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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, 16 loopt van 22 november 2022 tot 13 december 2022 
kopij inleveren woensdag 16 november voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

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

17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met 
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

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

 November
 5 Nationale Duurzame Huizen Route
 9 Repair cafe De Lutte 19:00 tot 20:00u
 9 Kruisjassen kantine SV De Lutte 20:00 
19 Aftreden en opkomst Tuffelkeerlkes
21 KBO Bingo in de Vereeniging
22 Zij-Actief: infoavond voeten 19:30 uur
23 Repair cafe De Lutte 19:00 tot 20:00u
23 Kruisjassen kantine SV De Lutte 20:00
30 Dorpshoes: Kuierwandeling  

 December
 3 Aftreden en opkomst Bosdûvelkes
 4 Snertloop
 6 Zij-Actief: Kerststuk maken 19:30 uur
 7 Repair café De Lutte 19:00 uur
 7 Kruisjassen SV De Lutte 20:00 uur

 9 Jeugdgala Bosdûvelkes
10 Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
11 Instuif Bosdûvelkes
13 Zij-actief: Sint en Kerst 19:30 uur
17 Adventstocht start 17:00-17:45 uur
18 Winterconcert Plechelmus Harmonie
21 Repair café De Lutte 19:00 uur
21 Kruisjassen SV De Lutte 20:00 uur
28 Dorpshoes: Kuierwandeling 
26 Kerstwandeling 

 Januari
 21 Gala Bosdûvelkes 19.30 uur
22 Gala Bosdûvelkes 14.30 uur
27 Gala Bosdûvelkes 19.30 uur
28 Gala Bosdûvelkes 19.30 uur 
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Het nieuwe carnavalsseizoen is begonnen, de voorbereidin-
gen zijn in volle gang. En dus is het al bijna tijd om de hooghe-
den van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes te presenteren.

Ben jij ook zo benieuwd wie dit jaar de vereniging mag verte-
genwoordigen als Baron? En wie wordt er dit jaar Adjudant? 
Kom dan zaterdag 19 november 2022 naar café Het Lutke, 
Dorpstraat 13 in De Lutte. De avond begint om 20.30 uur. De 
avond zal beginnen met het aftreden van onze huidige hoog-
heden: Baron Kevin Hunder I, Adjudant Jelle Alberink en Miss 

Kim Zents. Zij zijn de langst zittende hoogheden van De Tuffelkeerlkes en hebben de 
afgelopen jaren De Tuffelkeerlkes goed vertegenwoordigd. 

Daarna komt er een einde aan de zenuwen van de nieuwe Baron en Adjudant en mogen 
zij zich na maandenlange voorbereiding eindelijk presenteren als nieuwe hoogheden 
van De Tuffelkeerlkes. Op 10 december 2022 wordt daar nog de Miss van de Tuffelkeerlkes 
aan toegevoegd, en is het hooghedentrio voor het nieuwe seizoen compleet! De hoog-
heden zullen op een verrassende manier aan het publiek worden voorgesteld. Ben jij 
ook zo nieuwsgierig naar onze nieuwe hoogheden? Kom dan zaterdag 19 november en 
zaterdag 10 december 2022 naar onze opkomsten!

OPKOMST 49E BARON EN ADJUDANT DE TUFFELKEERLKES

ACTIVITEITEN VAN ZIJACTIEF

• 22 november 
Leerzame avond over de verzorging van voeten en uitleg over  
voetreflextherapie. Aanvang 19.30 uur.  Opgave niet nodig.

• 6 december 
Kerststuk maken o.l.v. Maurien Wiggers. Graag opgeven voor 3 december bij 
Rita Gerritzen 06-23856436 of per mail mtagerritzen@hotmail.com

• 13 december 
Gezellige surpriseavond. Deze avond staat in het teken van Sinterklaas en 
Kerstmis. We vragen alle leden een cadeautje samen te stellen van 5 euro. Komt 
allen, laat je verrassen!

Nieuwe ideeën voor het programma van volgend jaar zijn van harte welkom. Deze 
kun je inleveren bij bestuursleden of op één van de aankomende avonden.
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Op 8 november is er weer 
een Alzheimer Café. Dit 
keer strijken we neer bij de 
Zorgboerderij Hoge Boekel . De 
avond staat in het teken van: 
Dagvoorzieningen. 

