidscentrum en wel op 
maandagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. 088 - 463 35 66

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51 803 107
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!

- Advertentie - 

GEZOCHT IN DE LUTTE...

Ruimte van plusminus 50 tot 100 m2

voor opslag van 2 a 3 auto’s.

Koop of Huur.

Bel 06-43 274 741

mailto:luutke%40dorpshoes.nl?subject=
mailto:luutke%40lumenchristi.nl?subject=
mailto:delutte%40lumenchristi.nl?subject=
http://www.prodicure.nl/
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JAARKALENDER

 Juni
  8 Repair Café De Lutte
12  Lutter Voorjaarstocht fietstocht  

start 10:00-13:00 uur
15 KBO: Busreis senioren naar Drenthe
19 Eerste Heilige Communie
20 KBO: Thema-avond - Dorpshoes
22 Repair Café De Lutte
22 Deadline ‘t Luutke nr. 9
24 Dorpsquiz
25 Night@-concert Plechelmus Harmonie
29 Dorpshoes: Kuierwandeling
29 Zonnebloem voorjaarsuitstapje 

 Juli
  2 Zölf Met Nemm’n Dorpstheater
  8 Hellehondsdagen
  9 Hellehondsdagen
10 Hellehondsdagen
13 Repair Café De Lutte
13 KBO middag: Jeu de Boules - Dorpshoes
13 Deadline ‘t Luutke nr. 10
27 Dorpshoes: Kuierwandeling 

 Augustus
  3 Deadline ‘t Luutke nr. 11
31 Dorpshoes: Kuierwandeling

KIEK ES

De snelheid waarmee de laatste ‘Kiek 
Es!’ werd herkend, mag best opmerkelijk 
worden genoemd. Om het juiste antwoord 
te kunnen geven, dient men bekend te zijn 
met de inrichting van onze Plechelmuskerk. 
En dan met name de aankleding van 
de kerk in adventsperiode. Gezien de 
terugloop van het aantal kerkgangers (ook 
in De Lutte) zou de tekening van Babs op 
papier een hele lastige kunnen zijn. Niets 
was echter minder waar! 
Thea Hesselink had al heel snel gezien dat 
Babs een deel van het achtergronddoek 
had getekend, dat elk jaar achter de 
kerststal wordt opgehangen. Dat het 
juiste antwoord via een kleine omweg bij 
de redactie binnenkwam, mag de pret 
niet drukken. Thea, van harte gefeliciteerd 
met je overwinning en de bijbehorende 
digitale wisselbeker.

Onze huisillustrator 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!

https://www.facebook.com/kiekesintluutke
https://www.facebook.com/kiekesintluutke


4

We willen jullie graag een kijkje geven in 
de organisatie van de Hellehondsdagen, 
om jullie een beeld te geven van alles 
wat erbij komt kijken en hoeveel mensen 
zich inzetten om ieder jaar alles weer 
geregeld te krijgen. 

De werkgroep bestaat momenteel uit een 
kleine club mensen, maar daaromheen 
zit nog een enorme schil van mensen die 
minstens zo belangrijk zijn. We branden 
ons er niet aan om namen te noemen want 
het zijn er veel te veel. We willen niemand 
tekortdoen. Iedereen is enorm belangrijk!

De activiteiten
Het grootste deel van de evenementen op 
de Hellehondsdagen wordt niet door de 
werkgroep zelf georganiseerd, maar door 
clubjes mensen die zo’n activiteit helemaal 
zelfstandig op poten zetten. Soms is dat 
een vereniging, maar dat kan ook een 
groep vrienden of vriendinnen zijn. 

Ook de barbezetting wordt gedaan door 
verschillende verenigingen. Heel erg 
waardevol. Dit zouden wij als organisatie 
nooit zelf kunnen. Bovendien hebben  
verenigingen zo een mogelijkheid om hun 
clubkas te spekken. Kortom een mooie 
wisselwerking!

Het opbouwen
Bij het opbouwen zijn enorm veel mensen 
betrokken. Denk aan het bouwen van 
de Hellepoort, de roosjes die gemaakt 
worden, er moet overal stroom en water 
beschikbaar zijn, geluidsinstallaties en 
kraampjes moeten worden opgebouwd, 
afvalcontainers geplaatst, de tent moet 
ingericht worden. 
Tot diep in de nacht en heel vroeg in de 
ochtend zijn er overal in het dorp nog 
mensen bezig om de boel van de vorige 
dag weer op te ruimen en schoon te 
maken, zodat alles weer klaar staat voor 
een nieuwe feestdag.

De sponsoren
De afgelopen jaren bleek het steeds 
lastiger om de Hellehondsdagen kosten-
neutraal te organiseren. Hierin speelt o.a. 
aangescherpte regelgeving een rol. 
Om deze reden hebben we een aantal 
jaar geleden de “Vrienden van de 
Hellehondsdagen” opgericht. De groep 
Vrienden is inmiddels gegroeid tot een 
geweldige groep van sponsoren. 
Naast de Vrienden zijn er nog heel 
veel partijen die geheel belangeloos 
veilingitems aanleveren, maar ook Lutter 
ondernemers die kosteloos materieel en 
andere zaken ter beschikking stellen.
Stuk voor stuk onmisbaar! Zonder hen 
zouden de Hellehondsdagen niet kunnen 
bestaan, we laten het te weinig zien, maar 
we zijn ze enorm dankbaar!

