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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 14, loopt van 11 oktober tot 1 november 2022.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 5 oktober voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

De praktijk en apotheek zijn wegens 
vakantie gesloten vanaf maandag 3 
oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022.

In deze periode kunt u tijdens kantooruren 
de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnr.         0541-551355 

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 - 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!

JAARKALENDER

 September
25  Paly along concert Plechelmus Harmonie
28 Dorpshoes: Kuierwandeling
28  Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
30 KBO fietstocht met lunch Royal Plaza 

 Oktober
  1  Muziekavond  ‘t Lutters Geluutke samen  
 met Knik-koor De Leuj-’Pin’n
11 Parochie- en vrijwilligersavond De Lutte
12 Kruisjassen in kantine SV De Lutte
12 KBO bezoek Schoolmuseum Ootmarsum
12  Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
16 Twentse Cultuurtocht Harmonie
22 Herfsttintentocht Tonny Morsink

25 Activiteit Zij-Actief
26 Dorpshoes: Kuierwandeling
26  Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
26 Kruisjassen in kantine SV De Lutte
29 Kook & Kuiern    
 
 November
19  Aftreden en opkomst Tuffelkeerlkes
30  Dorpshoes: Kuierwandeling 

 
 December
 3 Aftreden en opkomst Bosdûvelkes
 9 Jeugdgala Bosdûvelkes
10 Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
11 Instuif Bosdûvelkes
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UPDATE VANUIT BOUWTEAM DE LUTTE: 

Voorbereidingen en doorkijk start werkzaamheden
Bouwteam De Lutte bouwt de komende jaren aan 
een dorps, gastvrij, lommerijk en landelijk De Lutte. 
Bouwen doen we samen met u! Dit betekent dat we 
via ’t Luutke u regelmatig een update geven van de 
plannen, voorbereidingen en werkzaamheden.

Wat gaan we bouwen?
U kunt de projecten en plannen waaraan wij werken kennen 
van de naam ‘Kwaliteitsimpuls De Lutte’. Hieronder vallen 
meerdere projecten in het centrum van De Lutte en daarbuiten. 
Scan de QR-code in dit bericht voor een totaaloverzicht van alle 
projecten. U kunt het overzicht ook bekijken via www.losser.nl/
bouwenaandelutte. 

Wanneer starten de werkzaamheden?
Op dit moment zijn we bezig met voorbereidende werkzaamheden. Dit jaar gaan we 
ook buiten van start met de werkzaamheden van de eerste deelprojecten. We geven 
u graag een update!

• Vergroenen dorpsranden: Eind dit jaar starten we met het vergroenen van de 
dorpsranden. Omwonenden ontvangen hierover binnenkort een brief met meer 
informatie.
• Waterberging Kerkebos: Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor 
het verbeteren van regenwateropslag en -afvoer in het Kerkebos. Vanaf eind oktober 
starten we met de eerste werkzaamheden, namelijk het opschonen van de bestaande 
sloten. 
• Aanpak centrumplein: Het is de bedoeling dat we in het najaar van 2023, na 
het toeristenseizoen, starten met de werkzaamheden aan het centrumplein en de 
Plechelmusstraat. Doordat er lange levertijd zit op materialen en het lang duurt om 
werkzaamheden aan kabels en leidingen in te plannen, is het niet mogelijk om eerder 
te beginnen. 
• Vernieuwde inrichting Postweg: We verbeteren de Postweg, zodat er een 
verkeersveilige route ontstaat voor vrachtverkeer van en naar het buitengebied. Nu 
rijdt dit vrachtverkeer vaak door het centrum van De Lutte. In november neemt de 
gemeenteraad nog een besluit over het geld dat voor de verbetering van de Postweg 
nodig is. Daarna kunnen we aan de slag met het ontwerp van de straat.

Op de hoogte blijven of contact met ons opnemen? 
Volg ons via de BouwApp. Dit is een app voor uw smartphone of tablet die u kunt 
downloaden in de App Store of via Google Play. Zoek in de BouwApp naar het project 
‘Bouwen aan De Lutte’ en klik op het sterretje om het project te volgen.
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Nog maar een paar weken en dan is het zover. De allereerste editie van Groond! Het
programma van dit gloednieuwe theaterfestival is inmiddels bekend en de 
toeschouwers krijgen zaterdag 25 september vijf prachtige voorstellingen te zien. Janna 
Handgraaf maakt voor Groond een splinternieuwe voorstelling over Siem. Een schaap 
dat nét even anders is dan de andere schapen in de wei. Theatergroep Greppel neemt 
je met ‘Hokjesdenken’ mee in de verhalen van de camping. Welke avonturen hebben er 
plaatsgevonden op het festivalterrein?

