Uitgave 12 - van 30 augustus tot 20 september 2022

BUURTBUS DE LUTTE
ZOEKT CHAUFFEURS

‘BLUES BIE’N SCHEMERLAMP’
IN HET DORPSTHEATER

DORPSMOBIEL IN HANDEN VAN
WENDELIEN SANDERINK

LANDLEVEN FIETSTOCHT DE LUTTE
ZONDAG 18 SEPTEMBER

ENERGIECOÖPERATIE NOORDOOST
TWENTE OPGERICHT

KERKELIJK NIEUWS

JAARKALENDER
Augustus

30 KBO fietstocht met lunch Royal Plaza

31 Dorpshoes: Kuierwandeling
31 KBO fietstocht Duvelshöfke

September
1 KBO/Zonnebloem naar Museumfabriek
10	Nationale Ziekendagviering Zonnebloem
13 Zij-Actief: start seizoen in de kerk
14 Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
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	Paly along concert Plechelmus Harmonie
28 Dorpshoes: Kuierwandeling
28 Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur

Oktober
5
5
10
11
12
12
16
24
25
26
26
26
29

Muziekavond Lutter Geluutke / Knikkoor
Deadline ‘t Luutke nr. 14
Kruisjassen in kantine SV De Lutte
Parochie- en vrijwilligersavond De Lutte
KBO bezoek Schoolmuseum Ootmarsum
Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
Twentse Cultuurtocht Harmonie
Kruisjassen in kantine SV De Lutte
Activiteit Zij-Actief
Dorpshoes: Kuierwandeling
Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
Deadline ‘t Luutke nr. 15
Kook & Kuiern

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

De Zonnebloem, De Lutte
06 - 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!
Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, editie 13, loopt van 20 september tot 11 oktober 2022.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 14 september voor 20:00 uur via e-mail.
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BUURTBUS DE LUTTE OP
ZOEK NAAR CHAUFFEURS
Het bestuur van buurtbusvereniging
De Lutte is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Zij zoeken chauffeurs die
een bijdrage willen leveren aan het
instandhouden van de belangrijke
busverbinding tussen De Lutte en
Oldenzaal.
Een eerdere oproep leverde de nodige respons op. Maar door allerlei omstandigheden
is het aantal chauffeurs al weer zodanig afgenomen, dat dringend behoefte is aan
nieuwe vrijwilligers. De chauffeurs van de buurtbus gaan eens in de 3 weken één
dagdeel op pad. De 1e bus vertrekt om 07.15 uur en de laatste rit is om 17.45 uur.
Omdat de buurtbus erg belangrijk is voor de bereikbaarheid van De Lutte (en
Oldenzaal) hoopt het bestuur dat zich opnieuw een aantal chauffeurs gaat melden.
Voor meer info over het rijden op de buurtbus of aanmelding kunt u contact opnemen
met Jan Kok (0541-551 666 of 06-38 915 603) of met Jan Grote Punt (06-83 650 286).

ACTIVITEITEN ZIJ-ACTIEF VOOR SEPTEMBER EN OKTOBER
Na een warme zomer start Zij-Actief het nieuwe seizoen op 13 september.
Om 19.00 uur is de viering in de kapel en daarna een gezellige wijnavond met hapjes
in de Vereeniging. Er zijn wijnen met en zonder alcohol. Dennis Nijhuis zal deze avond
verzorgen. Er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Opgave bij Rita Gerritzen, tel: 06- 23 856 436 of per
e-mail: mtagerritzen@hotmail.com
Noteer alvast de volgende data:
• d
 insdag 25 oktober
• d
 insdag 22 november
• d
 insdag 6 december
• d
 insdag 13 december
In het volgende Luutke staat de informatie
over de invulling van de avonden.
Hopelijk tot gauw !
Met vriendelijke groeten, ook namens het bestuur, Rita Gerritzen.
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‘BLUES BIE’N SCHEMERLAMP’ IN HET LUTTER DORPSTHEATER
DE LUTTE - Het team van het Dorpstheater stond al langer te trappelen om de draad
weer op te pakken. Op vrijdag 30 september vanaf 20.30 uur is dat moment eindelijk
aangebroken. Onder het motto ‘Blues bie’n Schemerlamp’ maken Harp Mitch en
Guitar Jakobs dan een tijdreis door de geschiedenis van de blues. Het duo komt naar
De Lutte met een voorstelling, waarin ze bluesklassiekers afwisselen met heerlijke
verhalen en anekdotes.

Harp Mitch is de artiestennaam van
oud-Oldenzaler Michel Zwiers. In zijn
jeugd stond hij te boek als een talentvol
wielrenner. Zwiers maakte deel uit van
de lichting waartoe ook latere cracks als
Erik Breukink, Gert Jakobs en Gert-Jan
Theunissen behoorden. Hard fietsen doet
hij nog steeds, maar muziek is nu zijn
grootste uitlaatklep.

Als zanger en mondharmonicaspeler
timmert Zwiers, vaak met gitarist Helmut
Jakobs aan zijn zijde, al geruime tijd aan de
weg in het Nederlands-Duitse bluescircuit.
Op hun laatste album brachten deze
ervaren muzikanten met een vertolking
van ‘Window of my eyes’ een eerbetoon
aan Cuby & the Blizzards, misschien wel
Neerlands grootste bluesband ooit.