In deze bijeenkomst staan we 
stil bij de verschillende activitei-
ten die worden aangeboden in 
de gemeente Losser: dagvoor-
ziening en dagbesteding met 
leeftijdgenoten onder bege-
leiding van een professional of 
vrijwilliger. Tijdens de dagbesteding ontmoet je anderen en het is een zinvolle invulling 
van de dag. Voor veel activiteiten kun je je vrijblijvend opgeven. Soms wordt er een klei-
ne bijdrage gevraagd voor koffie/thee etc.  Met een indicatie heb je soms ook recht op 
bepaalde dagvoorzieningen. 

Binnen de gemeente Losser is het aan-
bod zo groot dat er voor iedereen wel 
wat leuks tussen zit. En natuurlijk kan je 
altijd een keer meekijken. Bent je man-
telzorger van partner/kind enz, dan kan 
een dag invulling ook ontlasting bieden. 

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

Het Alzheimer Café is gratis toegankelijk 
en aanmelden is niet nodig
 
Adres Zorgboerderij Hoge Boekel: 
Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser. 

ALZHEIMER CAFÉ LOSSER
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DE LUTTE HEEFT EEN EIGEN DORPSLAB

Denkt u nu een DorpsLab wat moet ik me daar nu bij voorstel-
len? Lees dan vooral verder.

Het DorpsLab is een creatieve broedplaats waar je van jong tot 
oud kunt leren, experimenteren en dingen kunt maken. 
Op dit moment is de bouw van de eigen ruimte nog volop in de steigers. Het DorpsLab  
zal een plek krijgen bij de carnavalsloods van de beide carnavalsverenigingen in De 
Lutte, te weten de Bosdûvelkes en de Tuffelkeerlkes. Wie wel eens een praalwagen 
heeft bekeken weet hoeveel creativiteit hierin zit. Maar het DorpsLab is ook bedoeld 
voor andere verenigingen en dorpsgenoten die graag nieuwe technieken willen leren 
en creatief bezig willen zijn. Omdat de bouw van de locatie  nog in volle gang is heeft 
het DorpsLab een eigen tijdelijk onderkomen gevonden bij Erve Boerrigter in De Lutte.

Wat is er tot nu toe gedaan? 
Er is een informatieavond geweest voor andere verenigingen en belangstellenden. Het 
DorpsLab heeft zich ook gepresenteerd tijdens de Hellehondsdagen in De Lutte. Tijdens 
de (regenachtige) braderie heeft het DorpsLab met een 3D printer laten zien wat moge-
lijk is in de pijler Techniek en Creativiteit.

Van 14 tot 18 juni 2022 was de week van het DorpsLab. Speciaal voor deze gelegenheid 
is het Mobiele MaakLab van Tetem naar De Lutte gekomen. Er zijn workshops gehouden 
rondom allerlei soorten technieken van het programmaonderdeel Leren. De meest re-
cente workshop was afgelopen  woensdag . Een groep jongens is bezig  geweest met 
het leren tekenen met het programma  Thinkercad  voor 3D printen. 

Het programma van het DorpsLab bestaat naast het leren van verschillende technische 
disciplines ook uit zelfstandig werken in het lab. Gewoon lekker prutsen en kijken of het 
werkt. Om dat mogelijk te maken zijn er twee 3D printers besteld. Er kan dus vanaf nu op 
de woensdagavonden worden geëxperimenteerd. 

Schrijf je in voor nieuwe workshops!
Lassen 
25/26 oktober 2022  
Plaats: Loods Bosduvelkes 
Tijd: 19.00-21.30 uur
Leer de beginselen van het lassen. Na de theorie van het lassen ga je oefenen. Minimum 
leeftijd is 14 jaar. Er geldt een maximum van 10 deelnemers per avond. Elke avond kan 
een nieuwe groep aan de slag.

3D printen - de volgende stap
16 november 2022
Plaats: Erve Boerrigter
Tijd: 19.00-21.30 uur
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Je eigen ontwerp van 12 oktober uitprinten? Deze avond wordt speciale uitleg gegeven 
over het bedienen van de 3D printers. De workshop is speciaal bedoeld voor diegene 
die al een 3D ontwerp heeft gemaakt en/of bij zich heeft.

