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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, 12 loopt van 30 augustus 2022 tot 20 september 2022 
kopij inleveren woensdag 24 augustus voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte is 
gesloten van 08-08-2022 t/m  26-8-2022

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt
u de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de 
gehele tekst af  0541 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met 
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in 
het Gezondheidscentrum en wel op 
maandagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. 088-4633566
De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

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

JAARKALENDER

 Augustus

21 Familiefietstocht Tuffelkeerlkes
24 Deadline ‘t Luutke nr. 12
31 Dorpshoes: Kuierwandeling

 September

 1 De Museumfabriek KBO/Zonnebloem
10 Nationale Ziekendagviering De  
 Zonnebloem
13 Zijactief start seizoen in de kerk
14  Deadline ‘t Luutke nr. 13 
15 Zonnebloem: busreis naar de Floriade
24  Gala Bosdûvelkes,aanvang 20.00 uur 
25  Gala Bosdûvelkes, aanvang 16.00 uur 

25 Play along concert St. Plechelmus  
 Harmonie
28 Dorpshoes: Kuierwandeling 

 Oktober

 5  Deadline ‘t Luutke nr. 14
11 Parochie en vrijwilligers avond
16 Twentse Cultuurtocht 
25 Activiteit Zijactief
26 Dorpshoes: Kuierwandeling
26 Deadline ‘t Luutke nr. 15
29 Kok’n en Kuiern



3

LEEFSTIJLPROGRAMMA SLIMMER IN DE LUTTE IS EEN SUCCES, 
VANAF OKTOBER 22 START ER EEN NIEUWE GROEP!

Vanaf oktober’21 zijn er inmiddels 2 groe-
pen gestart met ca. 10 personen om samen 
te werken aan een gezonde leefstijl. Wij 
hebben één van de deelnemers mogen 
interviewen:

Mijn naam is Sandra en ik ben sinds vorig 
jaar oktober gestart met de Gecombineerde 
Leefstijlinterventie SLIMMER. Ik heb me 
opgegeven omdat ik meer energie wilde. 
Door het SLIMMER traject heb ik geleerd 

hoe ik gezonder kan gaan eten en ik ben daarnaast meer gaan bewegen. Ik kreeg uitste-
kende begeleiding van zowel de diëtist als de fysiotherapie, ik kon altijd met mijn vragen 
terecht en ik kreeg goede tips. Inmiddels heb ik veel meer energie en ben ruim 20 kg 
afgevallen! Ik raad het iedereen aan om mee te doen die meer energie wil, verbeterde 
conditie en gezonder wil gaan eten.

Algemene informatie SLIMMER
Wat is Slimmer?
SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen met overge-
wicht en een verhoogd gezondheidsrisico. Het programma richt zich op het duurzaam 
verbeteren van de leefstijl. SLIMMER is onderbouwd vanuit wetenschap en doorontwik-
keld in de praktijk.

Het SLIMMER programma 
Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een intensief voedings- en be-
weegprogramma van 6 maanden en een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Het 
programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers wor-
den begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning. 
De uitvoering is in handen van zorgverleners (leefstijlcoach, diëtist, fysio- en oefenthe-
rapeut) en lokale beweegprofessionals.

Doelgroep
SLIMMER richt zich op volwassenen met obesitas (BMI 30-40) óf overgewicht (BMI >25) 
met een verhoogd gezondheidsrisico. Een verwijzing van de huisarts of medisch speci-
alist is noodzakelijk. 

SLIMMER wordt vergoed door de zorgverzekeraar
Per 1 januari 2019 wordt SLIMMER vergoed vanuit de basisverzekering, het gaat niet van 
het eigen risico af. 
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10.000 EURO VOOR CARNAVALSHAL DE LUTTE

Een ruimere loods en veiliger bouwen aan carnavalswagens; dat was een grote wens 
van carnavalsverenigingen C.V. De Bosdûvelkes en De Tuffelkeerlkes in De Lutte. Om 
die reden dienden zij een aanvraag in voor een bijdrage van € 10.000,- vanuit het Univé 
Buurtfonds. Raimond Oude Egbrink, lid van de werkgroep: “We willen hiermee niet al-
leen een veiligere en gezondere werkomgeving creëren, maar ook meer mensen en-
thousiasmeren voor de wagenbouw en techniek. Onze plannen gaan zelfs veel verder 
dan dat…”