Vrijwilligers gezocht
Hoewel we denken dat er voor dit jaar 
weer een mooi programma klaar staat, 
zijn er ook flink wat activiteiten van 
het programma verdwenen zoals de 
Dorpsloop, Mountainbikewedstrijd, brand-
weerdemonstratie en Oldtimershow.

DE ORGANISATIE VAN DE HELLEHONDSDAGEN
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Dat heeft verschillende redenen. Erg 
jammer, want daarmee zijn er wat gaten 
ontstaan in de programmering. Deze 
willen we volgend jaar heel graag weer 
opvullen.

Wij zijn dan ook dringend op zoek 
naar vriendengroepen, verenigingen 
of andere groepen mensen die voor 
de Hellehondsdagen 2023 een nieuwe 
activiteit op poten willen zetten. 

Ben jij bereid om ons te ondersteunen 
en je in te zetten voor de Lutter 
gemeenschap? Neem dan contact met 
ons op via www.hellehondsdagen.nl

Schroom vooral niet
Heb je vragen of opmerkingen over 
de Hellehondsdagen? Goede ideeën? 

Frustraties die je graag kwijt wilt? Zin om te 
helpen? Wij horen het allemaal heel graag! 
Zoek contact via onze website, schuif 
een keer aan in een vergadering, kom 
naar de jaarlijkse informatiebijeenkomst, 
of trek ons aan ons shirtje tijdens de 
Hellehondsdagen. 

De Hellehondsdagen is een feest voor De 
Lutte, maar zeker ook DÓÓR De Lutte!
We doen dit echt samen en daar zijn we 
enorm trots op!

OPROEP VAN DE VEILINGCOMMISSIE

Iedereen kent het wel: een “corona-
miskoop”. Tijdens de coronapandemie 
waren alle niet-essentiële winkels 
gesloten en was webwinkelen de enige 
manier van winkelen. 

Zo heeft oud-voorzitter van de Hellehondsdagen Stephan Bosch via internet nieuwe 
voetbalschoenen gekocht, die tijdens de eerste training na de pandemie toch iets te 
klein bleken te zijn. Ook dachten we door al dat thuiszitten ineens allemaal dingen 
nodig te hebben, die achteraf achterin de schuur belandden. Kortom, de pandemie 
zorgde voor een heleboel miskopen.

Het lijkt ons erg leuk om unieke miskopen of miskopen met een grappig verhaal 
te verzamelen en dit te gebruiken voor de veiling van de Hellehondsdagen, die 
plaatsvindt op zondag 10 juli.

Heb jij zo’n coronamiskoop en wil je deze beschikbaar stellen voor de veiling? 
Stuur dan een mail naar: veilinghellehondsdagen@hotmail.com. 
Echter kunnen er maar een beperkte hoeveelheid items worden aangenomen, dus 
wanneer er veel items worden ingebracht dan wordt er een selectie gemaakt.

https://www.hellehondsdagen.nl
mailto:veilinghellehondsdagen%40hotmail.com?subject=
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Bovenstaande uitspraak hoor je af en 
toe wel eens, vaak reden voor een kleine 
discussie. Mijn ervaring en beleving is 
dat men deze uitspraak gebruikt als het 
beter in iemands straatje past. 

Als ik persoonlijk kijk naar bijvoorbeeld 
het gebruik van social media dan kan ik 
daar twee kanten mee op. Een oproep op 
Facebook leverde mij binnen een dag een 
leuke en handige tuinvrouw op waardoor 
mijn achtertuin weer klaar is voor de 
zomer. Een app van de NOS stelde mij in 
staat om tegelijkertijd de voorstelling van 
de Lama’s te volgen en de Champions 
League finale tussen Real Madrid en 
Liverpool.

Helaas heb ik onlangs kennis gemaakt 
met de vervelende kant van social media 
in mijn naaste omgeving. Een zeer nare, 
vernederende intimiderende situatie die 
gefilmd is en verspreid via social media. 
Krijg dat maar eens uit de wereld!

Het bewijst maar weer dat de apps horend 
bij social media leuk kunnen zijn, maar ook 
een nare kant kunnen hebben. Daar moet 
iedereen zich bewust van zijn. 
Vroeger kon je alles doen zonder dat je 
bang hoefde te zijn dat het vereeuwigd 
werd. Nu staat elk raar dansje, een drankje 
te veel of een nare situatie op camera. 
Nergens voor nodig. Niemand zit erop te 
wachten om jaren later jezelf of iemand 
anders terug te zien in wat voor situatie 
dan ook, ongeacht of het nu grappig is, 
ja of nee.

Vroeger had je ook originele namen, 
horend bij bedrijven. Kapperszaken 
werden vernoemd naar de eigenaar of 
eigenaresse. Wie kent Kapsalon Schoordijk 
of Nicole’s Haarmode niet? Cafés en 
cafetaria’s kregen namen van de eigenaar 
zoals Jossie en Appie. Noem je deze namen 
en iedereen weet waar het café stond en 
welk bier aan de tap zat, zo makkelijk.
 
Het valt mij op dat bedrijven die worden 
overgenomen in De Lutte een nieuwe 
naam krijgen met daarin onze plaats-
naam verwerkt. Om deze bedrijven te 
inspireren hierbij een aantal suggesties: 
Het Vetpaleis, Kees Kroket, De Gevulde 
Gehaktbal, De Krulspeld, Scizzors Sisters, 
Gel en Haarlak, Kaal van top tot teen. Met 
een beetje fantasie kom je een heel eind 
en maak je een patatje met of een beurt 
wassen/watergolf origineler. 