Hard fietsen en gepassioneerd de blues
spelen, hebben volgens hem ook veel
gemeen: „Beiden vragen om veel inzet
en volledige overgave. Je moet je zaakjes
en je spulletjes goed voor elkaar hebben.
Het is een doorlopend proces van ‘vuccen’:
voorbereiding, uitvoering en controle.”

Met ‘Blues bie’n Schemerlamp’ verkondigt
het duo al 3 jaar zijn diepgewortelde passie
voor de blues in theaters, cafés en andere
podia. Puur akoestisch, met alleen de
heldere stem en het fraaie harmonicawerk
van Zwiers én het fijne gitaarspel van
Jakobs. Op het podium kiezen ze voor
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nummers die hun eigen plek hebben
verdiend in de geschiedenis van de blues.
In een huiselijke setting (schemerlamp
en kleedjes) slagen ze er samen in die
prachtige nummers op het podium een
eigen sound en timing mee te geven.
‘Blues bie’n Schemerlamp’ staat garant
voor een onvergetelijke avond met een
lach én een traan. Authentieke, pure blues
voor de échte liefhebbers.
Zwiers is niet alleen een prima zanger en
muzikant, hij heeft zich ook ontwikkeld
tot een zeer begenadigd entertainer.
Boeiende verhalen over de nummers die
gespeeld worden, wisselt hij moeiteloos
af met persoonlijke herinneringen.
Zijn belevenissen op de toenmalige

Radboud-mavo bijvoorbeeld, waar de
Oldenzaler bij opvallend veel jonge
Luttenaren in de klas zat. Ook vertelt hij
over zijn talrijke fietstochten door het
Lutterzand en het wonen in Duitsland.
Met zijn stevige postuur (bijna 2 meter
lang en 110 kilo zwaar) en strakke outfit is
Zwiers live een frontman waar het publiek
niet omheen kan.
Kaarten voor het concert van Harp Mitch
& Guitar Jakobs kosten € 10,- per stuk en
zijn vanaf 1 september in de voorverkoop
verkrijgbaar bij de balie van het dorpshoes
Erve Boerrigter.
De digitale kaartverkoop voor dit concert
is via www.dorpshoes.nl/dorpstheater al
begonnen.