Veiliger werken
“De in 2002 gerealiseerde hal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is deze te 
klein voor wagenbouw van twee carnavalsverenigingen. Lassen, slijpen, spuiten en plak-
ken op een paar vierkante meter kan onveilige situaties opleveren. Door de carnavalshal 
met 10 meter aan de voorzijde uit te breiden en te investeren in goede steigers, ladders 
en veilig gereedschap kunnen we dit probleem aanpakken. We hopen zelfs een spuitca-
bine én ventilatie te kunnen plaatsen. Met € 10.000,- euro uit het Univé Buurtfonds dat 
helpt om lokale projecten tot leven te brengen, sponsorgeld van lokale bedrijven en de 
opbrengst van een speciaal daarvoor georganiseerde loterij, kunnen we onze plannen 
mogelijk maken. De planning is dat de uitbouw na de zomer helemaal af is, zodat we 
direct goed kunnen starten met het nieuwe wagenbouwseizoen.”

Carnaval verbindt
Gerard Kok, Bestuurder Univé Oost: “Elkaar helpen zit in het DNA van Univé. Wij on-
dersteunen lokale, kleinschalige projecten die de leefomgeving écht fijner en veiliger 
maken. Die zorgen voor een verbetering voor de lange termijn en waarvan iedereen in 
de omgeving profiteert. Het samen bouwen aan carnavalswagens is zo’n voorbeeld; het 
verbindt, het brengt mensen uit de buurt bij elkaar. Het is niet alleen gezellig, maar ook 
de ervaring die je hier opdoet kan van groot belang zijn voor je carrière. Bedrijven uit 

Bertus Telgenkamp en Gerald Riesewijk nemen cheque in ontvangst



5

deze regio zijn gebaat bij technische mensen en op deze manier kunnen we ze in onze 
regio houden, vliegen ze niet uit naar het Westen. Natuurlijk willen we dat er ook veilig 
gewerkt wordt en daar dragen we graag een steentje aan bij. Daarom ontvangen deze 
carnavalsverenigingen in De Lutte een mooie bijdrage uit het Univé Buurtfonds.”

DorpsLab De Lutte een feit
Raimond: “Het leuke is dat er al doende allerlei andere creatieve ideeën ontstonden. 
Zo ook voor een  DorpsLab in De Lutte. Dat wil zeggen: een creatieve broedplaats voor 
kunst, cultuur en techniek. Je ziet veel van deze initiatieven in stedelijk gebied en nu dus 
ook in een plattelandsdorp als De Lutte. Een deel van de nieuwe carnavalshal wordt nu 
hiervoor gereserveerd. Het DorpsLab is gebaseerd op vier pijlers: openbare werkplaats 
faciliteiten, (les)programma’s, creatieve workshops en het ontwikkelen van nieuwe ini-
tiatieven en samenwerkingsvormen. Het bedrijfsleven, lokale verenigingen, maar ook 
instellingen als Saxion Hogeschool, SMEOT en Tetem zijn nauw  betrokken en de eerste 
workshops, waarin nieuwe technieken centraal staan, zijn al georganiseerd. Die verbon-
denheid in deze regio maakt het mogelijk om dit soort projecten ook daadwerkelijk te 
kunnen realiseren. Onze dank is groot!”

Donderdag 1 september: bezoek Museumfabriek
Op donderdag 1 september zijn we samen met de KBO uitgenodigd door Museum 
Plus Bus om een bezoek te brengen aan De Museumfabriek in Enschede. 

Inmiddels zijn opgaveformulieren verspreid waarmee je je kunt opgeven bij je gast-
vrouw of Irma Spitshuis.

Donderdag 15 september: bezoek Floriade Almere
Donderdag 15 september gaat de zonnebloem afdelingen NO Twente naar de 
Floriade in Almere. De bus vertrekt om 8.30 uur vanuit De Lutte bij dorpshoes Erve 
Boerrigter en om 9 uur vanaf het station in Oldenzaal. Vanuit De Zonnebloem wordt 
er gezorgd voor een kop koffie/thee, een lunch en een versnapering tussendoor. Op 
de terugweg genieten we van een heerlijk diner. De kosten voor deze dag bedragen 
50 euro. We verwachten rond de klok van 19 uur terug te zijn.