Aanmelden op onze website www.dorpslab.com.

We bieden een programma aan voor jong en oud en zeer divers. Er komen nog steeds 
nieuwe workshops en mogelijkheden bij. Ben je ook nieuwsgierig geworden naar onze 
workshops en wil je graag nieuwe technieken leren en creatief bezig zijn, kijk dan op 
onze website www.dorpslab.com. of volg ons op Instagram of Facebook. Je bent van 
harte welkom! De workshops worden de komende tijd gratis aangeboden! 

Het DorpsLab kan niet zonder vrijwilligers. Wil je ook lid worden van deze groeiende 
werkgroep? Meld je dan aan bij dirk@dorpslab.com of raimond@dorpslab.com.

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Gert Schutteman en wij wonen sinds 1 au-
gustus 2022 in De Lutte. We hebben 18 jaar in Bad Bentheim gewoond maar zijn heel 
blij om nu deel uit te maken van de Lutter gemeenschap. Wij vinden De Lutte  een 
heel gezellig dorp met rijke culturele verenigingen, maar wat ik mis is een Shantykoor 
of een koor dat een gezellig repertoire zingt.

Heeft U hiervoor ook belangstelling of ideeën laat het dan even weten.
gert.schutteman@gmail.com
06-53992827

OPRICHTEN SHANTYKOOR IN DE LUTTE

Dinsdag 1 november
20:30 De Lutte DMW1– Kedingen DMW1

Zaterdag 5 november
14:45  De Lutte E1– EHC’95 E1 
15:40  De Lutte D1 – Langeveen D1
16:25  De Lutte C1 – Kedingen C1#
17:25  De Lutte B1#  – DHV B2 
18:25  De Lutte DS3 – de Tukkers DS4
19:35  De Lutte DS2  – Grol HV Ds 2
20:45  De Lutte DS1 – Grol HV Ds1

Zaterdag 19 november
14:45  De Lutte E1# - Dynamiek E2#
15:40  De Lutte D1# – Kedingen D1#
16:25  De Lutte C1 – Dynamiek C1#
18:25  De Lutte DS3 – Dynamiek Ds2
19:35  De Lutte DS2  – Dynamiek Ds2
20:45  De Lutte DS1 – Borhave Ds1

Dinsdag 22 november
20.30  De Lutte DMW1 – ZVBB’21 DMW2

THUISWEDSTRIJDEN SV DE LUTTE HANDBAL

Zie voor het volledige overzicht de website van svdelutte/handbal
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KAPOTTE APPARATEN? LAAT ZE REPAREREN IN HET REPAIR 
CAFÉ IN DE LUTTE

Gemeente Losser heeft twee repair cafés: 
in Losser en in De Lutte. Dit keer lichten we 
het repair café in De Lutte uit. 

Een kapot koffieapparaat of kapotte stof-
zuiger? Gooi ze niet direct weg, maar kijk 
of je het kunt repareren. Als iedereen dat 
doet, dan besparen we een hoop grond-
stoffen en dat is weer goed voor het kli-
maat. Bij het repair café in De Lutte wer-
ken zeven vakkundige vrijwilligers die uw 
apparaten tegen een vrijwillige bijdrage 
repareren. Als er kosten zijn, dan krijgt de 
eigenaar een telefoontje. Het repair café is 
een initiatief van Stichting Dorpsbelangen 
De Lutte. 

Allerlei apparaten zijn te repareren 
Iedere tweede en vierde woensdag van de 
maand kunnen Luttenaren bij het repair 
café bij Erve Boerrigter terecht. Coördinator 
Joost Teuben: “Er komt hier van alles bin-
nen. Stofzuigers, senseo-apparaten, strijk-
ijzers. Er kwam zelfs een keer iemand een 
elektrisch IKEA-bed brengen. Eigenlijk kun 
je hier alles naartoe brengen wat je ergens 
anders moeilijk kunt laten repareren. Dus 
bijvoorbeeld geen fietsen of witgoed-arti-
kelen: het repair café is geen concurrentie 
van het bedrijfsleven.”