Ik laat het aan jullie over of het vroeger 
beter was of dat het nu beter is. Onlangs 
hoorde ik Jack Spijkerman op een radio 
met de uitspraak: “Wat was, dat blijft”. Hij 
bedoelde daarmee dat alles wat hij in het 
verleden had gedaan, blijft bestaan. Hij 
hoefde zichzelf niet meer te bewijzen met 
een betere tekst of mooiere liedje. Hij had 
het vroeger allemaal al gedaan, vroeger is 
dus een kwestie van blijven bestaan...

Monique Greftenhuis

VROEGER WAS ALLES BETER...
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PRIMA START VAN KAARTVERKOOP ZÖLF MET NEMM’N

Het was te merken dat Zölf Met Nemm’n een aantal jaren heeft moeten 
wachten op een vervolg. Maar de belangstelling voor deze muziekavond in het 
openluchttheater heeft daar zeker niet onder te lijden had. 

Tijdens de start van de voorverkoop in Dorpshoes Erve Boerrigter op maandag 30 
mei ging in nog geen drie kwartier tijd meer dan de helft van het kaarten over de 
toonbank. Dat betekent dat er op dit moment nog slechts een kleine 80 kaarten 
beschikbaar zijn voor de tweede editie van ZMN op zaterdag 2 juli. 

Zoals eerder gemeld in ‘t Luutke komt de live-muziek dit keer van de formatie Bizar. 
Vijf enthousiaste muzikanten die de bezoekers van ZMN op een heerlijk avondje live-
muziek trakteren met louter bekende nummers. Tussen de bedrijven door neemt een 
aantal lokale gelegenheids-dj’s de muzikale intermezzo’s voor hun rekening. 
Net als de vorige keer dienen de bezoekers zelf hun drankje en hapje mee te nemen. 
Hiervoor loont het zich om via de bekende social media kanalen de speciale ZMN-
aanbiedingen van enkele Lutter ondernemers in de gaten te houden. Ter verhoging 
van de algehele feestvreugde zal het openluchttheater die avond de sfeer van de 
sixties en seventies uitstralen.

De resterende kaarten zijn vanaf nu in de voorverkoop (tot zaterdag 2 juli) nog te 
reserveren bij José Bossink (tel. 06-13 374 950), Katin Achterberg (tel. 06-13 255 723) en 
Anke Oude Elferink (06-40 250 813).
In de voorverkoop kosten de kaarten € 10,- per stuk. Aan de avondkassa bedraagt 
de prijs € 12,50. Bij aflevering dienen de kaarten contant te worden betaald. Mocht 
dit muzikale feest der herkenning onverhoopt niet door kunnen gaan, dan ontvangt 
iedereen die een kaartje had gekocht vanzelfsprekend zijn of haar geld terug.

Dorpstheater De Lutte
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In de week van 14 tot 18 juni is De Week 
van het DorpsLab. Speciaal voor deze 
gelegenheid komt het Mobiele MaakLab 
van Tetem naar De Lutte (Dorpshoes 
Erve Boerrigter). 
Iedereen (vanaf 10 jaar) die het leuk 
vindt, kan in die week aan de slag met 
de nieuwste technieken en de gekste ideeën. Onder de deskundige leiding van een 
labcoach van Tetem en enthousiaste vrijwilligers van DorpsLab De Lutte kan naar 
hartenlust geëxperimenteerd en geproefd worden hoe het is om een “maker” te zijn.

Mobiele MaakLab
In het Mobiele Lab kun je leren en ontdekken! Ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe een 
3D-printer precies werkt of zou je wel eens iets willen ontwerpen voor een lasercutter 
of een borduurmachine? Dan is dit je kans! Jongeren en volwassen uit De Lutte kunnen 
zich ontwikkelen tot een echte maker in het Mobiele Lab.

Programma
•  Lasercutten op dinsdag 14 juni 18.30 uur-21.30 uur
  Altijd al eens willen graveren in hout of iets zo precies op papier willen uitsnijden dat 

het wel kant lijkt? Jong en oud kan met de lasercutter aan de slag.
•  Digitaal borduren op woensdag 15 juni 18.30 uur-21.30 uur
  Ervaar hoe je een mooie tekening geborduurd krijgt op je T-shirt of andere kleding. 
•  Vacuümvormen op donderdag 16 juni 18.30-21.30 uur
  Maak de gekste kunststof vormen door een plaat te verwarmen en dan over een mal 

vacuüm te trekken.
•  Foamworkshop op vrijdag 17 juni van 13.30-16.30 uur
  Met de foamsnijder gaan we grote vormen en rare hoeden maken.
•  3D-scannen op zaterdag 18 juni van 13.30-16.30 uur
  Wil je de mooiste souvenir 3d scannen of misschien wel een replica van jezelf maken? 

Maak het mee!
Wil je meedoen aan één of meerdere van de workshops? Meer informatie en aanmelden 
via www.dorpslab.com. Deelname is gratis!
Kom ook gerust een kijkje nemen bij de workshops. Hiervoor geldt vrije inloop.

DorpsLab De Lutte
De komst van het Mobiele MaakLab naar De Lutte houdt verband met het door de 
Lutter Carnavalsverenigingen ontwikkelde plan voor realisatie van een DorpsLab. Het 
DorpsLab moet de creatieve broedplaats voor kunst, cultuur en techniek binnen de 
Carnavalsloodsen van De Lutte worden. Hier kan dan iedereen kennismaken en werken 
met de nieuwste technieken zoals: 3D printers, 3D scanners, lasersnijden, frezen, digitale 
media-apparatuur enzovoort. Het plan richt zich op verschillende doelgroepen: carnaval, 
scholen, lokale verenigingen, bedrijven en kunstenaars.