Aanmelden kan nog tot 25 augustus bij Ans Tijman Op Smeijers 0681204038 of Irma 
spitshuis 0612991286.

Indien er plaatsen over zijn in de bus kunnen niet zonnebloemgasten ook mee. 
Voor informatie graag bellen met bovenstaande telefoon nummers.

DE ZONNEBLOEM DE LUTTE
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Dit jaar bestaat volleybalvereniging 
Lutheria maar liefst 50 jaar! Om deze mijl-
paal niet zomaar aan ons voorbij te laten 
gaan, is er een feestweekend gepland op 
16 en 17 september aanstaande. 

Vrijdag 16 september is er de officiële 
receptie voor al onze sponsoren en ge-
nodigden in sportcafé De Luttermolen. 
Vanaf 20.00 ben je als sponsor van harte 
welkom om samen met het bestuur en de 
commissies het glas te heffen!

Op zaterdag 17 september is er vanaf 
20.30 uur een feestavond voor alle leden 
én oud leden. Dit feest vindt plaats bij 
een van onze trouwe sponsoren: Loon- 
en grondverzetbedrijf Volker aan de 
Lossersestraat 75 in De Lutte. De muziek 
zal worden verzorgd door Flash-back en 

het belooft een gezellige feestavond te 
worden.

Naast deze feestelijke activiteiten worden 
er ook activiteiten voor de jeugd georga-
niseerd. Met dank aan sponsoring en vrije 
giften, is het idee om op een later mo-
ment met alle jeugdleden een dag naar 
een pretpark of grote speeltuin te gaan.  
 
Ben jij lid of ooit lid geweest van van onze 
volleybalvereniging? Twijfel dan niet en 
kom gerust langs om het 50-jarig jubile-
um met ons te vieren. Ook partners van 
leden zijn van harte welkom.

We hopen er met al onze sponsoren en 
(oud)leden een onvergetelijk weekend 
van te maken! 

50-JARIG JUBILEUM V.V. LUTHERIA

WERKZAAMHEDEN LUTTERMOLENWEG VANAF 22 AUGUSTUS

Vanaf maandag 22 augustus gaat aannemer Gerwers aan de slag met de riolering in de 
Luttermolenweg. Het hemel- en afvalwaterriool wordt gesplitst, waardoor de riolering 
hevige waterval beter aan kan. We gaan er vanuit dat de werkzaamheden twee weken 
zullen duren. In verband met (slechte) weersomstandigheden kan hier van afgeweken 
worden. 

Afsluiting ter hoogte van nummer 19
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren sluiten we ter hoogte van Luttermolenweg 
nummer 19 de weg af. Aanwonenden en ondernemers blijven volledig bereikbaar, maar 
er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Via de Provinciale Weg – Kroepsweg of via de 
Waterradmolen - Rosmolen kunt u alsnog aan de andere kant van de Luttermolenweg 
komen. Dit zullen ook de omleidingsroutes zijn voor doorgaand verkeer.

Afvalinzameling
Het huishoudelijk afval wordt volgens de normale planning opgehaald. Woont u binnen 
het werkvak? Plaats uw container dan net buiten het werkvak of in de meest nabijgele-
gen zijstraat, waar de vuilniswagen kan komen. 
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TWENTS NOABER FONDS HART VOOR TWENTE

Heb jij een goed idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp 
of stad?
Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blij-
ven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het noaberschap 
in jouw omgeving groter wordt? Aarzel dan niet en neem contact op met Lidy Noorman 
via l.noorman@overijssel.nl. Zij is contactpersoon voor een eerste check.

Wanneer kun je aanvragen?
• Je hebt een goed en verfrissend idee voor Twente dat bijdraagt aan de lokale 

leefomgeving;
• Jouw idee is van belang voor de gemeenschap;
• Het idee is voor de langere termijn;
• Anderen worden ook beter van jouw idee;
• Je initiatief is bestemd voor iedereen in de gemeenschap;
• Alleen aanvragen uit Twente worden gehonoreerd;
• De aanvraag moet betrekking hebben op één van de gebieden die in het doel van 

de stichting zijn genoemd.

Bij het formuleren van je plan is het nodig om de in het aanvraagformulier opgenomen 
richtlijnen te gebruiken.