50-JARIG JUBILEUM VOLLEYBALVERENIGING LUTHERIA
In de vorige uitgave van het Luutke heb
je kunnen lezen dat er in het weekend
van 16 en 17 september feestelijke
activiteiten worden georganiseerd
door volleybalvereniging Lutheria in
verband met het 50-jarig jubileum.
• V
 rijdag 16 september is er een
officiële receptie voor alle sponsoren
en genodigden.
• E n zaterdag 17 september vindt er
een feestavond plaats voor alle leden
én oud-leden.
Dus: Ben jij lid of ooit lid geweest van Lutheria? Twijfel dan niet en kom zaterdag 17
september langs om samen met ons te proosten op het 50-jarig jubileum. Vanaf 20.30
start deze avond bij Loon- en grondverzetbedrijf Volker aan de Lossersestraat 75.
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LANDLEVEN FIETSTOCHT DE LUTTE | ZONDAG 18 SEPTEMBER
Een fietstocht van ca. 30 km. door het
prachtige buitengebied van De Lutte
en Losser met een aantal tussenstops
die je laten kennismaken met de
veelzijdige omgeving, een bedrijf of
een toeristische bezienswaardigheid.
Na de start stop je al snel bij camping
Sproakstee net buiten De Lutte voor een
heerlijk kopje koffie of thee met Twentse
krentenwegge. Na een aantal kilometers
door het glooiende coulisselandschap te
hebben gefietst, is er een tweede stop bij
het vernieuwde Hotel De Zwaan voor een smaakvol kopje soep. De route gaat verder
door onder meer de natuurgebieden Haagse Bos, De Snippert en Boerskotten om
vervolgens voor een glaasje fris een pauze te houden bij Buitenverblijf Erve Punte,
een typisch Twents Saksische boerderij.
Hierna wordt er naar het centrum van Losser getrapt voor een kennismaking met het
vernieuwde Geologiemuseum en wordt het tijd voor een huisgemaakt ijsje bij IJssalon
De Koale Kant. Voordat je Losser verlaat, loopt de route over Erve Kraesgenberg, een
uniek cultuurpark waar je de sfeer kunt proeven van een oud boerenerf. Er is ook een
volière met uilen en roofvogels, waarover de eigenaar graag e.e.a. verteld. Tevens is
er die dag op het terrein de groene markt ‘Groei en Bloei”.
De volgende pauze is bij Boerderijwinkel De Veldmaat aan de rand van het
natuurgebied De Duivelshof tussen Losser en De Lutte; in verband met hun 25-jarig
bestaan is er dan een open dag en kunnen de fietsers smullen van een broodje
hamburger van hun eigen puur vlees. De open dag is van 11.00-17.00 uur, je kunt een
kijkje nemen in de nieuwe winkel, de stallen en er staan een aantal kraampjes waar
iets geproefd kan worden.
De tocht eindigt waar ‘ie begon, namelijk bij de Tourist info De Lutte-Losser, maar
pas na de laatste stop bij café Het Lutke waar je als afsluiting kunt genieten van een
puntzak patat.
Starten kan tussen 10.00-12.00 uur vanaf Tourist info
De Lutte aan de Plechelmusstraat 14 in De Lutte.
De deelname bedraagt € 20,95 p.p. inclusief de
genoemde hapjes.
Je dient je wel van tevoren aan te melden via
visitdeluttelosser.nl of telefonisch, tel: 0541-551 160
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NIEUWS VAN KBO DE LUTTE
Woensdag 13 juli was er een gezellige
middag voor KBO-leden op de Jeu de
Boules baan bij Erve Boerrigter.
Na een kop koffie met krentenwegge,
werd door leden van de Lutter Jeu de Boules Vereniging uitleg gegeven over deze sport.
Na afloop werd er gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.
Op woensdag 31 augustus is er een fietstocht voor KBO-leden met de mogelijkheid
tot fruit/bloemen plukken bij het Duvelshöfke. Hier drinken we koffie/thee met gebak.
Vertrek 14.00 uur bij Erve Boerrigter.
Donderdag 1 september zijn KBO en Zonnebloem uitgenodigd door de MuseumPlusBus
voor een bezoek aan de Museumfabriek in Enschede. De deelnemers zijn al bekend.
Op vrijdag 30 september is er een dag fietstocht voor KBO-leden met lunch bij Royal
Plaza. Vertrek om 11.30 uur vanaf Erve Boerrigter. We zullen terug zijn rond 15.30 uur.
Aanmelden bij Marian Voerman 0541- 551 805 of 06-42 344 373 vóór 23 september
Rabo ClubSupport 2022
Iedereen verdient een club of vereniging. Zo geeft de Rabobank, als
coöperatieve bank ieder jaar een deel van zijn winst terug aan de
verenigingen. Als Rabo-lid beslist u mee welke clubs dat steuntje in
de rug krijgen.
Daarom vragen wij u, als u Rabo-lid bent, om op onze vereniging, de KBO afd. De Lutte,
te stemmen. Onze penningmeester Gerda Morsink wil u hierbij graag helpen. U kunt
haar bellen 0541-552 478 en zij maakt dan een afspraak met u om te helpen.
Stemmen kan van 5 t/m 27 september!
Namens bestuur KBO afdeling De Lutte, Gerda Maseland-Nijhuis, voorzitter
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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.
De eerste vraag is bedacht door de vorige eigenaar van de Dorpsmobiel:
Wat is je eerste reactie nadat je de Dorpsmobiel overhandigd hebt gekregen?
Wat leuk, deze had ik niet zien aankomen, maar wel een hele eer.
Een nieuwe eigenaar! Met wie hebben we
het genoegen?
Wendelien Sanderink
Hoi Wendelien! Kun je iets meer over jezelf
vertellen? Wie ben je, wat doe je... dat soort
dingen.
Ik ben Wendelien Sanderink en woon
samen met Ruud Olde Rikkert en ons
zoontje Boaz aan de Nachtegaalstraat. Ik
werk als onderzoeker/klinisch technoloog
in het Radboud UMC in Nijmegen.
Misschien een domme vraag, maar wat doet
een klinisch technoloog precies?
Helemaal geen domme vraag. Klinisch
technoloog is nog een vrij nieuw beroep
waarbij je zorgt dat nieuwe technieken
worden toegepast in het ziekenhuis. Ik
doe hierbij onderzoek naar borstkanker
en hoe dit behandeld kan worden.
Nu midden in de vakantietijd... Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Ik vind een actieve vakantie het leukst, zoals een stuk wandelen en dingen bekijken.
Een strand vakantie is niet voor mij weggelegd. Oostenrijk vind ik een heel mooi land,
maar de vakanties buiten Europa zijn ook altijd super.
Waarom is de Nachtegaalstraat de leukste straat in De Lutte?
Het is een rustige straat, waarbij je toch dicht bij alle voorzieningen bent. En natuurlijk
omdat wij er wonen. Minpunt is dat de gemeente het groen op de hoek van de
Nachtegaalstraat en Spechtstraat zo wild laat groeien. Als ze de kleine stukjes nu mooi
inpoten en het veldje netjes maaien kunnen de kinderen uit de buurt er prachtig spelen.
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Ook aan jou de vraag: Wat je graag zo snel mogelijk veranderd c.q. gerealiseerd ziet worden
in ons dorp.
Pfff moeilijke vraag. Ik moest ook meteen aan de punten van mijn voorgangers denken
(kruising Bentheimerstraat, Beuningerstraat en groenvoorziening). Maar daarna dacht
ik direct aan de hondenpoep die door sommige hondeneigenaren zo slecht wordt
opgeruimd. Gelukkig nemen de meeste baasjes wel hun verantwoordelijkheid en
ruimen het netjes op. De gemeente heeft hier al wel wat aan gedaan (prullenbakken
plaatsen), maar toch heeft dit nog niet helemaal het gewenste effect.
En heb je nog een leuke vraag voor degene die de Dorpsmobiel na jou krijgt?
Wat waardeer je het meest aan De Lutte?
En zou je zelf nog antwoord willen geven op deze vraag?
Ik vind dit wel een hele mooie vraag waar de volgende een antwoord op mag bedenken.
Ha ha, akkoord! Wendelien, dankjewel voor jouw spontane medewerking. We zijn benieuwd
aan wie je de Dorpsmobiel gaat doorgeven!