Je levert je apparaten in. En dan? 
Lever je je apparaten in bij het repair café, 
dan gaan de vrijwilligers er thuis mee aan 
de slag. Je krijgt een telefoontje als ze on-
derdelen moeten bestellen. Die kosten zijn 
voor de klant, dus de reparateur overlegt 
altijd eerst even of hij ze bestelt of niet. 
Als het apparaat klaar is, krijg je een tele-
foontje en kun je het weer komen ophalen. 
Met een vrijwillige bijdrage van een paar 
euro kan het repair café investeren in meer 
gereedschap. 

Toekomstplannen repair café De Lutte 
Joost Teuben: “Het repair café zit nu echt 
nog in een proefperiode. We kijken nu of 
we genoeg werk binnenkrijgen om ook 
echt een locatie in te richten waar we ap-
paraten repareren. Nu nemen de vrijwilli-
gers de apparaten nog mee naar huis en 
repareren ze daar. Het zou mooi zijn om 
op een gegeven moment door te schui-
ven naar een vaste werkplek waar we ook 
allerlei gereedschap hebben liggen. Ook 
meer vrijwilligers zijn altijd van harte wel-
kom. We zijn in elk geval nog op zoek naar 
iemand die handig is met elektrische appa-
raten zoals telefoons en laptops.” 

Komt u een keer langs? 
Repair Café De Lutte 
Adres: Dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14 in De Lutte 
Apparaten langsbrengen: Op de tweede 
en vierde woensdag van de maand tussen 
19:00 - 20:00 uur

Ook in Losser kunt u uw apparaten laten 
repareren: Repair Café Losser: 
Adres: Vlasakker 51 in Losser 
Apparaten langsbrengen: Iedere vrijdag 
tussen 10:00 - 12:30 uur 
Facebook: Repair Café Losser (groep) 



9

Waar is onze Dorpsmobiel? Heeft deze al een 
nieuwe eigenaar? Maak je je dan even bekend?
Die is nu in handen van Harald Beernink

Da’s mooi om te horen, Harald. Je kent misschien 
onze eerste vraag. Zou je je even willen voorstel-
len aan de dorpsgenoten die je nog niet kennen?
Zoals aangegeven ben ik Harald Beernink, 51 jaar 
getrouwd met Gisela van Langen. Samen hebben 
we een zoon, Rick van Langen. Ben opgegroeid 
aan de Nachtegaalstraat in De Lutte en heb een zus 
Monique Beernink. Nu wonen we al weer bijna 18 
jaar aan de Bentheimerstraat met veel plezier. Mijn 
studie loopbaan was als volgt, LTS metaal, MBO elek-
trotechniek/computertechniek en daarna nog 2 jaar 
HBO informatica, deze heb ik helaas niet afgemaakt 

omdat ik destijds andere interesses had en mij niet meer kon focussen op mijn studie. 
Ik ben na mijn studie beginnen te werken bij Locamation in Enschede, waar ze destijds 
industriële computers fabriceerden. Daar heb ik van alles gedaan van assembleren sys-
temen, teamleider productie afdeling, CAD tekenen en sales manager. Toen werd ik op 
een dag benaderd door Dennis Koop met de vraag of ik niet voor hem wilde gaan wer-
ken. Na lang wikken en wegen besloten om de gok te wagen en ben ik nu al weer een 
tijd werkzaam bij Denko ICT. Hier heb ik ook al heel veel functies gehad. Nu hebben 
we een redelijke organisatie staan waardoor ik een aantal taken onder kon brengen bij 
iemand anders, dit gaf me iets meer lucht om me te ontwikkelen als Security Officer en 
Functioneel beheerder. Dit doe ik nu een aantal jaren en het bevalt me goed. Verder 
ben ik redelijk sportief aangelegd, heb al vanaf mijn 6e bij SV De Lutte gevoetbald met 
veel plezier. Op latere leeftijd heb ik een zware blessure gekregen aan mijn knie en 
heb ik zo’n 8 jaar niet gevoetbald maar het ging toch weer kriebelen en ben toen weer 
begonnen bij het 45+ elftal. Hier speel ik tegenwoordig met veel plezier elke week een 
wedstrijd. Daarnaast loop ik graag hard met onze hond Luna, dit doe ik meestal aan 
de andere kant van de Bentheimerstraat want dit is een prachtig gebied om te lopen 
en te genieten. Verder hou ik van gezelligheid en lekker eten, samen met vrienden of 
familie. Vind het ook leuk om het dorp in te gaan als er wat georganiseerd word door 
de lokale ondernemers, helaas merk ik dat de animo onder de jeugd en onze leeftijds-
groep steeds minder wordt. Hopelijk dat hier weer een kentering in komt, het zou toch 
mooi zijn dat de kroegen weer gevuld zijn en dat we plezier met elkaar kunnen maken. 
Daarnaast ga ik elk jaar nog een lang weekend skiën met een aantal van mijn vrienden, 
hier kan ik me ook altijd op verheugen.
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Een hardloper. Dan ken je ons dorp goed. Wat is voor jou het mooiste plekje van 
ons dorp en waarom?
Het is erg lastig om daarin een keuze te maken omdat we zoveel mooie plekken 
hebben in De Lutte. Maar het uitzichtpunt “Groene Hel” vind ik een prachtig punt om 
even te genieten van het prachtige uitzicht. Dit gebied herbergt nog veel meer mooie 
plekjes.