Waarvoor is de bijdrage van het Twentse Noabers Fonds niet bedoeld? 
Voor o.a. initiatieven of activiteiten die al uitgevoerd zijn, reguliere activiteiten/kos-
ten, (buurt)feesten, exploitatiekosten, onderhoud, reis- en verblijfkosten, onvoorziene 
kosten.

Wat kun je krijgen?
• Ondersteuning in kennis
• Ondersteuning in financiële middelen
• Je kunt een maximale bijdrage van €2000,- ontvangen.
• Een netwerk
 
Voorbeelden:
• De Dinkel Survival Runners Losser (2019)
• De nieuwe kunstroute in Lonneker (2020)
• Speel- en beweegveld Janskamp Denekamp (2020)
• Koken voor ouderen en alleenstaanden (2020)

Meer info: https://www.twentsenoabersfonds.nl/
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SAVE THE DATE: BIJEENKOMST LAAGGELETTERDHEID 

Ontdek wat het voor iemand in de praktijk betekent om laaggeletterd te zijn. Welke 
signalen zijn er en hoe ga je hierover het gesprek aan? Hoe creëer je een vertrouwelij-
ke sfeer? Hoe leid je iemand naar een cursus of sluit je aan bij de (leer)behoeften? Op 
donderdag 8 september, in de Week van Lezen en Schrijven, wordt er een voorstelling 
opgevoerd door Hetsen en Visschers over het herkennen en bespreekbaar maken van 
laaggeletterdheid in de raadszaal van ’t Lossers Hoes.

Donderdagavond 28 juli werd het cen-
trumplein van De Lutte omgedoopt tot 
het Stephan Scheper Huifkarplein. De 
naamgeving van het plein wordt jaarlijks 
mogelijk gemaakt tijdens de veiling van 
de Hellehondsdagen. Zo heeft  het plein 
de laatste jaren verschillende namen ge-
had. Dit jaar dus het Stephan Scheper 
Huifkarplein. 

De aanleiding: Zaterdag 21 mei kantelde 
in dorp Losser een huifkar met daarop 
een voetbalelftal dat haar kampioens-
feest vierde. Naast enkele (niet zware) 
gewonden en aandacht van de hele va-
derlandse media ontstond er een discus-
sie over het gebruik van huifkarren voor 
dergelijke triomftochten. Een week later 
werd het vierde elftal van SV De Lutte 

kampioen. Ook dit team maakte een 
tocht per huifkar. De mannen uit De Lutte 
wisten de gemeenschap weer te roeren 
door pontificaal de tocht door het cen-
trum van Losser te maken, net een week 
na het  ongeval. Niet slim zeiden veel 
mensen. De Tubantia maakte van deze 
laatste rit een bericht, opgesteld door 
journalist Stephan Scheper, woonachtig 
in De Lutte. Dat vonden de mannen van 
het kampioenselftal niet leuk ook al om-
dat nu de hele regio kennis kon nemen 
van hun ‘domme’ actie. 

Zijdelings zet Stephan Scheper zich ook 
in voor de bekende veiling tijdens de 
Hellehondsdagen. Toen het veilingitem 
‘Pleinnaam’ aanbod kwam tijdens de vei-
ling boden verschillende groepen en per-
sonen uit De Lutte op het aangebodene. 
Het was het vierde elftal (maximaal op 
sterkte) dat voor maar liefst 1700 euro de 
naam van het plein kocht. De koper mag 
terplekke ook de naam die het plein een 
jaar lang zal dragen, bekendmaken. Dat 
werd dus Stephan Scheper Huifkarplein. 

Hilariteit alom, de journalist kan tegen 
een plaagstoot en het vierde elftal vierde 
nogmaals hun bekendheid. Uiteindelijk 
werd de gemeenschap van De Lutte er 
beter van: 1700 euro!