KOOK & KUIERN DE LUTTE | ZATERDAG 29 OKTOBER
De 1e editie van Kook & Kuiern in
De Lutte in november 2019 was een
groot succes! Met 40 deelnemende
enthousiaste Luttenaren kijken we terug
op een gezellige en succesvolle avond.
OP 29 OKTOBER A.S. VINDT HET 2e KOOK & KUIERN EVENEMENT PLAATS!
Houd je van koken, lekker eten, gezellig tafelen en kuiern? Dan is dit echt iets voor
jou! Het wordt een avond met verrassingen: je weet niet waar je naar toe gaat; je weet
niet wie er bij jou komt; je weet niet wat je te eten krijgt; je hebt onverwachte leuke
ontmoetingen. Nog steeds enthousiast? Lees dan verder...
Het gaat niet om speciale kooktalenten; die heb je echt niet nodig! Op één avond ga
je 3x aan tafel, in 3 verschillende huizen, met steeds wisselende tafelgenoten. Bij een
Kook & Kuiern deel je als duo een 3-gangenmaaltijd bij dorpsgenoten thuis. Elke gang
wordt in een ander huis én met andere tafelgenoten genuttigd.
Een dag van te voren krijg je een mail met daarin 3 adressen. Hierin lees je wat je
bestemmingen voor de avond zullen zijn. Je bent bij 2 gerechten gast en bij 1 gerecht
gastheer/gastvrouw. Je krijgt als duo namelijk ook een gang toegewezen, waarbij 2
andere duo’s (4 personen dus) bij jullie te gast zijn. Je hebt tussen de gangen door 15
minuten de tijd om van het ene naar het volgende adres te komen.
vervolg op pagina 10
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VERVOLG KOOK & KUIERN DE LUTTE...
Ongeveer 2 weken van tevoren krijgen alle deelnemende duo’s te horen welke gang
zij moeten bereiden. Een prima gelegenheid om je favoriete gerecht weer eens
klaar te maken, en ja dat mag ook een pan macaroni zijn. Het gaat niet om culinaire
hoogstandjes (al is dat niet verboden...), maar om gastvrijheid en onverwachte
ontmoetingen rondom de eettafel. Om niet al te hard te hoeven ‘runnen’ tijdens de
avond is het uiteraard handig om de eigen gang zoveel mogelijk voorbereid klaar te
hebben staan.
Uiteraard mag je zelf weten met wie je een duo vormt: met man, vrouw, vriend,
vriendin, broer, zus, zoon of dochter, alles is mogelijk. Heb je niemand om een duo
mee te vormen, geef je dan toch op!
Mogelijk is er bij de organisatie nog iemand bekend die geen duo kan vormen en toch
graag mee wil doen. En anders passen we hier gewoon een mouw aan.
Tijdsindeling van de avond:
• 19:00 - 19:45 uur: Voorgerecht
• 20:00 - 21:15 uur: Hoofdgerecht
• 21:30 – 22:15 uur: Nagerecht
• Rond 22:30:
Verzamelen bij
De Vereeniging om gezellig na
te borrelen en ervaringen uit te
wisselen.
Enthousiast? Meld je dan aan!
Aanmelden voor deze gezellig avond, graag voor 1 oktober, kan door een mail te
sturen naar: kookenkuiern@gmail.com (ook voor vragen).
Inge Zwijnenberg, Anne Heerink, Ellen Benneker en Ingrid Volker.