We kennen ze allemaal, die momenten waarop je wel door de grond wil zakken... 
Wat was jouw meest gênante moment?
Haha, het meest gênante moment was in Oostenrijk toen ik nog een klein jochie was. 
We waren daar op vakantie met mijn ouders en een oom en tante. We gingen een 
wandeling in de bergen na het eten. Echter kreeg ik buikkramp en ben ik terug gelo-
pen naar het hotel. Ik was bijna bij de voordeur toen er iets mis ging... Ik ben toen snel 
achter een schuur gekropen en heb de kleren uit gedaan. Er stond een grote drinkbak 
voor de koeien met schoon water, daar ben ik in gaan zitten om me te wassen en 
daarna mijn kleren in schoon te spoelen. Dit was een van meest gênante momenten en 
hopelijk hebben niet teveel Oostenrijkers het gezien.

Haha, wel stoer dat je het nu met het hele dorp deelt! De crisissen om ons heen 
stapelen zich op. Om welke crisis maak jij je de meeste zorgen?
Onze huwelijkscrisis. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik maak me inderdaad zorgen 
over een aantal crisissen, het zijn er nog wel een aantal; koopkracht, asiel, energie, stik-
stof crisis etc. Maar de grootste zorgen vind ik de energiecrisis. Dat we door zo’n Pipo in 
Rusland in de problemen komen is te gek voor woorden. We hebben ons te afhankelijk 
gemaakt van dit land met o.a. fossiele brandstoffen en dat brengt ons nu in de pro-
blemen. Ik hoop dat er snel een einde komt aan dit onzinnige gedoe en dat er einde-
lijk verstandige mensen opstaan die op een normale manier het land gaan regeren. 
Daarnaast zijn er nog tal van andere Pipo’s aan de macht op deze wereld, helaas...

Zijn er momenten in je leven geweest, die je graag opnieuw zou willen doen?
Één moment zou ik graag opnieuw willen doen. We gingen met vrienden uit bij 
Tijscholte in Lattrop, daar kwam ik aan de praat met een leuk meisje. Het was een erg 
gezellig gesprek . Op een gegeven moment moest ik naar het toilet, toen ik weer terug 
kwam was ze weg. Kon haar helaas niet weer vinden. Ik had nooit op dat moment naar 
het toilet moet gaan.

Op welke dag in het jaar vind je ons dorp op zijn best?
De zondag met de Hellehondsdagen, dat is een leuke dag in verband met de jaarlijkse 
veiling. Dan zie je maar weer dat een grote groep luttenaren wat voor het dorp over 
hebben. Zonder deze vorm van sponsoring zal het steeds moeilijker worden om een 
leuk feest te organiseren.

En wat zou je juist graag anders zien in De Lutte?
Dat iedereen, de jeugd en ook de bewoners van het Luttermolen, meer betrokken 
raken bij de activiteiten in het dorp.
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Laatste vraag voor jou. Wat zou je graag aan de volgende gebruiker van de 
Dorpsmobiel willen vragen?
Waar ze al haar positieve energie en doorzettingsvermogen van heeft?