Ölspur maakt voor Groond een voorstelling over het verdwijnende coulissenlandschap. 
Maxime en Joost vertellen het verhaal van de opa van Maxime die vanuit Duitsland 
terecht kwam in Borne. De jonge makers van Wilminks Kweek maakten een voorstelling 
over een bijenvolk, of toch over machtsstructuren? Misschien moeten de toeschouwers 
dat zelf maar beoordelen.
Groond wordt 25 september voor de allereerste keer gehouden op het terrein van
Landgoedcamping Het Meulenman in De Lutte. Tickets voor Groond kosten € 21,50
en zijn verkrijgbaar via www.groond.nl en bij Stadstheater de Bond in Oldenzaal. Met
dit ticket krijgen de toeschouwers vanaf 14.00 uur toegang tot het festivalterrein 

MEET AND PLAY BIJ TC KARDOES   

De KNLTB heeft een nieuw boekingsplatform ontwikkeld 
waardoor het mogelijk is dat niet leden een baan kunnen huren.
Wij kregen als vereniging vaak vragen van niet leden of 
vakantiegangers die in de buurt waren of het mogelijk was 
om banen te huren. Dat was altijd lastig omdat we dat in het 
bestaande reserveringssysteem niet konden opnemen. De 
ontwikkeling van dit nieuwe platform biedt ons mogelijkheden om aan die wens 
tegemoet te komen. Reden waarom wij ons hebben aangemeld voor: Meet and Play! 

Hoe werkt het: 
Reserveren van banen gaat via www.meetandplay.nl of via de KNLTB Meet and Play-
App die je kunt downloaden. Alle verenigingen die zich hebben aangemeld zijn op deze 
site te vinden. Je zoekt naar Kardoes en dan kom je in het scherm waar de beschikbare 
tijdsblokken vermeld staan. Nadat je een blok hebt aangeklikt, moet je je eerst 
registreren, nadat registratie rond is, kom je in een betaalscherm om de huur te voldoen. 
Nadat de betaling gelukt is krijg je een mail dat de baanreservering rond is. 
Deze reservering wordt automatisch doorgeleid naar onze eigen reserveringssysteem 
en dat voor onze leden, zodat je altijd zeker bent dat de baan op het door jou gehuurde 
tijdstip vrij is.

We hebben 2 banen van 08.00 – 18.00 uur beschikbaar gesteld voor Meet and Play. De 
kosten zijn € 15,00 per uur. In de avonduren zijn de banen exclusief beschikbaar voor 
onze eigen leden.

THEATERFESTIVAL GROOND IN HET LUTTERZAND
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en kunnen ze genieten van vijf 
prachtige voorstellingen. Doordat de 
voorstellingen meerdere keren tijdens 
de middag worden gespeeld, kan het 
publiek zijn eigen programma bepalen. 
Tussen de voorstellingen door kan het 
publiek volop genieten van de mooie 
omgeving van het Lutterzand en een 
hapje en een drankje van diverse 
foodtrucks. Ook zijn er twee mobiele 
escaperooms om te ontdekken.

Wanneer: 25 september, 
van 14.00-20.00 uur
Waar: Het Lutterzand

Tickets en info: www.groond.nl

HERFSTTINTENTOCHT, WANDELING MET GIDS

Op zaterdag 22 oktober is er de 
wandeling onder leiding van gids 
en weerkundige Luttenaar Tonny 
Morsink door een prachtig gekleurde 
natuur.
Rond de klok van 10.00 uur neemt de 
gids je mee vanaf de Tourist info De Lutte 
in een bijna 3 uur durende wandeltocht 
over de Loabult en de Hakenberg in 
De Lutte om nadien terug te keren in 
het dorp voor een dik verdiende kop koffie met wat lekkers.

Trek wel goede wandelschoenen aan en bij regen verdienen de laarzen de voorkeur. 
Tijdens deze ongeveer 13 kilometer lange wandeltocht wordt regelmatig een stop 
gemaakt, zodat je van gids Tonny ook over de historie van dit gebied hoort. Verder 
kunnen we diverse paddenstoelen en prachtige herfstkleuren verwachten rond 
dit schitterende natuurgebied. De deelname bedraagt € 7,50 p.p. en is inclusief 
genoemde consumptie.

Van tevoren reserveren via Tourist info De Lutte, 0541-551160 of via visitdeluttelosser.
nl Maximaal 25 personen.

Vijf bijzondere voorstellingen krijgen de 
bezoekers te zien tijdens het theaterfestival 
Grond op zaterdag 22 september.  
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SPAR EN ATLETIEKUNIE BRENGEN BASISSCHOOLLEERLINGEN 
IN BEWEGING

SPAR en de Atletiekunie slaan de handen ineen met basisscholen door het hele 
land om kinderen te laten bewegen. Dit doen ze met een uniek programma dat 
kinderen spelenderwijs kennis laat maken met de atletieksport: Ren.Spring.
Gooi. 

Ren.Spring.Gooi is een reeks beweeglessen voor leerlingen van groep 3 tot en met 
8 waarin goed én met plezier bewegen centraal staat. De gratis lessenserie bestaat 
uit achttien atletiekactiviteiten waarin de basisbewegingen van atletiek – rennen, 
springen en gooien – behandeld worden. Ren.Spring.Gooi is uitgewerkt in duidelijke 
instructiekaarten met didactische tips. Hierdoor is het programma instapklaar en 
blijft er meer tijd over om te bewegen en plezier te maken.