HEIMWEE
“Jij bent echt nóóit thuis hè?” Die vraag wordt me regelmatig gesteld. En het klopt,
met een bovengemiddelde drang om op pad te gaan, ben ik inderdaad heel weinig
thuis. De wereld is immers veel te mooi om binnen te blijven. Ergens koffiedrinken,
naar een speeltuin, een stuk wandelen of een weekend weg, ik hou d’r van! Bij
voorkeur ga ik écht op vakantie, zo vaak en zo ver mogelijk.
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Je zou het dan ook helemaal niet verwachten, want de combinatie is nogal eigenaardig,
maar naast die drang om ‘weg’ te zijn, ken ik ook heimwee. Ik heb het al jaren niet meer
gevoeld, ook niet aan het einde van een lange reis. Maar jeetje, wat ben ik er in het
verleden ziek van geweest.
Het hoogtepunt, of beter gezegd dieptepunt kwam tijdens mijn studententijd. Na mijn
studie Bouwkunde aan het Saxion in Enschede dacht ik dat het wel een goed idee was
om nog een studie aan de universiteit te gaan doen. Of eerlijk gezegd weet ik niet of ik
dat nou echt een goed idee vond, of dat het meer een uitvlucht was. Nog éven geen
échte keuzes maken, nog éven het grote mensen leven uitstellen.
Dus daar ging ik. Met de trein naar Eindhoven, bepakt en bezakt mijn nieuwe leven
tegemoet. Ver weg van het platteland en van alles wat me lief was. Nog geen idee van
hoe vreselijk ik het allemaal zou gaan missen, maar dat gebeurde misschien al wel in de
eerste week.
Ik was er totaal niet op mijn gemak en had direct al enorme twijfels over dit nieuwe
avontuur. Ik moest even wennen dacht ik. Maar het wende niet. En het ging me gedurende
de weken die volgden alleen maar meer tegenstaan. De treinreis, mijn kamer, de campus
en uiteindelijk zélfs Stratumseind, het uitgaansgebied van Eindhoven. Ik sloot me steeds
vaker op in mijn kamertje, verlangend naar de vrijdag, als de intercity me terug zou
brengen naar ‘De Lutt’, naar pa en ma, naar mijn vrienden en naar Tijs en Bays.
Ik ging er langzaamaan kapot. Als ik zondags wakker werd, gierde de stress door mijn lijf,
want morgen... Dan moest ik weer. Thuis hield ik me groot, ik wilde niet dat ze het zagen.
Wilde niet falen, al wist ik dat ik dit geen 4 jaar vol zou houden. Maar het móest, want als
ik zou stoppen, betekende dat dat mijn beurs zou worden omgezet in een lening. Dan
had ik een enorme schuld.
Ik sleepte me daarom maar door de weken heen en was blij dat de kerstvakantie in zicht
kwam. Twee lange, heerlijke weken op de plek waar ik hoorde, met de mensen waar ik
van hield. Maar natuurlijk kwam er aan die kerstvakantie een einde. Al dagen voordat het
zover was, laaide de stress weer op. De weerstand was groter dan ooit. Verschrikkelijke
heimwee terwijl ik nog thuis was. Het ging niet meer, maar het moest. Zelfs in dat laatste
weekend leefde ik nog met de gedachte dat ik maandags weer in de trein zou stappen.
Totdat ma vroeg of ze een pan macaroni zou maken, zodat ik dat in bakjes mee kon
nemen. Ik kan me niet herinneren dat ik moest huilen of echt in paniek was. Maar van
binnen brak ik. Ik lag in duizend stukjes, ik kón niet meer!
“Ik ga niet meer terug”, zei ik zachtjes, bang voor de reactie van pa en ma. Twee hoofden
hieven zich op, vier ogen keken me aan. En tegelijk zeiden ze: “Goddaank!”
En ik ging niet meer. Ja, nog één keer, samen met papa, om mijn spullen te gaan halen en
mijn laptop weer in te leveren. Met een aanhanger vol troep reden we die middag weer
terug naar Twente. Weliswaar met een studieschuld van € 12.000,- om mijn nek, maar
een enorme last van mijn schouders.
Tessa
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ENERGIECOÖPERATIE NOORDOOST TWENTE OPGERICHT

Met het tekenen van de akte van
oprichting op vrijdag 19 augustus, is de
Energiecoöperatie Noordoost Twente
een feit. Het coöperatieve bedrijf,
waar de gemeenten Dinkelland, Losser
en Tubbergen en 6 lokale energieinitiatieven op gelijkwaardige basis aan
deelnemen, moet de lokale productie
van duurzame energie versnellen.
Dat is belangrijk om de landelijk
afgesproken doelen voor productie van
duurzame energie te behalen en de
opbrengsten in eigen regio te houden.

de 3 wethouders Duurzaamheid van de
deelnemende gemeenten: Cel Severijn
(Dinkelland), Jaimi van Essen (Losser) en
Martin Oude Avenhuis (Tubbergen).
De ondertekening van de oprichtingsakte
vond plaats bij notariskantoor VWZ in
Tubbergen. Daar zetten Benny Scholte
Lubberink, Benno Meulenbroek en Gerrit
Tijman op Smeijers onder toeziend
oog van notaris Fons Fiselier hun
handtekening onder de akte. Zij zijn door
de 6 aangesloten LEI’s gekozen in het
dagelijks bestuur.

De Gemeente Oldenzaal, die met de
andere 3 gemeenten samenwerkt aan de
energietransitie, is geen deelnemer in de
coöperatie, maar ondersteunt dit initiatief
financieel.

De samenwerking in deze coöperatie
maakt het mogelijk om kennis, ervaring
en middelen te bundelen en ook grotere
projecten voor energieopwekking op te
pakken. Een belangrijk uitgangspunt van
de energietransitie in Noordoost Twente is
dat de opbrengsten van energieproductie
zo veel mogelijk lokaal blijven: ‘lusten
en lasten lokaal’. Hiermee kunnen lokale
projecten worden gefinancierd en wordt
de leefbaarheid van het platteland
gestimuleerd.

Eind mei gaven de colleges van Dinkelland,
Losser en Tubbergen groen licht voor
het oprichten van een coöperatief
energiebedrijf. Het dagelijks bestuur wordt
gevormd door 3 vertegenwoordigers van
de Lokale Energiecoöperaties (LEI’s) en
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Lokale energie-initiatieven
Steeds meer groepen burgers willen
samen hun dorp of stad verduurzamen.
Ze starten een energie-initiatief en
wekken samen zonne- of windenenergie
op, werken aan energiebesparing of
bijvoorbeeld aan de gezamenlijke inkoop
van zonnepanelen of isolatiemateriaal.
In Noordoost Twente zijn verschillende
lokale initiatieven actief om samen zonneenergie op te wekken door het plaatsen
van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken.
Inwoners kunnen lid worden van zo’n
energie-initiatief en profiteren daarmee
ook van de opbrengsten.
Op termijn kunnen meer lokale
initiatieven uit de omgeving zich
aansluiten bij de coöperatie. De regionale
energiecoöperatie richt zich uitsluitend op
de opwek van duurzame energie, maar zal
zelf niet optreden als energieleverancier.