Harold, dankjewel voor je openhartige antwoorden. We zijn benieuwd aan welke 
energieke dorpsgenote je de Dorpsmobiel door gaat geven! 

SINTERKLAAS IN DE LUTTE

Op zondag 20 november heten we 
Sinterklaas weer welkom in ons dorp. 
Net als voorgaande jaren zorgt Jong 
Nederland ervoor dat hij op een mooie 
wijze in ons dorp wordt ingehaald. 
Sinterklaas en zijn Pieten arriveren rond 
14:15 uur, de route volgt nog via social 
media. Sinterklaas en zijn Pieten worden 
door de harmonie, de motorclub en de 
solexclub begeleid naar het centrum van 
De Lutte. Sinterklaas wordt eerst welkom 
geheten bij de basisschool en daarna in 
De Vereeniging, waar de gelegenheid is 
om Sinterklaas een handje te geven of 
een liedje voor hem te zingen. 

Om deze intocht mogelijk te maken 
vragen wij u vriendelijk om een klei-
ne bijdrage. Daarom worden er ook dit 
jaar weer collectepotjes geplaatst bij 
de Dorpstraatspecialisten. Naast de col-
lectepotjes is er ook de mogelijkheid 
een bijdrage te geven na afloop in de 
Vereeniging. 

Ook verzorgt Jong Nederland ieder jaar 
huisboeken in De Lutte en omgeving.
Sinterklaas komt samen met twee Pieten 
bij u thuis, om zijn verjaardag samen 
te vieren. Hij heeft natuurlijk een goed 
woordje voor elk kind in zijn grote boek 
staan. Een huisbezoek duurt ongeveer 25 

minuten. Dit jaar zijn de huisbezoeken te 
boeken op 3, 4 en 5 december.

Als u wilt dat de Sint uw deur niet voorbij 
gaat, vul dan het formulier in op de site 
van Jong Nederland. U krijgt hiervan een 
bevestiging. Ook kunt u bellen of mailen 
met Renske Kamphuis.

Formulier op de site: http://jndelutte.nl/
huisbezoeken-sinterklaas/ 
Telefoonnummer: 0620626401
E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl
U ontvangt een bevestiging van het 
huisbezoek.
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In één van de vorige edities van ’t Luutke schreef Paul over gewoontedieren die vasthou-
den aan korte termijn bevrediging en daarmee blind zijn voor de dreigende toekomst 
van onze aarde. De veroorzakers van het klimaatprobleem.

Hey hoi, daar ben ik! Dat ging over mij. Ik ben één van de mensen die Paul bedoelde in 
zijn column. Want deze column schrijf ik namelijk in een hotelkamer in Marokko, waar 
we naartoe zijn gevlogen voor een week vakantie.

Dus vliegschaamte? Ik weet het niet. Er knaagt wel ergens iets hoor, heus wel, maar het 
is nog te zwak om ook daadwerkelijk thuis te blijven, dus ik zou het nog zeker geen 
schaamte noemen. Want het redden van de aarde… Ik ben er volgens mij gewoon te 
egoïstisch voor. Niet leuk om toe te geven, maar ik kan er in alle eerlijkheid niks anders 
van maken.

Ik zou mezelf zo nu en dan de vraag moeten stellen: Wat heeft de luchtvaart de wereld 
nou eigenlijk gebracht? Maar ik stel me veel vaker de vraag: Wat heeft de luchtvaart mij 
gebracht? En vervolgens kan ik dan uren vertellen over alle fantastische avonturen op 
de mooiste plekken op aarde.

We scheiden ons afval heus wel, we eten niet meer elke dag vlees en ik ben gek op de 
kringloopwinkel en tweedehands kleding, maar de veranderingen die er écht toe doen, 
die laat ik gemakshalve achterwege.

Want juist die dingen waarmee je het verschil maakt, die raken je persoonlijk het meest. 
En tja, daar ben ik dus te egoïstisch voor. Zo gingen we bijvoorbeeld pas écht goed op 
ons energieverbruik letten, toen we het in onze portemonnee gingen voelen. En ik laat 
regelmatig een pakketje bezorgen door een bezorgdienst, omdat dat gewoon best 
handig is. Dat zijn dan vaak dingen die ik ook gewoon fysiek in een winkel zou kunnen 
kopen, maar ideaal toch dat ze ’t even brengen? En als het me niet aanstaat, dan komt 
dezelfde bezorgdienst het ook gewoon weer ophalen. Echt top!