Goed voor lichaam en geest
Martin Schreur, ondernemer SPAR 
Schreur: “Wij vervullen van oudsher 
een sociale en lokale rol als het 
middelpunt van de buurt. We kennen de 
buurtbewoners en brengen ze samen. 
Vanuit daar is het een kleine stap naar 
mensen in beweging brengen. Dat doen 
we door samen met de Atletiekunie 
Ren.Spring.Gooi op basisscholen aan te 
bieden. 
Vandaar dat Plechelmusschool 1 box 
aangeboden kreeg. Bewegen heeft 
niet alleen een positieve invloed op de 
conditie en het welzijn van een kind, het 
vergroot ook het concentratievermogen 
en daarmee de schoolprestaties. 
Gezonde kinderen hebben een gezonde 
toekomst. Ik ben blij daar een steentje 
aan te kunnen bijdrage.”

Gratis lessenserie
Dit jaar sloot SPAR een meerjarig 
partnership met de Atletiekunie met een 
missie om heel Nederland in beweging 
te krijgen: onder andere door het promoten van de atletieksport onder de jeugd. 
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ALZHEIMER CAFÉ LOSSER 

Op 13 september is er weer een Alzheimer Café. Dit keer strijken we 
neer bij Erve Boerrigter in De Lutte. De avond staat in het teken van: 
Wat kan de huisarts betekenen bij de diagnose dementie?
De spreker deze avond is huisarts Boermans. Huisarts Boermans is 
erg actief in de ouderenzorg binnen de gemeente Losser. Tijdens 
deze bijeenkomst zal hij daar ook veel over vertellen. Boermans zal 
zijn werkzaamheden uitleggen en zorgen voor verheldering.
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 tijd voor een nazit en een drankje.

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

JUBILEUM ZIJ ACTIEF

Vrijdag 14 oktober a.s. is er een regioledenmiddag 
voor onze leden.
We vieren 10 jaar Zij Actief Regio Twente.

Deze middag komt Marijke Helwegen.
Ze vertelt over hoe het is een Bekende Nederlander te zijn.

Vrijdag 14 oktober, aanvang 13.30 uur bij:
Partycentrum Hutten, Grotestraat 4 Rossum.

Toegang gratis (vrije gift) Opgave voor 4 oktober a.s. bij:

Ans Olde Theussink. Tel. 06-27408273. 
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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.

Kun je ons vertellen wie de Dorpsmobiel nu in 
bruikleen heeft?
Goede avond, Jurgen Kristen is de naam!

Hey Jurgen, leuk! Kun je jezelf even voorstellen aan de lezers van ‘t Luutke? 
Relatie, kinderen, werk, hobby’s... Dat soort dingen
Ik ben Jurgen Kristen en woon samen met Luciënne Nijland aan Het Haverkotte. 
Samen hebben we twee kinderen, Benthe en Jelle. En ben werkzaam in de bouw als 
timmerman.

Nog leuke hobby’s?
Niet echt iets specifieks.

De bouwvak is net achter de rug. Hoe ziet jullie ideale vakantie eruit?
Als het aan ons ligt een weekje weg. We gaan nu nog niet zo heel ver weg. Maar als de 
kinderen wat ouder zijn, lijkt ons Oostenrijk ook wel mooi. Voor de rest gewoon bij huis 
en dan mooie dingen doen of dagjes er op uit. En de wintersport is ook altijd mooi.

Om welke gebeurtenis uit het verleden, moet je nog steeds soms heel hard 
lachen?
(vier dagen later) Jurgen, denk je nog aan het interview hier?
Pff, wat een vraag. Jaren geleden wilden we met kameraden uitgaan in Duitsland. Er 
heerste toen varkenspest in Nederland. We komen met een taxibusje op de A1 bij de 
grens. Daar werd iedereen gecontroleerd en de papieren van de chauffeur werden 
nagekeken. Alles was goed en we mochten doorrijden. De chauffeur deed het raampje 
dicht. Vlak voordat het raam helemaal dicht was, maakte iemand een varkensgeluid. 
Daar kwam de douane aan en het busje aan de kant. We moesten er allemaal uit. 
Daar stonden we in de kou, zonder jas aan, allemaal in de rij. Één voor één werd alles 
nagekeken. Sommigen van ons hadden geen ID mee. Dat moest ook nog uitgezocht 
worden. En daar stonden wij al die tijd!! Uiteindelijk, toen als alles was nagekeken en 
alles goed was, konden we verder. Alleen hadden we een boze taxichauffeur; zijn hele 
planning liep in de soep!
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Hahaha, mooi! Prachtig verhaal. Denk je nog aan de foto?
Van de foto’s ben ik toevallig ook niet.

Niet tevreden achterover leunen na zo’n mooie anekdote. We weten wel zeker 
dat je ergens een mooie foto van jezelf kunt opduiken. Hoeft niet per se tijdens 
dat gedenkwaardige uitstapje in Duitsland  te zijn gemaakt.
En om mij hoeft die foto niet op de voorpagina hoor.