Nederland werkt aan een energiesysteem
waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. De
overgang naar een duurzame energievoorziening, de energietransitie, is belangrijk
om klimaatverandering tegen te gaan. In
2050 moet de energievoorziening bijna
volledig duurzaam en CO2-neutraal zijn.
Alle gemeenten in Nederland hebben
vanuit het klimaatakkoord de opdracht
van het Rijk om duurzame energie op
land op te wekken. In dit kader hebben
de gemeenten Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen afgesproken een
gezamenlijke bijdrage te leveren aan de
Regionale Energie Strategie (RES) Twente,
voor de opwek van 225 GWh duurzame
elektriciteit binnen de gemeentegrenzen
in 2030
Meer informatie:
info@energievannoordoosttwente.nl
www.energievannoordoosttwente.nl

Lokaal meer duurzame energie
opwekken
Aanleiding voor de oprichting van een
regionale energiecoöperatie zijn landelijke
en regionale afspraken om lokaal meer
duurzame energie op te wekken.

ENERGIE VAN NOORDOOST TWENTE
De overstap van fossiele naar duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van
CO2 tegen te gaan houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeenten Dinkelland,
Losser, Oldenzaal en Tubbergen werken daarom samen aan de energietransitie
onder de naam Energie van Noordoost Twente.
Energie van Noordoost Twente ontwikkelt een gezamenlijke basis voor beleidskaders,
zet processen en projecten op om de productie van duurzame energie van de grond
te krijgen en brengt lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen. Ook krijgen de
inwoners van de 4 gemeenten via het gezamenlijke Energieloket onafhankelijk advies
hoe zij hun woningen energiezuinig kunnen maken. Daarnaast vertegenwoordigt
Energie van Noordoost Twente de 4 gemeenten binnen de RES (Regionale Energie
Strategie) Twente en onderzoekt het de mogelijkheden van grensoverschrijdende
samenwerking.
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KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE

Zondag 4 september
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. G Maseland
Woensdag 7 september
19.00 uur
: Communieviering, voorganger pastor J. Kerkhof Jonkman
Zondag 11 september
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Misdienaars
: Christiaan en Michelle Steenbekke
Woensdag 14 september
19.00 uur
: Communieviering, voorganger pastor I. Schraven
Zondag 18 september
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastor J. Kerkhof-Jonkman
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Woensdag 21 september
19.00 uur
: Communieviering, voorganger pastor I. Schraven

INTENTIES
Woensdag 31 aug. : Paula Scholte Lubberink-Spijker.
Zondag 4 sept.

Jaargedachtenis
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: Frans Zwijnenberg, ouders Tijhuis-uit het Broek, Gerard Boers,
Hubert Velthuis, Herman Koertshuis, Johan Reinink,
Marie Bulter-groote Beverborg, Thea Sanderink-Butmeijer,
Annie van Langen-Wubben.
:M
 arietje Punt, Louis van der Vechte, Ouders Wonniger-Rolink
Hendrik Kristen, Johan en Marietje Nijhuis-van Langen,
Rian Oude Elberink-Poort.

Zondag 11 sept.

Jaargedachtenis

Zondag 18 sept.
Jaargedachtenis

: Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Jan Heijdens en zoon Gerard
Heijdens, Jan Kuipers, Jan Nijhuis [Beatrixstraat], Theo Meijerink,
Frans en Annemarie Rosink, Thea Sanderink-Butmeijer,
Annie van Langen-Wubben.
: L ies Koertshuis-Smellink Ouders Olde Hendrikman-Veldscholten,
Maria Steinmeijer-Brummer Ouders Nolten-Harbert,
Herman Kristen.
: Gerhard Koertshuis, Annie Niehof-Nolten, Gerard Benneker met
Thijs en Thomas, Thea Sanderink-Butmeijer,
Annie van Langen-Wubben.
:A
 nnie grote Beverborg-ter Brake, Ouders Monnikhof-Ophuis.

OVERLEDEN
Thea Sanderink-Butmeijer, Lossersedijk 10, op de leefitijd van 90 jaar.
Annie van Langen-Wubben, Bergummerstraat 15 Denekamp, op de leeftijd van 92 jaar.
Jan Pleijhuis, Venweg 70 Nordhorn, op de leeftijd van 79 jaar.