MOBIEL MAAKLAB

https://www.dorpslab.com
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HELLEGAMES

Op zaterdag 9 juli organiseert de 
Activiteitencommissie van S.V. Lutte 
weer de spectaculaire Hellegames. Ook 
dit jaar hebben wij voor jullie weer gave 
en nieuwe spelletjes bedacht. .

De groepen 3 t/m 5 spelen ’s ochtends van 10.00 tot 12.00 uur. Jullie worden om 
uiterlijk 09.45 uur  verwacht op het sportveld voor het dorpshoes Erve Boerrigter. 

De groepen 6 t/m 8 spelen ’s middags van 13.00 tot 15.00. Jullie worden om uiterlijk 
12.45 uur verwacht op het sportveld voor het dorpshoes Erve Boerrigter.

Deelname is gratis.
Om mee te doen, vorm je samen met je klasgenootjes/vriendjes/vriendinnetjes een 
team van 4 of 5 deelnemers. Jullie kunnen je opgeven door onderstaand formulier in 
te vullen en uiterlijk donderdag 28 juni bij Jet Olde Riekerink aan de IJsvogelstraat 20 
in de brievenbus te doen.
Voor vragen kun je contact opnemen met Jet Olde Riekerink, 06-22 877 523

Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 9 juli tijdens Hellegames!
Activiteitencommissie S.V. De Lutte

OPGAVEFORMULIER HELLEGAMES

Naam Team

Wij zitten in groep _____ van de basisschool

Naam deelnemer 1

Naam deelnemer 2

Naam deelnemer 3

Naam deelnemer 4

Naam deelnemer 5

Naam en 
telefoonnummer
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70 JARIG BESTAAN EHBO DE LUTTE

Jubilarissen
Op zaterdag 14 mei jl. vierde EHBO De Lutte het 70 jarig bestaan. Tijdens deze feestavond 
zijn de jubilarissen gehuldigd. Deze jubilarissen hebben een speldje en een leuke 
attentie mogen ontvangen. 

• Jos Morsink - 55 jaar
• Alwie Egberink - 50 jaar
• Hennie ter Linde - 45 jaar
• Marcel Spitshuis - 35 jaar
• Jacqueline Engbers-Amels - 30 jaar
• Bertus Heebing - 30 jaar
• Jos Spitshuis - 25 jaar
• Gerard Ketelaar - 25 jaar
• Louis Punt - 25 jaar
• Frank Velthuis - 25 jaar.

Op de foto van links naar rechts: Hennie ter Linde, Louis Punt, Frank Velthuis, Alwie 
Egberink, Jos Spitshuis, Marcel Spitshuis.

Afscheid Martine Wolbert
Ook hebben we deze avond afscheid 
genomen van Martine Wolbert. Ze is al 
jaren actief EHBO’er en de laatste 7 jaar 
vervulde ze de rol van penningmeester. 
Alles klopte op de cent nauwkeurig. Ze 
was daarin heel secuur. Martine, jammer 
dat je stopt, maar bedankt voor alles!

Alwie Egberink benoemd tot erelid
Tot slot hebben we Alwie Egberink 
benoemd tot erelid. Hij is 50 jaar lid van 
onze vereniging. 
Zijn diploma heeft hij 5 jaar geleden laten 
verlopen en toen Alwie opnieuw examen 
moest doen is hij met glans geslaagd. 
Je kunt altijd een beroep op hem doen. Zo 
verzorgt hij al jaren de verbandposten in 
sporthal, voetbalveld en buitengebied en 
is hij de de grote drive achter de stand op 
de Hellehondsdagen. 

Zoals hij schetste in de laatste vergadering: “Dat doe ik weer en dat neemt ze mie nig of.” 
Alwie, van harte proficiat met de benoeming! We hopen dat we nog lang van je diensten 
en advies gebruik mogen maken!
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ENGELENEXPOSITIE
In onze Plechelmuskerk is de komende maanden weer een tentoonstelling te 
bezichtigen met dit keer als thema: Engelen. 

Vorig jaar was in onze kerk een expositie gewijd aan St. Jozef omdat de Paus het jaar 
2021 had uitgeroepen als het jaar van St. Jozef. Omdat deze door veel mensen werd 
bezocht, heeft de werkgroep gemeend met dit soort exposities door te gaan.
Mede door een financiële ondersteuning van de gemeente en Dorpsbelangen zijn 
wat materialen aangeschaft en daarmee is nu een expositie opgezet met beeldjes en 
afbeeldingen van engelen.
Niet alleen vanuit het christelijk geloof kennen we engelen als boodschappers vanuit 
de hemel maar ook de Islam kent engelen en met name de aartsengel Gabriël die 
regelmatig de profeet Mohammed bezocht.

Deze expositie is opgezet met medewerking van Toos Achterweust / Museum 
de Pelgrim maar ook een aantal vrijwilligers en verzamelaars uit onze dorps/
geloofsgemeenschap hebben meegewerkt om een zo breed mogelijke expositie op 
te zetten
Ongetwijfeld zal een bezoekje herinneringen oproepen aan vroeger want velen 
kennen nog wel de afbeeldingen van deze “gevleugelde boodschappers”, de 
aartsengelen en de zogenaamde engelenbewaarders op schilderijtjes, prentjes, 
wijwaterbakjes e.d.

Tot ziens in onze dorpskerk!

KRONIEK  DE LUTTE
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ZONDAG 12 JUNI: DE LUTTER VOORJAARSTOCHT...