Ongetwijfeld heb jij ook nog wel iets dat je graag snel gerealiseerd ziet worden 
in De Lutte. Dus zeg het maar: wat moet er als eerste geregeld/veranderd worden 
in ons dorp?
Denk dat het ik met mijn voorgangers eens ben, qua groenvoorziening en 
hondenpoep. Maar daarbij vind ik ook de paardenpoep in het dorp en de fietspaden 
er omheen echt niet wat. En de parkeergelegenheid bij de dorpsboerderij is een stuk 
minder. Als het kerkplein ook nog eens aangepakt wordt, krijgen we daar ook nog 
minder parkeerplaatsen. Hoe wil je dat doen dan met een ‘mooi weer weekend’ of een 
grote avondwake of uitvaart?

Welke vraag zou je willen stellen aan degene aan wie jij de Dorpsmobiel 
doorgeeft?
Had de batterij leeg. Kan wel een makkelijke vraag doen want die van jullie zijn al 
moeilijk genoeg. Wat vind  hij of zij mooi aan De Lutte?

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE

Op vrijdag 30 sept. is er een Dag fietstocht 
voor KBO-leden 
met lunch bij Royal Plaza, dit is voor eigen 
rekening. 
Vertrek 11.30 uur vanaf erve Boerrigter. We zullen terug zijn rond 15.30 uur. 
Aanmelden bij Marian Voerman 0541- 551805 of 06-42344373 vóór 23 sept. 

Woensdag 12 okt. brengt de KBO afd. De Lutte een bezoek aan het Schoolmuseum 
in Ootmarsum. We gaan met auto’s en het vertrek hiervoor is 14.00 uur vanaf erve 
Boerrigter. De autobijdrage is € 2,--De toegang is voor eigen rekening.
Aanmelden bij Marian Voerman 0541-551805 of 06-42344373 vóór 1 okt.  

Vrijdag 28 okt. organiseert de KBO afd. De Lutte een muziekmiddag in de 
Vereeniging, van 14.30 uur tot 17.30 uur. Deze middag is ook voor mensen die 
geen lid zijn van de KBO. Het programma wordt verzorgd door “Gert Ekkelboom-
seniorenshow”. Aanmelden bij Marian Voerman 0541-551805 of 06-42344373.

Namens bestuur KBO afd. De Lutte, Gerda Maseland-Nijhuis, voorzitter.  
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Op zaterdagavond 1 oktober 
geeft ’t Lutters Geluutke samen 
met Knik-koor De Leuj-’Pin’n uit 
Denekamp een uniek concert. 
Dit zal plaatsvinden bij De 
Vereeniging. Aanvang 19.30 
uur. 

De entree is gratis.

MUZIKALE HAPPENING.

Op zondag 16 oktober organiseert de Sint Plechelmus Harmonie voor de dertiende 
keer de Twentse Cultuurtocht. Wat begon als een kleine wandel- en fietstocht, is 
inmiddels uitgegroeid tot een bekende tocht met een grote groep vaste bezoekers. De 
Twentse Cultuurtocht verbindt de mooie natuur in en om De Lutte met cultuur.

Muzikaal programma
De invulling van het programma kent zoals gebruikelijk veel afwisseling. Dit jaar is 
weer een mooi muzikaal programma samengesteld. Zo neemt traditiegetrouw één 
van de onderdelen van de muziekvereniging deel aan het programma. Dit jaar zorgt 
de slagwerkgroep voor de muzikale klanken. De vijf mannen van a capella Twentet 
Amusing verzorgen een afwisselend muzikaal programma. Op de laatste pauzeplek 
steken zang- en gitaarduo ‘Double6’ muziek van toen en nu in een akoestisch jasje.

Unieke route
Ook dit jaar zijn weer de mooiste pauzeplekken gevonden en is een unieke route 
uitgezet die normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek. Naast het culturele 
programma wordt ook de inwendige mens niet vergeten. Op de verschillende 
pauzeplekken zijn diverse huisgemaakte versnaperingen te koop met ingrediënten uit 
onze streek.

Starten kan op zondag 16 oktober vanaf Dorpshoes Erve Boerrigter tussen 10:30 en 
12:00 uur. Er is een wandelroute van 11 kilometer en een fietstocht van 28 kilometer 
verkrijgbaar. De tocht is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Voor 
kinderen is er een speurtocht. De kosten voor deelname bedragen € 4,-. Deelname 
voor kinderen tot 12 jaar is gratis.

ZONDAG 16 OKTOBER TWENTSE CULTUURTOCHT
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Op dinsdag 11 oktober a.s. komen de leden van SV De Lutte handbal langs uw deur voor 
de jaarlijkse kruidkoeken-actie. Het geld dat hiermee opgehaald wordt komt ten goede 
aan de handbaljeugd. De actie wordt gedaan in samenwerking met Spar Schreur.

De kruidkoeken worden verkocht voor 2,75 euro per stuk tegen contante betaling.