En de kinderen, die móesten er komen! De overbevolking neemt desastreuze vormen 
aan, ieder nieuw leven is een aanslag op ons klimaat en zelfs mijn lijf sputterde van alle 
kanten tegen. Maar toch liet ik jarenlang mijn verder gezonde lijf volspuiten met allerlei 
troep, want ik wilde een kind, en die zou er komen ook!

En nu staan ze daar dan, aan het begin van hun leven. In een wereld die ik persoonlijk 
naar de kloten aan het helpen ben. En als ik later dood ben, dan is de wereld verloren 

KLIMAAT, EGOÏSME EN EIGENBELANG
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omdat ik kostte wat het kost naar Marokko wilde. Maar onze kinderen en kleinkinderen, 
die zijn er dan nog wel. Kinderen die er eigenlijk helemaal niet hadden moeten zijn, om-
dat je met het krijgen van kinderen de aarde nou ook niet bepaald een dienst bewijst.

Eigenlijk zouden we om de aarde te sparen allemaal geen kinderen meer moeten krij-
gen. Maar ja, voor wie sparen we dan eigenlijk die aarde nog?!

Mja, je moet soms rare hersenkronkels maken om je gedrag weer recht te lullen…

Tessa

AANMELDEN EVENEMENTEN 2023 TOURIST INFO DE LUTTE

Als Tourist info De Lutte-Losser willen we 
de toeristen en inwoners in onze gemeen-
te graag ontvangen, inspireren en tijdig 
van de juiste actuele informatie voorzien.
 
Staat de organisatie van een muziekevenement, voorstelling, rondleiding, festival, 
tentoonstelling of een ander activiteit op de planning? Dan wil je natuurlijk dat zoveel 
mogelijk mensen daarvan op de hoogte zijn.

Indien we de informatie uiterlijk 15 november a.s. ontvangen, dan kunnen we deze 
invoeren op onze website en verwerken in de eerste versie van de jaarkalender die op 
onze website wordt gepubliceerd.

Heb je een evenement op de planning staan? Mail dan naar info@visitdeluttelosser.
nl of meld het eenvoudig aan op onze website www.visitdeluttelosser.nl via https://
www.visitdeluttelosser.nl/evenement-aanmelden-0/

Van belang zijn natuurlijk onderstaande gegevens:
datum of data met tijdstippen
een zo uitgebreid mogelijke beschrijving
eventuele entreeprijzen
indien beschikbaar 2 foto’s van de activiteit (minimaal 1MB)

Wanneer we de jaarkalender weer up-to-date kunnen houden, heeft het voor de or-
ganisatoren tevens het voordeel dat deze kan worden geraadpleegd voor het plan-
nen van de meest geschikte datum. Je kunt dan voorkomen dat je moet ‘concurreren’ 
met andere organisatoren.
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Zondag 6 november 
9.00 uur  : Communieviering m.m.v. dameskoor 
Voorganger : pastor I. Schraven 
Lectrice  : mevr. G. Maseland 
 
Woensdag 9 november  
19.00 uur   : Communieviering  voorganger: pastor I. Schraven 
 
Zaterdag 12 november 
18.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars     : Christiaan en Michelle Steenbekke    
 
Woensdag 16 november  
19.00 uur   : Eucharistieviering voorganger: pastoor T. Munsterhuis 
 
Zondag 20 november 
9.00 uur  : Communieviering m.m.v. herenkoor 
Voorganger : dhr. B. Elferink 
Lectrice  : mevr. B. Alberink 
 
Woensdag 23 november  
19.00 uur   : Communieviering  voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman 

KERKELIJK NIEUWS 
PAROCHIE LUMEN CHRISTI 
LOCATIE DE LUTTE 
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INTENTIES 
 
Nagekomen intenties Allerzielen: 
Ouders Lentfert-Siegerink, Bernard Hampsink, Dini Heebing-Lentfert, Theo 
Heebing, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Hans en Betsy Nijmeijer-van Langen, 
ouders Beernink-olde Meijerink en Jan, fam. Snoeijink-Arends, Jan en Riet 
Sweerts-Sonder, Annie Oude Roelink-Lemmink,  ouders Beernink-Borggreve 
en Johan, Henk van Leijenhorst, ouders Olde Riekerink-Roufs, Herman van 
Langen, ouders ter Brake-groote Beverborg, Frans Brookhuis, Marietje 
Bonnes-Kortink, Truus en Hendrik Schasfoort-Nijhuis, Marinus Oude Egbrink, 
Hennie Egberink. 
 