Dit jaar organiseert de werkgroep van 
de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter 
voor de 10e keer de Lutter Voorjaars-
tocht. Een fietsevenement waarbij de 
deelnemers in staat worden gesteld 
om kennis te maken met de fraaie 
omgeving van het Hellehondsdorp.

Het karakteristieke dorpshuis Erve Boerrigter aan de Plechelmusstraat 14 fungeert als 
startpunt voor deze Lutter Voorjaarstocht. Waar de tocht precies heen voert, blijft een 
verrassing. Dat de deelnemers op 12 juni tal van mooie plekjes rondom het kerkdorp 
te zien krijgen, lijdt echter geen twijfel. 

• De fietsers kunnen kiezen uit twee afstanden: 25 en 50 kilometer.
• Vertrek is mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur.
• Inschrijven vooraf is niet nodig.

Traditiegetrouw is er onderweg en ook na afloop een traktatie voor de fietsers. 
De inschrijvingskosten bedragen € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 
en met 12 jaar. 

WERKZAAMHEDEN STENDERMOLEN...

In de Stendermolen in De Lutte WORDT vanaf maandag 13 juni gedeeltelijk het riool 
vervangen. Dit betekent dat het wegvak tussen 13A en 15A voor twee weken wordt 
afgesloten. U kunt omrijden via de omliggende straten.

Aanwonenden zijn/worden geïnformeerd. Zij kunnen hun auto en afvalcontainers 
buiten het afgesloten gedeelte plaatsen. De verwachting is dat dit karwei in twee 
weken klaar zal zijn. Door weersomstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

OPBRENGST COLLEGE HARTSTICHTING

De opbrengst van de collecte van de Hartstichting dit jaar in De Lutte was € 1626,84. 
Een prachtig bedrag na 2 jaar geen collecte i.v.m. Corona.

We willen alle collectanten bedanken voor hun inzet dit jaar! 
Groet, Merlin Tijdhof en Kim Oude Egbrink
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ACTIVITEITEN ZIJ-ACTIEF: GEZELLIGE FIETSTOCHT

Gezellige fietstocht op 21 juni, aanvang 14.00 uur bij de kerk. Nadien gaan we een 
hapje eten bij De Vereeniging.

• Kosten zijn voor eigen rekening.
• Inschrijven vooraf is niet nodig.
• Allen van harte welkom!

In de maanden juli en augustus fietsen we elke dinsdag: vertrek om 19.00 uur bij de kerk.

Namens het bestuur wensen wij alle leden alvast een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet, Rita Gerritzen.

ALZHEIMER CAFÉ LOSSER

Op 14 juni is er weer een Alzheimer 
Café. Dit keer strijken we neer bij  
’t Trefhuus in Overdinkel. De avond 
staat in het teken van Muziek.

De twee buurvrouwen Anneke en Betsie nemen jullie, door middel van poëzie, 
rekwisieten en muziek mee naar hun jeugdjaren. De buurvrouwen worden gespeeld 
door Sonja Oude Grotebevelsborg en Angelique Brugging. Het beloofd een avond te 
worden waar herinneringen met een lach en een traan op de voorgrond staan.

Het Alzheimer Café Losser is een informeel trefpunt voor mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld waarmee mensen met 
dementie en hun mantelzorgers te maken hebben. De avonden starten meestal 
met een inleiding door een deskundige. Je krijgt informatie over de omgang met 
dementie. Je kunt lotgenoten ontmoeten, ervaringen uitwisselen en raad vragen aan 
deskundigen.

Het Alzheimer Café is vanaf 19.00 uur geopend. Het programma start om 19.30 uur.
Van 20.00 tot 20.30 uur is er een pauze en daarna is er van 20.30 tot 21.00 uur 
gelegenheid om vragen te stellen. Om 21.00 uur sluiten we het café af. Er is dan nog 
gelegenheid voor een nazit en een drankje.

Het Alzheimer Café is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig.



14

GROENE LOPER UITNODIGING 22 JUNI:
Groene inspiratie, kansen en aanbiedingen

Veel mensen hebben wel ideeën over hoe 
ze hun tuin, maar ook hun straat groener 
en gezelliger zouden willen maken. Maar 
hoe zet je nou daadwerkelijk die stap, 
wat komt erbij kijken en hoe krijg je je 
buren óók actief?

Op woensdagavond 22 juni houdt de Groene Loper Losser-Oldenzaal een inspiratie-
bijeenkomst met antwoord op precies die vragen. Tijdens deze bijeenkomst lichten we 
ook de komende acties en aanbiedingen van de Groene Loper Losser-Oldenzaal toe. 

Dit mag je verwachten:
• Een groene (onderhoudsarme) tuin, 

de grote voordelen en de vele 
voorbeelden.

• Hoe maak je samen je straat groener, 
wat is er mogelijk, welke regels gelden 
bijvoorbeeld voor geveltuinen of 
boomspiegels?

• We bieden hulp bij het aanvragen van 
budget voor je groene plannen voor 
de burendag.

• We lichten ons aanbod van bio-
logische bloembollenpakketten toe.

• Een miniworkshop wormenhotel 
maken… Een wát? Ja een 
wormenhotel! 

• Alles wat je wilt weten over de gratis 
plantenpakketten van de najaarsactie 
van de Groene Loper Losser-Oldenzaal 

Inwoners van de gemeenten Losser en Oldenzaal zijn van harte welkom.
• Tijd: woensdag 22 juni van 19.30 – 21.30 (inloop 19.15 uur).
• Locatie: Erve Boerrigter, De Lutte

We stellen het op prijs dat je je vòòr 15 juni a.s. aanmeldt via groeneloperlosseroldenzaal@
gmail.com.