PROGRAMMA THUISWEDSTRIJDEN HANDBAL SV DE LUTTE

Zaterdag 1 oktober
19:00  De Lutte B1 - Kedingen B1

Dinsdag 4 oktober
20:30 De Lutte DMW1 - Handb. Hardenberg  
                   DMW1
Zaterdag 8 oktober
16:20 De Lutte E1 - BWO E3
17:15 De Lutte D1 - de Tukkers D2

18:00 De Lutte C1 - BWO C2
19:00 De Lutte Ds2  - ZVBB’21 Ds3
17:15 De Lutte Ds1 - Olympia HGL Ds 2 

GELUIDSOVERLAST A1

Als inwoner van Luttermolenveld en VVD commissielid ben ik de laatste tijd meerdere 
keren benaderd door inwoners uit De Lutte i.v.m. de toenemende geluidsoverlast vanaf 
de A1.

Tijdens de coronapandemie werd er minder gereden, dus was er ook minder overlast. 
Dat is inmiddels wel ingehaald en de overlast wordt steeds erger.

Het lijkt ons daarom zinvol om te weten of dit probleem breder leeft onder onze inwo-
ners. In dat geval zullen wij het gemeentebestuur vragen om actie te ondernemen naar 
Rijkswaterstaat,
om metingen te doen om aan te tonen met hoeveel decibel het maximum wordt over-
schreden en wat er dan aan gedaan wordt.

Ondervindt u ook overlast? 
Laat het ons dan even per e-mail we-
ten: n.visscher@losser.nl

Met vriendelijke groet,
Nelis Visscher (commissielid VVD) Mob: 
0653395276
Beltmolen 26
7587RL De Lutte
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Hoe simpel kan het zijn
Er zijn helaas veel zaken in Nederland die niet opgelost worden. Of waar het erg lang 
duurt voor er een soort van oplossing komt, wat dan ook vaak nog een compromis is. En 
waardoor een zekere mate van ontevredenheid ontstaat, die blijft knagen.

Het is genoegzaam bekend : de kapitalisten trekken aan de touwtjes van de politici en  
regeringsmarionetten. Oplossen van lange wachttijden op Schiphol wordt urgenter 
geacht dan het oplossen van het tekort aan mensen in de (jeugd)zorg. Jongeren, 
ouderen, zieken, wanhopig zoekend naar een uitweg, zien geen perspectief meer. En 
horen dan dat er eerst geld en prioriteit wordt  gegeven aan Schiphol. Mensen die  toch 
echt nodig een weekendje weg willen of op vliegvakantie moeten (“… ik ben er toch 
zooo aan toe !”) en die het onaanvaardbaar vinden dat ze een paar uur in de file staan. 
Zielepoten. Het is uit te rekenen hoeveel vliegvakanties je per dag maximaal toe moet 
laten om het probleem op te lossen. Niet meer mensen aannemen, maar het aantal 
vluchten maximaliseren. Simpel toch !

We slagen er met zijn allen niet in om tot daadkrachtige besluitvorming te komen. 
De kern van dit probleem zit ‘m in het democratische bestel wat wij – en veel andere 
Europese landen – hebben. Eindeloos debatteren tot er een flut-oplossing komt die in 
principe niets oplost. En vervolgens achteraf, te laat, repareren wat vooraf voorkomen 
had kunnen worden.

Het klimaatprobleem, de grootste bedreiging voor onze toekomst, vooral voor de 
toekomst van onze (klein)kinderen. Alles hierover wordt nog altijd besloten door een 
generatie van mensen die er over 30 jaar niet meer is. Besluitvorming op  basis van: wie 
dan leeft, wie dan zorgt. Als in 2052 de aarde niet meer leefbaar is, zijn de mensen die de 
boel nu frustreren er immers niet meer. De politici, wereldleiders en captains of industry 
van nu, ze willen allen nog een mooi leventje tot hun dood. Het hemd is nader dan de 
rok. Maar zij beslissen wel over het welzijn van de volgende generaties die in de tweede 
helft van deze eeuw in een onleefbare wereld overeind moeten blijven.

Eigenlijk zouden per direct alle politici en industriële topmensen plaats moeten maken 
voor de generatie van 20 – 35 jarigen. Omdat we weten dat de maatregelen die we nu 
(moeten) treffen, pas over heel veel jaren effect sorteren.  Kortom: alle ouwe politici en 
besluitvormers eruit en plaatsmaken voor de jeugd. Simpel toch ? Dan kan de jeugd 
de wereld maken waarin ze gezond kunnen leven. Kom op jongeren: sluit de rijen. Met 
zijn allen voor jullie eigen toekomst ! In Losser hebben we al 2 jonge wethouders. En 
ook een aantal jonge raadsleden. Zij zullen zeker hun fouten maken, maar zijn een stuk 
toekomst- en klimaatbewuster dan de generatie waar ik toe behoor. Laten we hen de 
ruimte geven.
Paul Wiefferink 
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WARM EN KOUD BUFFET VOOR MANTELZORGERS 

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 28 
september tot 6 oktober, organiseren wij een 
warm- en koud buffet voor mantelzorgers. 
Het warm en koud buffet op woensdag 28 
september is gratis en alle mantelzorgers in 
de gemeente Losser zijn van harte welkom. 

Informatie over de activiteit: 
waar: Erve Kraesgenberg in Losser
wanneer:  woensdag 28 september
tijd: 18.00 – 21.00 uur

Aanmelden voor deze activiteit kan via onze 
mantelzorgconsulent  Jannet Huisman. 