PASTORPRAAT - GEVEN JULLIE HUN DAN TE ETEN.
Omgekeerd.
Terwijl half Nederland het land vanwege de vakantie heeft verlaten, het kabinet op
zomerreces is alsof er niks aan de hand is, zijn de acties van de boeren vanwege hun
protest tegen de aanpak van de stikstofcrisis nog volop gaande. Gelukkig liggen vele
landgenoten de boeren na aan het hart en is er volop begrip voor de problematiek
waarmee zij worden geconfronteerd. Maar het is oneerlijk dat zij als de hoofdschuldige
worden aangewezen. Dat zijn wij met z’n allen die er een luxe levensstandaard op na
houden, goedkoop voedsel willen, graag zover en zo vaak mogelijk willen reizen en te lui
zijn of geen tijd vrij maken om te winkelen en alles via internet van over de hele wereld
bestellen en het aan onze voordeur laten bezorgen. En o wee als het er de volgende dag
nog niet is.
Allen zijn we verantwoordelijk de situatie waarin we nu zitten, de landbouw, de industrie
en de samenleving. Meer dan ooit is er goede leiding nodig die ons samenbrengt en
ons perspectief biedt samen de crisis te boven te komen. Terwijl onze regering en vele
landgenoten zich ver weg onbezorgd koesteren in de zon, hangt er hier letterlijk en
figuurlijk een rouwsluier over het land. De Nederlandse vlaggen, symbool van vrijheid,
hangen omgekeerd door het hele land. Zijn zij wellicht niet een confronterend symbool
dat wij letterlijk ons leven moeten omkeren?
Dat wij met de vrijheid en het Zwitserlevengevoel, dat uit de hand is gelopen, een
leefbare wereld voor allen en onze natuur hebben verloren? Zou het verhaal uit het Boek
Jona ons in deze tijd op de goede weg kunnen helpen? Daar krijgt Jona van God de
opdracht om naar de stad Ninivé te gaan en de inwoners op te roepen dat zij hun leven
moeten omkeren want anders zal dat leiden tot hun vernietiging. Jona ziet dat niet zitten,
slaat op de vlucht, komt met de boot op zee in een storm terecht en wordt overboord
15

gegooid. Opgevangen door een grote vis wordt hij op het strand uitgeworpen om toch
de boodschap van God aan de stad Ninivé over te brengen. Zij doen boete, keren hun
leven om en worden gered. Wij weten zelf ook wel dat we op de huidige levenswijze en
welvaartstand niet verder kunnen. Ook wij dienen de boodschap van ommekeer van
ons leven zoals ons al jaren door onze klimaatwetenschappers is voorgehouden serieus
te nemen. Keer je leven om, de grenzeloze vrijheid die wij onszelf toe-eigenden is een
doodlopende weg en zal uiteindelijk ons leven vernietigen. Zouden onze boeren, bij wie
het goede rentmeesterschap van de aarde in hun genen zit, ons niet op profetische wijze
kunnen voorgaan? Maar dan moeten wij hen als samenleving de kans, mogelijkheid en
perspectief bieden door ons leven op de kop te durven zetten en tevreden zijn met
datgene wat we echt nodig hebben. Dan zal het moment aanbreken waarop we de
Nederlandse vlag weer met een dankbaar en eervol gevoel omhoog kunnen hijsen
Pastor Jan Kerkhof Jonkman

KOMT DE KERK BIJ DE DOKTER...
Wat is de bijdrage van de kerk voor de samenleving? Wat kan zij nog betekenen voor de
huidige generatie? Wellicht dat u zich daarover, net als ik, zorgen maak.
Wanneer we het kerkbezoek gaan aanhalen, dan is dat geen cijfer dat gaat scoren, tenzij
in negatieve zin. Wat voor kerk zouden wij eigenlijk willen zijn? In dit geval komt er een
kerk bij de dokter die plaats neemt op de divan. De dokter, die net als dokter Rossie
uit de tv-serie Gooise Vrouwen, informeert naar de geestestoestand van de patiënt.
“Dokter, ik twijfel de laatste Jaren zo aan mezelf? Weet niet meer wie ik ben, wat ik wil
zijn, waar ik naar toe wil?”
“Tsja moeder de kerk, enig idee hoe het zo is gekomen?” “Goede vraag dokter, het
lijkt erop dat ik niet meer zo aantrekkelijk ben als vroeger. Toen kwamen ze massaal
naar mij toe, jong en oud, maar tegenwoordig ben ik niet meer aantrekkelijk. Niet voor
de jongeren, maar ook steeds meer voor ouderen. Zaten vroeger de kerkdiensten op
zondag vol en moesten er extra diensten worden gepland, tegenwoordig zien we vooral
lege plekken. Ik heb zoveel gedaan om te revitaliseren, maar of dat nou geholpen heeft?
Het lijkt erop dat ik mensen weinig bijzonders heb te bieden. Het bezorgt me slapeloze
nachten. Wat raadt u mij aan?” “Voordat we beginnen moet u zelf goed in de spiegel
kijken en zich afvragen: welke kerk wil ik zijn? Een kerk die er is voor iedereen? Een kerk
die er op bepaalde momenten in het leven is voor mensen, zoals bij het doopsel, het
huwelijk of overlijden? Een kerk die er gewoon is, zonder allerlei bijbedoelingen?”
“Ik had gehoopt dat u het antwoord zou kunnen geven, maar ik zal eerst zelf mijn
huiswerk moeten doen, ik zal mijzelf eerst moeten afvragen: welke kerk ik wil zijn!”
Binnenkort gaan wij praten met de locaties over hoe we kerk willen zijn voor de toekomst!
Pastor Jan Kerkhof Jonkman

DIENST TER AFSLUITING VAN DE VREDESWEEK
Op zondag 25 september vieren we - de protestantse kerken van Denekamp en
Ootmarsum en parochie Lumen Christi - de afsluiting van de Vredesweek. In deze
oecumenische dienst in de protestantse kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum gaan
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dominee Roelof Kloosterziel en een ambtsdrager uit Denekamp en pastoraal werker
José van den Bosch voor. Medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoor
onder leiding van Herman Koops. Het thema dit jaar is “Generatie Vrede”. De tijd
waarin we geboren zijn en de omstandigheden waarin we leven geven kleur aan de
verschillende generaties en bepalen voor een groot deel onze kijk op de toekomst. Maar
over één ding zijn alle generaties het eens: we verlangen naar vrede en gerechtigheid.
Hoe geven wij daaraan gehoor, wat willen wij meegeven aan de kinderen die na ons
komen? De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