Hartelijke groet en graag tot ziens de 22e!

mailto:groeneloperlosseroldenzaal%40gmail.com?subject=
mailto:groeneloperlosseroldenzaal%40gmail.com?subject=


15

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE

Ook de komende tijd zijn er weer 
verschillende activiteiten bij de KBO 
afdeling De Lutte.

Woensdag 15 juni: Dagje Uit met KBO en Seninoren De Lutte
Met Ter Beek Reizen wordt een volledig verzorgde dagtocht naar Drenthe gemaakt.  
Het vertrek is om 8.30 uur bij Erve Boerrigter en rond 21.00 uur zijn we terug in De Lutte. 
Graag op tijd aanwezig zijn. Iedereen een fijne dag gewenst en tot ziens.

Maandagavond 20 juni thema-avond Gezondheid.
• Deze vindt plaats in Erve Boerrigter. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.
• Aanmelden vóór 12 juni bij Marian Voerman 0541-551 805 of 06-42 344 373

Voor deze interessante thema-avond zijn medewerkers van Huisartsenpraktijk en 
Apotheek De Lutte uitgenodigd. Zorgverleners Adelheid Oude Alink, Ellen Booijink 
en huisarts dr. Elferink zullen vertellen hoe de huisartsenpraktijk van nu is ingericht en 
waarom er zo gewerkt wordt. 
Inhoudelijk zal er meer informatie gegeven kunnen worden dan tijdens het Open Huis 
van 18 juni. Rond 21.15 uur is er een gezamenlijke afsluiting met de mogelijkheid tot het 
stellen van vragen. 

Namens bestuur KBO afdeling De Lutte, Gerda Maseland-Nijhuis, voorzitter

RK UITVAARTVERENIGING DE LUTTE

Tijdens de laatste jaarvergadering is 
besloten dat de vereniging stopt met 
het leveren van dragers vanuit de 
vereniging.

De dragers zijn voor het grootste deel 
al vele jaren gepensioneerd en dus 
behoorlijk op leeftijd. 
Aangezien de laatste jaren geen gebruik 
meer is gemaakt van onze dragers, gaan 
we ook niet meer op zoek naar een 
jongere generatie. 
Meestal worden dragers gevraagd in 
familieverband, vrienden, buren, e.d. 

Mochten onze leden in de toekomst 
gebruik willen maken van “verenigings” 
dragers, dan zal de uitvaartondernemer 
een beroep moeten doen op haar eigen 
dragers. 

Zo komt er een einde aan een periode 
van 60 jaar dat de vereniging beschikte 
over eigen dragers. In goed overleg 
met de dragers is bovenstaand besluit 
genomen en zijn zij voor geboden 
diensten hartelijk bedankt.

Jan Tijman op Smeijers.
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JUBILEUMEDITIE NIGHT @ THE WOODSIDE 

De Lutte - Op zaterdag 25 juni organiseert de Sint Plechelmus Harmonie de achtste 
editie van het inmiddels bekende openluchtconcert. Met dit jaar een speciale 
editie om het 120-jarig bestaan van de Lutter muziekvereniging te vieren. Tijdens 
deze avond laten het harmonieorkest en de slagwerkgroep van zich horen. Zoals 
gebruikelijk eindigt het concert met een knallende afterparty.

120 jaar muziek
De Lutter muziekvereniging zorgt al 120 jaar voor een muzikale bijdrage bij veel Lutter 
activiteiten. Deze avond staat daarom in het teken van 120 jaar muziek. ‘Crazy Charleston’ 
en ‘I’ve got you under my Skin’ uit het begin van de twintigste eeuw wisselen af met hits 
van Queen, Elvis, Guus Meeuwis en Earth, Wind & Fire. De slagwerkgroep laat zich onder 
andere horen met ‘Animals’ van Martin Garrix en ‘Ain’t Nobody’ van Chaka Khan.

Lokaal talent
Net als voorgaande jaren maakt de muziekvereniging graag gebruik van talent uit  
De Lutte en omstreken. Zo zal Marten Jan Rerink van de band Disorder de wereldberoemde 
hit uit de jaren 80 ‘Don’t you forget about me’ zingen. Dirigent Henk Veneman verzorgt 
de zang van een van de bekendste nummers van Frank Sinatra. Zijn zoon en trombonist 
Vincent Veneman brengt twee nummers ten gehore. DJ Susan Volker verzorgt de 
afterparty en de presentatie van Night @ the Woodside is in handen van Wilbert de Goei.

Afterparty
Zoals gebruikelijk gaat het feest na het optreden van het harmonieorkest en de 
slagwerkgroep nog even door. DJ Susan verzorgt samen met het orkest de aftrap voor 
de afterparty en zorgt voor een knallende afsluiter. De afterparty is vrij toegankelijk.

Locatie en kaartverkoop
Het concert vindt plaats op 25 juni om 20.00 uur bij het openluchttheater in De Lutte 
aan het kerkenbospad. Bij slecht weer is er een uitwijklocatie. Kaarten kosten € 10,- in de 
voorverkoop en € 12,50 aan de kassa en zijn te koop bij de Tourist Info in De Lutte en bij 
onze leden.
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LUTHERIA MEISJES A1 WINT DE BEKER

Zaterdag 14 mei jongsteleden heeft 
meisjes A1 van Lutheria de beker 
gewonnen! In de finale namen ze het 
op tegen Libero ‘99 in Neede.