Email:  j.huisman@fundamentlosser.nl
Telefoon: 06-47504724

ACTIVITEITEN ZIJ-ACTIEF VOOR OKTOBER EN NOVEMBER

* Dinsdag 25 oktober is er een filmavond over Oud De Lutte; verzorgt door Jan Tijman 
op Smeijers. 
Aanvang 19.30 uur in de Vereeniging. Naderhand Bingo.  Opgave niet nodig.

* Dinsdag 22 november is er een avond over voetreflex en alles wat met de verzorging 
van voeten te maken heeft. Ik denk best een actueel onderwerp, want bij het ouder 
worden geven de voeten soms best problemen.
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging. Geen opgave nodig.

Hopelijk mogen we jullie op deze avonden welkom heten, want in ons ‘stamcafe’ bij 
Dennis is het altijd gezellig!

KRUISJASCOMPETITIE SV DE LUTTE

SV De Lutte start in het najaar weer de Kruisjascompetitie. 
Er wordt op 6 woensdagavonden gekaart om dagprijzen. Van die 6 avonden tellen de 
beste 4 avonden mee voor wederom prachtige eindprijzen.
Op de volgende woensdagen wordt er gekaart, aanvang 20.00 uur in de kantine van SV 
De Lutte:
12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december en 21 december.
Iedereen is van harte welkom en de koffie staat klaar.
Kaartcommissie SV De Lutte.
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KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE 

Zondag 25 september : 
09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger :  dhr. B. Elferink
Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink 

Woensdag  28 september:
19.00 uur :  Communieviering, voorganger:  I. Schraven

Zaterdag 1 oktober : Themaviering
18.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : mevr. T. Hesselink
Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke  

Woensdag 5 oktober: 
19.00 uur :  Eucharistieviering, voorganger:  pastoor T. Munsterhuis

Zondag 9 oktober : 
09.00 uur :  Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger :  pastor J. Kerkhof-Jonkman
Lectrice :  mevr. G. Maseland

Woensdag 12 oktober: 
14.30 uur :  Ziekenzalving in de dagkapel
 
19.00 uur :  Geen viering

Overleden:
Riet Brookhuis-in ´t Veld, Akkerkers 55 Oldenzaal. 
Op de leeftijd van 87 jaar

INTENTIES
Zondag 25 september: Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Marietje Punt, Ouders 
Dierselhuis-Bosch, Herman Pünt, Thea Sanderink-Butmeijer, An-nie van Langen-
Wubben, Jan Pleijhuis, Riet Brookhuis-in het Veld, Annie Eve-ring-Zanderink.
Jaargedachtenis: Ouders Koop-Welhuis, Ouders Tijhuis-Kamphuis, Jan Olde    Rikkert. 
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Zaterdag 1 oktober: Ouders Wonniger-Rolink, Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, 
Bernard Sanderink, Jan en Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, ouders Tijhuis-uit het 
Broek, Annie Evering-Zanderink, Annie Oude Roelink-Lemmink, Gerard Boers, Hubert 
Velthuis, Annie van Langen-Wubben, Jan Pleij-huis, Alwie Grunder, Riet Brookhuis-in het 
Veld. 

Jaargedachtenis: Harry en Ans Lucas-Olde Theussink, Herman Meijer, Gerhard Kristen, 
Johan Benneker, Edwin Oude Ophuis, Ingrid Welhuis.

Zondag 9 oktober:  Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Herman en Leny Nijhuis-
Kleijhuis, Bernard Hampsink, Theo en Dinie Heebing-Lentfert, Johan grote Beverborg, 
Riet Brookhuis-in het Veld (van de Buren Beatrixstraat). 

Jaargedachtenis: Ouders Jeunink-Pots, Marie Kortman-Spekhorst, Frans Koertshuis.

PASTORPRAAT - MARIA ROZENKRANSMAAND WEES GEGROET 
Beste mensen, Van oudsher is oktober de maand waarin de rozenkrans centraal staat. Door het 
bidden van de rozenkrans staat ook Maria in het middelpunt. Wie Maria was en is lezen we bij de 
evangelist Lucas. Zij wordt genoemd: de gezegende onder de vrouwen, omdat zij geloofd heeft, 
wat haar vanwege de Heer gezegd is. Ontelbare malen zijn deze woorden van haar nicht Elisabeth 
herhaald in de loop der eeuwen, telkens als het Weesgegroet werd gebeden. De vroomheid van 
zoveel generaties heeft zich op die manier geuit. Maria wordt door Elisabeth geprezen om haar 
geloof. Zo komt Maria dicht bij ons, wordt ze werkelijk één van ons. Want geloven is toch precies 
wat ook wij proberen te doen, net als Maria, misschien met heel veel moeite en twijfel. In onze 
wereld, waarin zakelijkheid en prestaties en vechten voor je rechten en opkomen voor jezelf vaak 
de boventoon voeren, is geloven tegelijkertijd erg moeilijk en broodnodig. Erg moeilijk: je voelt 
je tegenwoordig met je geloof vaak wereldvreemd en niet van deze tijd. Broodnodig: zonder 
voldoende geloof verharden zich de onderlinge verhoudingen, wordt de wereld harder en harder 
en verliest het leven veel van zijn zin en betekenis. Maria leeft ons voor wat geloven nu eigenlijk is. 
Zij maakt ons duidelijk, dat geloven niet betekent, dat je dingen ziet die de ander niet ziet, maar 
wel dat je de dingen die de ander ook ziet, anders ziet. We hoeven hierbij alleen maar te denken 
aan de prachtige tekst van het Magnificat. Zo wordt geloven een licht op ons pad. Onze zorgen, 
noden, angsten en vragen en die zijn er anno 2022 te over, maar ook onze dankbaarheid smelten 
samen in het Weesgegroet. Zo mogen we met Maria leren geloven en zo mogen we met haar in 
beweging komen om licht en verlichting te brengen aan alle mensen die ons gegeven zijn. Zij 
die vol van genade was, vol van het licht van Christus, geeft aan hoe wij dat licht verder kunnen 
uitdragen. Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