EEN VOETBALELFTAL, EEN JOURNALIST EN 1700 EURO VOOR 
DE LUTTE
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Op zaterdag 27 augustus verzorgen wij een gratis toegankelijk openlucht optreden in 
het centrum van De Lutte. Ja, u leest het goed, het optreden is op een zaterdag. Vanaf 
17:00 spelen De Lutter Muzikanten op het podium onder de karakteristieke bomen in 
ons mooie dorpscentrum. U kunt plaatsnemen op één van de terrassen en wordt dan 
getrakteerd op onvervalste blaasmuziek uit ons brede repertoire waarbij diverse pol-
ka’s en walsen met zang worden uitgevoerd. Na het optreden zal Tapwacht ’90 door-
gaan, samen met een ander dweilorkest zorgen zij ervoor dat er vanwege de goede 
stemming geen reden is om naar huis te gaan. Hiermee bieden we u muziek tussen 
17:00 uur en ongeveer 21:30 uur. Bij slecht weer kan het optreden geen doorgang 
vinden. Op de website www.luttermuzikanten.nl maar ook op Facebook vindt u meer 
informatie over de kapellen en de laatste stand van zaken omtrent het optreden.

ZOMERCONCERT DE LUTTER MUZIKANTEN EN TAPWACHT ‘90

De voorstelling ‘Laaggeletterd’ duurt 
ongeveer een uur en geeft je inzicht 
in de belevingswereld van vier laag-
geletterden en de dilemma’s en knel-
punten van professionals in contact 
met hen. Je wordt geïnspireerd om 
hen beter te bereiken en het juiste 
gesprek te voeren. Na de voorstelling 
ga je interactief aan de slag. Door het 
nagesprek, verzorgd door de acteurs, 
zet de voorstelling aan tot effectie-
ve communicatie rondom laagge-
letterdheid. Samen in gesprek over 
laaggeletterdheid! 

Voor wie? 
• Bent u een professional die meer NT1’ers wil bereiken? 
• Werkt u bij de gemeente, in het sociaal domein, in het onderwijs, de kinderopvang, 

als leidinggevende in de procesindustrie, schoonmaakbranche, productieomge-
ving, als huisarts, specialist, apotheker, praktijkondersteuner of anders? 

• Weet u niet precies hoe het gesprek aan te gaan met een laaggeletterde?
• Vraagt u zich af of dat wel uw taak is?
• Wilt u aan de slag met uw netwerk maar u weet niet hoe?

Kom dan naar deze bijeenkomst op donderdag 8 september! De voorstelling begint om 
19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 
Losser. De avond duurt tot ongeveer 22.30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst over 
laaggeletterdheid is verplicht en kan via info@fundamentlosser.nl 
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Een mobiele telefoon die rouleert onder de inwoners van De Lutte. Degene die de 
telefoon in zijn bezit heeft, geeft hem na drie weken weer door aan een willekeurige 
andere Luttenaar. Via WhatsApp vuurt de redactie van ’t Luutke vragen af op de voor 
hen dan nog onbekende eigenaar van de Dorpsmobiel. Hieronder het vragenvuur van 
de afgelopen weken.

Met wie hebben we het genoegen?
Ik ben Ingrid Reinink.

Zou je je even kunnen voorstellen aan de lezers 
van ’t Luutke en iets meer kunnen vertellen 
over jezelf?
Ik ben Ingrid Reinink en 32 jaar getrouwd 
met Hans. We hebben twee dochters: 
Carmen (24) en Babette (22). We wonen nu 
26 jaar in De Lutte. Ik ben werkzaam als 
kraamverzorgende en één dag, of soms 
vaker in mijn vrije dagen, help ik mijn 
broer en schoonzus in de winkel van fruit-
boerderij Oold Bleank in Rossum. Ik heb 
een kleine taak als vrijwilligster bij de kerk 
in De Lutte. Ik bedenk me nu trouwens 
dat ik zelf helemaal geen Luttenaar ben. 
Hans wel. Ben ik dan wel geschikt voor de 
mobiel?

Zekers wel. Vanuit welke plaats ben je naar De Lutte gekomen?
Vanuit Losser.

Wat was jouw grootste miskoop ooit, Ingrid?
Daar heb ik lang over na moeten denken. Ik kan het me niet herinneren. Ik denk 
lang na voordat ik iets aanschaf. Wat ik koop, vind ik dan ook vaak heel lang mooi. 
En ben ook wel van: goedkoop is duurkoop. Dus meestal gaat alles goed en lang 
mee. Denk dat ik al vroeg aan duurzaamheid ben gaan doen.