Een bus vol met mensen vanuit De Lutte 
hebben de meiden aangemoedigd. 
Ondanks de bloedhete temperatuur in 
de zaal, hebben ze overtuigend met 3-1 
gewonnen.

Wat een topprestatie van Linne, Esmée, 
Maud, Joleyn, Isabel, Joyce, Annika, Fleur 
en Jorien. Getraind en gecoacht door 
Jeanine Martina en Kim ter Brake.

Gefeliciteerd meiden!

LUTHERIA MEISJES C2 KAMPIOEN

Lutheria meisjes C2 is zaterdag 14 mei 
kampioen geworden in de derde klasse. 
Een 1-3 overwinning in Borne was 
genoeg om het kampioenschap binnen 
te halen. 

C2 bestaat uit Marith Thiadens, Mirte 
Franke, Maud Helthuis, Evi en Noek 
oude Olthuis, Naduah Bloemen en Marie 
Boerkamp, getraind door Joyce Rolink.

Er zaten dit seizoen een paar heel 
spannende wedstrijden tussen maar de 
meiden hielden het hoofd koel. 

Na al dat harde werken is dit C2 team 
terecht kampioen geworden! 

Gefeliciteerd met de mooie prestatie!
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KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTIE

LOCATIE DE LUTTE 

Zondag 12 juni
09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger : dhr. B. Elferink
Lectrice : mevr. T. Hesselink 

Woensdag 15 juni
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : pastor .I. Schraven

Zondag 19 juni : 1e Heilige Communie
09.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke 

Woensdag 22 juni:
19.00 uur : Viering 

Zondag 26 juni
09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastor J. Kerkhof-Jonkman
Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink

Woensdag 29 juni 
19.00 uur : Communieviering 
Voorganger : pastor J. Kerkhof-Jonkman

INTENTIES
Zondag 12 juni :  Ria Grundel-Schiphorst, Gerhard Koertshuis, Annie Niehof-Nolten, 

Ouders Withag-Bosch.
Jaargedachtenis :  Tonnie Oosterbroek, Johan grote Beverborg.

Zondag 19 juni :  Jos Ikink, Hubert Velthuis, Gerard Boers, Ria Tijhuis-Rikhof en Cecile 
Tijhuis, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Opa Jan en Oma 
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Marietje Zanderink-Schopman, Gerrit Koekoek, Frans Maseland, 
Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Grote Punt-Nijhuis, 
Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Frans Zwijnenberg, Jan Heijdens 
en zoon Gerard Heijdens, Hendrik Kristen, Jan Kuipers, Tonnie 
Oosterbroek, Ouders Volker-Ter Linde, Johan Reinink, Herman 
Pünt, Henny Schopman, Bernard Hampsink, Theo Heebing, Ouders 
Lentfert-Siegerink, Hubert Sweerts, Ouders Tijhuis-Rosink. 

Jaargedachtenis :  Ouders Punt-Kempers, Antonius Breukers, Theo van der Vechte. 

Zondag 26 juni : Martijn Olde Riekerink, Marietje Punt, 
Jaargedachtenis :  Lies Olde Hanter-Lansink, Ouders Withag-Punt en zoon Jos, Hennie 

Wigger, Marietje ten Tusscher-Koertshuis.

PASTORPRAAT - GEVEN JULLIE HUN DAN TE ETEN.
Overweging bij Sacramentsdag. 
Beste mensen, 
Sacramenten zijn bijzondere Gods-ontmoetingen en ervaringen in ons bestaan; ze 
betekenen ons onderweg zijn met God en met medemensen: onderweg naar morgen, 
naar toekomst, naar onze bestemming. In onze kerk kennen we zeven sacramenten: 
Doopsel, Eucharistie, Vormsel, Huwelijk, Priesterschap, Biecht, Ziekenzalving. In dit artikel 
wil ik het hebben over het sacrament van de H. Eucharistie. Dit sacrament gaat terug op 
het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. We vieren de instelling van de 
eucharistie op bijzondere wijze op Witte Donderdag. Dit is in de Stille of Goede Week; 
om nog meer aandacht aan dit sacrament te schenken is Sacramentsdag ingesteld (dit 
jaar vieren we dit feest in het weekeinde van 18/19 juni). De eucharistie herinnert ons 
eraan, dat we niet alleen over God dienen te praten, maar dat er ook gedaan, gezorgd 
dient te worden. Dat maakte Jezus ook duidelijk toen hij lang en veel gepraat had met 
een gro-te groep mensen over het Rijk van God. Hij had het over delen met mensen 
die niets hebben, over een arm om iemand heen slaan die het moeilijk heeft. Toen het 
al laat geworden was zagen de leerlingen dat ze niet iedereen te eten konden geven. 
“Stuur ze weg “was het advies van hen aan Jezus, maar Hij zei “Geven jullie hun dan te 
eten.“ Er waren vijf broden en twee vissen om van te delen. Een onmogelijke opdracht, 
daar konden ze toch niet aan beginnen. Onmogelijk, inderdaad. Zolang het hart en 
de handen van mensen gesloten blijven voor de ander is geen enkel probleem op te 
los-sen. Zolang de ene mens in handen houdt wat hij heeft en vooral bezorgd is om 
eigen welzijn, dan blijft het voor de ander zoals het was. Jezus maakte zijn leerlingen 
mede-verantwoordelijk voor het Rijk van God; dat onlosmakelijk verbonden is met de 
concrete zorg om mensen ver weg en dichtbij. Jezus bad tot God, dankte Hem, brak het 
brood en gaf het aan de leerlingen om door te geven aan al die mensen. Voorafbeelding 
van de eucharistie, het sacrament van de communio, de delende gemeenschap, waar 
niemand met lege handen blijft.
Daar gaat het om, als we bidden: “Uw rijk kome“. Onze zorg, als leerlingen anno 2022, 
voor mensen, als heilzaam teken voor de ontmoeting tussen God en mensen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE: 19 JUNI
Op zondag 19 juni om 9:00 uur ontvangen 19 jongens en meisjes uit De Lutte voor 
het eerst de Heilige Communie. De feestelijke viering begint om 09.00 uur in de 
Plechelmuskerk in De Lutte en wordt voorgegaan door pastoor Munsterhuis.