ZATERDAG 1 OKTOBER OM 18.00 UURIS ER EEN THEMAVIERING IN DE KERK. 
In plaats van de oogstdankviering is gekozen voor het thema:
 “Zorg rondom onze aarde”  
We horen en lezen erover en velen voelen het. Termen als: Wat is het toch droog, Het gas wordt 
onbetaalbaar, boeren in opstand, trekkers op de autobaan, protesten; nog steeds de oorlog in 
Oekraïne, overal is te kort aan personeel; en zo zijn er nog vele uitspraken die ons dagelijks in 
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het nieuws of via de tv raken. Het gaat niet goed op onze aarde. En dan komt meteen de vraag: 
Wat kunnen wij hier aan doen? Helpt het de aarde dat we hier nu samen zijn in onze kerk. Nee in 
dit uurtje kunnen we de problemen niet oplossen. Maar we kunnen wel een moment stilstaan 
en bedenken hoe wij als eenvoudige mensen kunnen vragen dat iedere mens op zijn of haar 
eigen manier meehelpt Zijn schepping te leren eerbiedigen en er met de grootste zorg mee 
omgaat.Het is een eucharistieviering, Zij Actief verzorgd samen met de bloemendames voor een 
passende aankleding van de kerk.  Het plechelmuskoor verzorgd de zang.
Graag tot zaterdag 1 oktober 18.00 uur

ZIEKENZALVING
Woensdag 12 oktober om 14.30 uur is er een Ziekenzalving in onze parochiekerk
door Pastor Munsterhuis. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt U zich hiervoor aanmelden bij het 
Parochiesecretariaat .
Secretariaat is geopend op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 10.30 uur en
woensdag avond van 18.00 uur tot 19.00 uur en vrijdagochtend van
10.00 uur tot 10.30. Na de viering is er koffie.

THEMAVIERING 24 SEPTEMBER “GENERATIE VREDE”
Op zaterdag 24 september is er in de Sint Nicolaaskerk weer een andersoortige viering die 
ingevuld wordt door het themakoor Vivace. We hebben er voor gekozen om een zogenaamde 
Thomasviering te houden. Deze oecumenische vieringen zijn anders dan traditionele kerkdiensten 
en blijken ook veel mensen aan te spreken. Het thema van een viering wordt via muziek, liederen, 
beelden en teksten belicht. In eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit, kenmer-kend voor 
de Thomasvieringen, wordt er over het thema nagedacht. Als men-sen zoals Thomas geven we 
persoonlijk en samen invulling aan het thema. Wij streven ernaar om zo dicht mogelijk aan te 
sluiten bij de dagelijkse beleving van mensen. We gebruiken niet alleen woorden maar zoeken 
ook naar creatie-ve manieren en symbolen om het thema aan te bieden. Tijdens de viering is er 
een tijd die “heilige chaos” wordt genoemd. Dit i.p.v. de preek. Alle mensen kunnen gedurende 
die tijd op eigen wijze uiting geven aan wat het thema bij hen oproept. Dit kan bijvoorbeeld door 
het ontsteken van een kaars, kijken naar beelden rondom het thema, het schrijven van een sorry 
briefje, samen te schilderen of door met elkaar in gesprek te gaan. De kinderen kunnen vredes-
duifjes vouwen en voor hen hebben we een kleurplaat. Daarmee zijn we ook bij het thema: 
Generatie Vrede. Dat is dit jaar het landelijke thema van de Vre-desweek die op 25 september 
eindigt. Tijdens de viering kunt u in gesprek met o.a. Anne Dijkstra, een veteraan en hopelijk 
een voormalig inwoner uit Oekra-ine. Mensen die terdege de verschrikking van oorlog en het 
belang van vrede kennen. We hopen u op 24 september om 18.00 uur te mogen begroeten in 
de St. Nicolaaskerk. Misschien een mooie mogelijkheid om met uw kind, dat voor de zomer de 
communie heeft gedaan of gevormd is, weer eens een hele ande-re viering te beleven in de kerk. 
IEDEREEN is natuurlijk van harte welkom. 
Themakoor Vivace.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof de ‘Eerste Heilige Communie’. De kinderen 
van groep 4 ontvangen binnenkort een brief om zich aan te kunnen melden. Kinderen die niet 
op de basisschool in De Lutte zitten maar wel graag mee willen doen, kunnen zich opgeven 
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via commwerkgroep@gmail.com. Voor meer informatie kijk op: www.parochielumenchristi.nl/
eerste-heilige-communie
Op dinsdagavond 15 november is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de 
kinderen die aankomend jaar de Eerste Heilige Communie willen doen. Tijdens deze bijeenkomst 
zal iedereen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom de eerste communie. De 
datum waarop de eerste communie in 2023 plaatsvindt, is dan ook bekend. De infoavond begint 
om 20.00 uur in het Parochiecentrum in De Lutte. 
 