VNB FAILLIET
De Vereniging Nationale Bedevaarten, die jarenlang reizen verzorgde naar Lourdes,
Rome en Israël is failliet verklaard. Dat is heel jammer, temeer daar men geld van de
verschillende afdelingen heeft geïncasseerd. Het is wel helder dat men dit geld nooit
meer terugziet. Dit betekent dat de afdelingen die geld inzamelden kunnen fluiten
naar hun centen, die zij vaak van huis uit hebben opgehaald. Mochten zich toch nog
onverwacht ontwikkelingen voordoen, dan houden wij u op de hoogte.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman

DIERENZEGENING OP WERELDDIERENDAG
Op 4 oktober, de dag van Franciscus van Assisi, vieren we Werelddierendag. Franciscus
was de man die veel aandacht had voor de natuur en met dieren kon praten. Nog altijd
is hij een belangrijke man die zorg draagt voor goed natuurbeheer en die ons erop wijst
dat wij zelf ook onderdeel zijn van de natuur.
Op deze Werelddierendag willen wij bijzonder stil staan bij onze huisdieren die wij
hebben. Of het gaat om een hond of poes, een cavia of vis, een pony of vogel, elk
dier is welkom om gezegend te worden. Deze zegening vindt plaats op 4 oktober
plaats op het kerkplein in Denekamp en Ootmarsum, tussen 16.00 en 18.00 uur.
Dus kom op dinsdag 4 oktober a.s. met uw huisdier naar Denekamp en Ootmarsum op
Werelddierendag voor de zegening van uw geliefde dier.
Pastores Munsterhuis en Kerkhof Jonkman

WIL JIJ NET ALS INGE KUIPHUIS BIJDRAGEN AAN EEN
RECHTVAARDIGE WERELD?
Inge Kuiphuis (35) uit Geesteren was al sinds jonge leeftijd geïnteresseerd in armoede en
onrechtvaardigheid. Daarom is ze Internationale Ontwikkelingsstudies gaan studeren,
waarbij ze stage heeft gelopen bij een inheemse gemeenschap in de Colombiaanse
Amazone en onderzoek deed naar toerisme in de favela´s van Rio de Janeiro.
Via vrijwilligerswerk voor Mensen met een Missie kreeg ze via de WNM de kans om
te werken voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Daar organiseert ze
met jongeren bewustwordingscampagnes, en schrijft ze samen met haar collega´s
projectvoorstellen om bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
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Voordat Inge in contact kwam met WNM, dacht ze bij het woord missionaris aan een
man die het geloof verkondigt in andere landen. Maar in de praktijk bleek het anders.
Het missionaire werk gaat namelijk over de praktische toepassing van katholieke
waarden zoals solidariteit en gelijkheid. Haar bijdrage in de lokale gemeenschap zorgde
voor een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid, want het samenwerken
aan een rechtvaardigere wereld is en blijft actueel. Ook andere missionaire veldwerkers
van de Week Nederlandse Missionaris zetten zich in voor arme en kwetsbare mensen
wereldwijd rondom een gevarieerd aantal onderwerpen zoals educatie, gezondheid en
arbeidsrechten.
Wil jij zelf ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld?
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma’s voor
missionaire veldwerkers. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende
programma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die,
tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale
gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom
lokale problematiek. Het jongerenprogramma van WNM geeft jongeren tot ongeveer
30 jaar de kans om een unieke levenservaring op te doen. Zij gaan voor een periode van
3 tot 12 maanden naar het buitenland om samen met de lokale bevolking bij te dragen
aan initiatieven rondom gerechtigheid.
Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de Week
Nederlandse Missionaris? Heb je misschien al een idee naar welk land of project je zou
willen gaan? Of ben je je nog aan het oriënteren? Neem vooral contact op met WNM:
Telefoon: 06-15 142 100 of E-mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

ZONNEBLOEM DE LUTTE/BEUNINGEN
In het weekend van 10 en 11 september zijn de nationale ziekendagen. De Zonnebloem
houdt zaterdag 10 september een viering ter ere hiervan in het Dorpshoes. De aanvang
is 16:00 uur. Hierna wordt u een broodmaaltijd aangeboden.
De uitnodigingen zijn verspreid en u kunt zich opgeven via uw gastvrouw.
Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; Woensdagmorgen van
10.00 – 10.30 uur
Woensdagavond van
18.00 – 19.00 uur
Vrijdagmorgen van
10.00 - 10.30 uur
Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores,
ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam www.lumenchristi.nl.
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441
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gewijzigde
openingstijden
maandag

07.00 - 19.00 uur

dinsdag

07.00 - 19.00 uur

woensdag

07.00 - 19.00 uur

donderdag

07.00 - 19.00 uur

vrijdag

07.00 - 19.00 uur

zaterdag

07.00 - 18.00 uur

zondag

10.00 - 17.00 uur

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

gemak voor elke dag