De communicantjes hebben zich hierop in de afgelopen maanden grondig voorbereid. 
Er waren onder begeleiding van ouders speciale kindermiddagen waarin diverse 
onderwerpen werden besproken zoals het doopsel, ‘samen aan tafel’ en ‘ iedereen hoort 
erbij’. De kinderen hebben een rondleiding gehad in de kerk en een bezoek gebracht 
aan de bakker. 
De communieviering zal een hoogtepunt zijn voor deze kinderen. Iedereen is van harte 
welkom om de viering bij te wonen!

DANK JULLIE WEL
Voor alle reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vader, in de 
vorm van kaarten, mailtjes, appjes, telefoontjes, bloemen.Het heeft ons goed gedaan!
Mijn vader is 93 jaar geworden. De laatste jaren nam zijn fysieke gezondheid af, maar 
telkens opnieuw pakte hij het leven weer op. In de Goede Week gaf hij aan dat hij 
graag met ons mee wilde gaan naar de Paaswake in Ootmarsum. Na twee sobere jaren 
konden we dit jaar gelukkig weer voluit het Paasfeest vieren en mijn vader heeft ervan 
genoten, tot ontroerends toe. Het was zijn laatste kerkgang. 
Na Pasen heeft hij in vertrouwen en steeds meer in stilte gewacht op het moment 
waarop “onze Lieve Heer”, zoals hij dat zei, hem zou komen halen. 
In die laatste weken heb ik veel steun gehad aan een zin die ik las in de uitgave over 
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Titus Brandsma naar aanleiding van zijn heiligverklaring (deze uitgave ligt in alle 
kerken van Lumen Christi), woorden van Teresa van Avila die ook Titus Brandsma 
hebben aangesproken: “Laat je door niets verontrusten, want alles gaat voorbij”. 
Deze woorden hebben mij de rust gegeven om erbij te blijven, bij het niet weten 
hoelang nog en hoe het zou gaan, de rust bij de moeite van het wachten. “Ik wil alleen 
nog maar in de zon zitten”, zei mijn vader in één van zijn laatste weken. Ik hoop en 
geloof dat hij nu bij God is, in zijn licht en warmte. 
José van den Bosch PW

VORMSELVIERING 2022 
Op zaterdag 23 april hebben 23 kinderen 
uit groep 8 van de hulpbisschop 
Mgr. T. Hoogenboom het sacrament van 
het Vormsel ontvangen.
Het was een feestelijke gebedsviering en 
heel fijn dat er weer veel mensen in onze 
kerk samen waren. De voorbereiding 
tot het vormsel hebben de kinderen 
gedaan via het project ‘Vormselkracht’ 
onder begeleiding van hun ouders en 
vrijwilligers van de parochie.
Dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen!
Voor volgend jaar is onze vormselwerk-
groep nog op zoek naar enkele, nieuwe 
vrijwilligers die willen helpen bij de 
voorbereidingen en organisatie van dit 
bijzondere sacrament voor de kinderen. 
Wil jij dat eventueel wel?
Neem dan contact op met Henrieke of Carmen via mail: vormselstuurgroep@gmail.com

HOE BEWUST ZIJN OF DOEN WE
Woensdagavond 6 juli a.s. is eenieder om 18.30 uur welkom bij de H. Plechelmuskerk 
(Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na een kort welkom samen zo’n 2,5 km te wandelen 
naar Sacha Kripa voor koffie/thee plus iets lekkers, waarna we met elkaar ons ‘bewust 
zijn’ gaan oefenen.
Sacha Kripa is een meditatie- en retraitecentrum gelegen in het mooie Roderveld. Na 
circa 1,5 uur ‘bewustwording’ wandelen we via een andere route terug naar de kerk. We 
verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de kerk in Rossum.
Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden. Uw eventuele vrije gift wordt 
geschonken aan ‘Sparkling Waterfall Foundation’, een bijzonder project van Sacha Kripa.
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van 
harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.
Opgave s.v.p. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com
Bij opgave per mail a.u.b. ook even uw woonplaats vermelden.

mailto:vormselstuurgroep%40gmail.com?subject=
mailto:vangalenmarjan%40gmail.com?subject=
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Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

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

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores,  
ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam www.lumenchristi.nl. 

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 

 

KEVELAER 26 EN 27 AUGUSTUS
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus gaan we weer naar Kevelaer. Eén of twee dagen 
met de bus. 
• Op vrijdag 26 augustus vertrekken de bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. 

De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. 
• Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen, De Lutte 

en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij deze bedevaart aan.

Informatie en opgave:
• 2-daagse: Ria Vloothuis, telefoon 06-22 044 8 22
• 1 dag: Ans van Langen, telefoon 06-20 477 333
Houd deze data alvast vrij: Meer Informatie in het volgende ‘t Luutke.



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