KEVELAERLOF IN DE ST. NICOLAASKERK TE DENEKAMP
Op zondag 2 oktober is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig 
Kevelaerlof. Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daar-om organiseert de Oost-
Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof 
vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze 
willen wij als Broeder-schap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar 
mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kun-nen kennis 
maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met 
Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die 
van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met 
vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende 
pries-ters uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof 
muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentspro-cessie met vaandels in de 
kerk gehouden.
 
Maria plaquette Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Oost Twentse Processie is 
er tijdens de afgelopen bedevaart in Kevelaer een kunst-werk van de hand van Berend Seiger 
onthuld. Tijdens het Lof zal deze plaquet-te in de kerk van Denekamp geplaatst worden. Wij 
hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer” 
Voor eventu-ele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw 
parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Jos Bijen, tele-foon: 06-23 99 79 
06 of Ria Vloothuis, 
telefoon: 06-22 04 48 22.

DIERENZEGENING OP WERELDDIERENDAG 
Op 4 oktober, de sterfdag van Franciscus van Assisi, vieren we Werelddieren-dag. Franciscus 
had zorg voor de dieren, hij kon er zelfs mee praten. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij onderdeel 
zijn van de natuur en zorg dienen te dragen voor een goed natuurbeheer. Als Kerk willen we 
daarbij aansluiten door de huisdieren die ons lief zijn, te zegenen. Deze zegening vindt plaats op: 
Dinsdag 4 oktober, van 16.00 tot 18.00 uur, op het kerkplein in Denekamp en Ootmar-sum. Kom 
gerust voor de zegening van uw geliefd dier! Pastores Munsterhuis en Kerkhof Jonkman.

HERFSTWANDELING BEUININGEN 
Op zondag 9 oktober is in combinatie met het oogstdankfeest weer een mooie herfstwandeling 
uitgezet. Tevens is de kerk open en kun je de prachtig versier-de kerk bezichtigen. Krakende 
bladeren onder wandelschoenen, kastanjes en eikels onder de bomen, paddenstoelen komen 
tevoorschijn, zoveel kleuren! Loop mee met de herfstwandeling van Beuningen en geniet 
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van het prachtige herfstseizoen. Het thema van de herfstwandeling is: “De natuur schildert 
zichzelf” Zondag 9 oktober start tussen 9.00 en 12.00 uur de 6e editie van de Herfstwandeling in 
Beuningen! aanmelden is niet nodig! Afstanden: 5, 10 of 15 km.    Locatie: Kerk Beuningen. Kosten: 
€5,- incl. koffie, thee of ranja en een krentenbol (als vanouds bij het startpunt) en je krijgt een 
wandelboekje. 

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 2022
Op zondag 16 oktober  zal voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel 
plaatsvinden, met als thema: ”Vrede geef ik U”. Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een 
Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter 
de Gerardus Ma-jella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kin-
deractiviteiten georganiseerd.  Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de kerk. De vieringen tijdens 
het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 13 oktober en zaterdag 15 oktober 
om 19.00 uur. Op vrijdag 14 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil 
gebed. Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de 
ingang van het park staan op 16 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Verder kunt u net als andere 
jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgm-po@kpnmail.nl en de kosten 
van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 
t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdin-kel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de 
brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en 
“Gerardus Bedevaart Overdinkel”. Ook kunt u op 16 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt 
u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offer-kaars en €5,- voor een novenekaars 
over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” 
en daarnaast uw keu-ze voor de kaars en uw intentie. Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, 
zo-dat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend 
van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande bank-nummer. Bij voorbaat hartelijk 
dank. Tijdens de openingstijden van het paro-chiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. 
Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 9,00 euro. Indien U verdere informatie wenst 
kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en 
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) tel: 053-5381304                adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV 
Overdinkel. Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com Graag tot ziens. Gerardus Bedevaart 
groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND
Op dinsdag 11 oktober zal om 19.30 uur de vrijwilligersavond plaatsvinden in 
café/zalencentrum de Vereeniging. Aanmelding graag voor 5 oktober a.s. bij de 
contactpersoon van je eigen werkgroep of bij Gerard Pross gerardpross@hetnet.nl 
tel: 0541-551535. De parochieavond zoals voorgaande jaren zal op een ander moment 
plaatsvinden.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep 
Maria Wolbert-Closa Rodrigo Locatieraadvoorzitter



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