Waarom zou je nergens anders in De Lutte willen wonen dan op Het Haverkotte?
Wij wonen op zo’n mooi plekje! Aan de rand van De Lutte met aan de achterkant een 
prachtig mooi uitzicht over de weilanden. En aan de voorkant een gezellig rustig 
plein met fijne buren om ons heen. We zitten lekker vrij. Hier willen wij niet meer 
weg!
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Met welke Luttenaar (maar mag ook iemand buiten het dorp zijn) zou je graag een week 
lang je leven willen ruilen?
Ja daar moest ik goed over nadenken. Je bent wie je bent! Lastige vraag, maar ik 
zou best wel eens een weekje met koningin Maxima willen ruilen. Lijkt me heerlijk 
dat ‘alles’ voor je gedaan wordt om er telkens maar weer goed uit te zien. Dat je 
haar gedaan wordt, make up, personal  trainer om fit te blijven. Een ontwerper 
voor een mooie jurk. Dat er voor je gekookt wordt, etc. Kortom even leven als een 
prinses! Haha. Alleen jammer dat je dan weinig privacy hebt. Maar voor een weekje 
is het goed te doen, denk ik. Ik beschik helaas niet over al haar kennis, ze heeft 
natuurlijk ook een zeer drukke baan! Al met al lijkt het me een hele leuke, aardige 
vrouw, waar ik m’n petje voor af neem! Ik vind dat ze het fantastisch doet.

Welke plek ter wereld zou je ooit nog eens willen bezoeken en denk je dat dat er nog ooit 
van gaat komen?
Dan willen we graag naar Nieuw Zeeland. Lijkt ons een heel mooi en veilig land. We 
kijken vaak naar ‘Love is in the air’ van Robert ten Brink en daarin zagen we hoe 
mooi het daar is. Hoewel wij eigenlijk helemaal niet zulke vakantiegangers zijn,-
denken wij er toch in de eerstkomende jaren  naartoe te gaan. Een keer doorpakken 
en gewoon doen. We zijn nu nog gezond en fit. Nu je ouder wordt, ben ik me er wel 
bewust van dat het leven ook zomaar ineens anders kan lopen. Hopelijk  krijgen wij 
de tijd om deze reis samen te kunnen maken.

Als jij de mogelijkheid had om direct iets aan ons dorp te veranderen of voor het dorp gere-
geld te krijgen, wat zou dat dan zijn?
Wat voor mij, en ik denk voor velen een doorn in het oog is, zijn de groenvoorzie-
ningen. Vooral die aan de Spechtstraat en de Appelvinkstraat, voor mij lijkt het 
onkruid. Het oogt zeer rommelig! Ik ken de achterliggende gedachte bij de over-
heid. Maar het kan, om diezelfde reden, ook mooier. Zoals de beplanting is gedaan 
aan de Dorpstraat en een stukje hier aan Het Haverkotte. Oogt vele malen mooier 
en met hetzelfde doel, lijkt mij. Ik ga morgen de telefoon doorgeven want dinsdag 
gaan we er een paar dagen tussenuit.

Dat is goed. Alvast een hele fijne vakantie! Heb je nog een leuke vraag voor degene aan wie 
je de telefoon doorgeeft?
Wat is je eerste reactie om de Dorpsmobiel nu overhandigd te krijgen?

De collecte voor de Maag Lever en Darmstichting afgelopen juni heeft in De Lutte 
€1253,93 opgebracht. Graag willen we alle trouwe collectanten bedanken voor hun 
inzet en natuurlijke alle gulle gevers voor hun bijdrage. 

Ria Koster en Carla Oudehand

COLLECTE MAAG LEVER E NDRAMSTICHTING 2022
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MAAK VRIENDEN BIJ JOIN US LOSSER

De zomervakantie lijkt misschien een leuke tijd waar-
in jongeren er op uit gaan en genieten van leuke  
activiteiten. Toch is dat zeker voor 200.000 jongeren 
in Nederland niet het geval. 8% van de nederlandse  
jongeren voelt zich elke dag alleen. Deze jongeren 
vinden het lastig om anderen te ontmoeten en vriend-
schappen op te bouwen. Juist nu, nu ook de contacten 
op scholen wegvallen, voelt het alsof zij er alleen voor staan. Stichting Fundament is er 
voor deze jongeren tussen de 18 en 25 jaar!

Sociaal sterker worden
Join Us helpt jongeren die het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. 
In Losser start de Join Us groep voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen en de groep gaat van start op 1 september 2022. Iedere 
twee weken ontmoeten de jongeren elkaar. Samen doen ze allerlei activiteiten die ze 
zelf bepalen en organiseren. Denk aan gamen, films kijken, spelletjes doen of externe 
activiteiten. Tijdens de avonden zijn er ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren 
helpen met het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het versterken van hun 
zelfbeeld.

Altijd jezelf zijn
Lola-Kay vertelt over haar deelname aan Join 
Us. “Ik had het gevoel dat niemand me leuk 
vond en dat ik niet goed genoeg was. Ik heb 
toen op internet gezocht of er iets bestond 
waar je vrienden kon maken ofzo. Zo kwam ik 
bij Join Us.” Inmiddels is Lola-Kay uitgestroomd 
en blikt ze terug. “Bij Join Us kun je altijd jezelf 
zijn en je kunt er ook een stuk zelfverzekerder 
van worden. Ik merkte bij Join Us dat ik wél 
goed genoeg was en kan nu op andere plekken 
ook beter laten zien wie ik ben.” 

Kom erbij. Join Us!
Ben je nieuwsgierig naar Join Us? Iedereen is van harte welkom!  Jongeren kunnen zich 
gratis aanmelden via de website. Op www.join-us.nu vind je meer informatie en veel 
ervaringsverhalen van jongeren.

In de Gemeente Losser start Join Us 18-25 jaar in samenwerking met Stichting 
Fundament. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 september 2022 bij de 
Kiekerskaamp (Denekamperdijk 46, Losser) 
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Op het moment dat ik deze column schrijf heb ik net 2 weken vakantie gevierd. Het was 
nadenken wat ik ging dragen op mijn eerste werkdag na mijn vakantie. Twee weken was 
het afgeknipte spijkerbroek, bikini en hemdje en af en toe een jurkje als ik buiten de 
poort moest. Twee weken het campingleven gevierd in mijn achtertuin inclusief zwem-
bad, luchtbed en sköttelbraai. Twee weken bestond het animatieteam uit boeken lezen, 
Spotify, Radio Tour de France en af en toe tv. 

Mijn bingokaart voor de maand juli: zonnen, bijtanken na een drukke periode, hard-
lopen, wespen verjagen, Hellehondsdagen vieren, oudste zoon 17 jaar zien worden, 
fietsen naar Else am See, bijkletsen met vriendinnen, smeren tegen de jeuk van mug-
genbulten, eindelijk snappen hoe wielrennen werkt, lijstje van de to-do dingen uit de 
kerstvakantie wegwerken, tot de conclusie komen dat Marcel Kittel de knapste Duitser is 
die er is, meejuichen met het Engelse damesvoetbalteam, verbazen hoe mooi Europa is 
door foto’s die dochter stuurt tijdens haar rondreis, 3 uur lang hangen boven hete kolen 
en worstjes braden voor cliënten, Leontien van Moorsel gevoel hebben, loopplannen 
maken voor de herfst, verbazen dat er al pepernoten in de winkel liggen en mentaal 
voorbereiden dat oudste dochter haar 22ste verjaardag viert. 

Ik hoop dat jullie ook een aantal zaken kunnen doorstrepen voor deze zomer of maak 
een bingokaart voor jezelf. Geniet van de zomer!!

Graag wil ik even terugkomen op mijn vorige column waarin ik schreef over vroeger 
en of toen het allemaal beter was. Eind juni was ik met mijn dochter een aantal dagen 
in Londen, de toerist uithangen. In 1990 was ik voor de eerste keer in Londen, stage 
van de middelbare school voor 2 ½ maand samen met Wendy, een schoolgenoot. Vaste 
prik was toen op zaterdagmiddag naar Sherlock Holmes, een mooie en gezellige pub in 
Londen. Deze pub wilde ik mijn dochter laten zien maar wist niet helemaal meer waar 
deze pub stond, wel de buurt waar de pub was. Volgens google maps stond de pub op 
een andere plek in Londen maar tikkie eigenwijs en overtuigd van mijn geheugen zijn 
we op zoek gegaan naar de Sherlock Holmes. En jahoor, geheugen wint het van google 
maps. Ook een leuke voor de bingokaart….

Monique Greftenhuis 

WAT HEBBEN JULLIE GEDAAN IN JULI?
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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