Zondag 6 november: 
ouders Tijhuis-uit het Broek, Tonnie Oosterbroek, ouders van Rijn-ter Woerds, 
ouders Lentfert-Siegerink, Riet Brookhuis-in het Veld (buren Beatrixstraat), 
Herman van Langen.  
 
Jaargedachtenis: 
ouders Gilbers-Raatgerink, echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Johan Grashof, 
Frans Giesselink. 
 
Zaterdag 12 november: 
Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Herman en Leny Nijhuis-
Kleijhuis, echtpaar Lentfert-Seiger, Thea Sanderink-Butmeijer,  
Lies Christenhusz-Schasfoort, Herman van Langen.  
 
Jaargedachtenis: 
ouders Notkamp-Nijhuis, Marietje Haarman-Bloemen, Truus Olde Nordkamp-
Welhuis, Marinus Oude Egbrink.  
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Zondag 20 november: 
Sienie Behrens-Snijders, Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Johanna 
Kristen-Beld, Riet Brookhuis-in het Veld (buren Beatrixstraat), Bennie Heuvels 
(buren Merelstraat), Alwie Grunder, Herman van Langen.  
 
Jaargedachtenis: 
ouders Nijhuis-oude Lohuis, Gerard Heijdens, Annie Evering-Zanderink, Mien 
Bekkedam-Notkamp, Annet Hectors. 
 
Overleden: 
 
Herman van Langen, Dorpstraat 34a De Lutte, op de leeftijd van 73 jaar. 
 
Pastorpraat: 
 
Beste parochianen, 
Het voelt enigszins onwerkelijk om ruim twee jaar na mijn aanstelling de 
mededeling te doen dat ik mijn dienstverband met Lumen Christi met ingang 
van 1 januari  zal beëindigen. Toch is dat een keus die geheel voor mijn 
rekening komt. Zoals u wellicht weet ben ik na mijn actieve dienstperiode als 
aalmoezenier bij de krijgsmacht op 59- jarige leeftijd met functioneel 
leeftijdsontslag gegaan. Deze regeling biedt de mogelijkheid de beschikbare 
tijd naar eigen wens in te vullen. Ik heb destijds met volle overtuiging voor 
een benoeming van 16 uur bij Lumen Christi gekozen. De achterliggende tijd 
was kort, maar ik kan terugkijken op een periode die veel voldoening heeft 
gegeven, waarin ik velen van u heb leren kennen en/of met u mocht 
samenwerken. Waarom dan toch Lumen Christi verlaten? Het antwoord is dat 
mij de functie van diocesaan diaconaal werker is aangeboden. Omdat diaconie 
mijn bijzondere belangstelling heeft en ik mij zeer goed kan vinden in de 
inhoud van deze functie heb ik besloten het aanbod te aanvaarden. Ik ga mij 
bezig houden met PCI’s (parochiële caritas instellingen) en diaconaal beleid in 
parochies van het bisdom Utrecht. 
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Deze functie-inhoud betekent dat ik, zij het zijdelings, betrokken blijf bij 
Lumen Christi. In overleg met het pastores team en met instemming van het 
bestuur is besloten dat ik, net als nu het geval is, maar in de toekomst  vanuit 
de functie inhoud van diocesaan diaconaal werker, actief zal blijven bij het 
diaconaal beraad, bezoekersgroepen, en PCI van Lumen Christi. In dit scenario 
is van een afscheid geen sprake omdat ik,  zij het minder zichtbaar zoals 
tijdens vieringen, verbonden blijf met Lumen Christi. Er zal zeker contact 
blijven bestaan met het pastores team om ontwikkelingen binnen diaconie te 
bespreken.    
Rest mij u allen hartelijk te danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de 
samenwerking. In de laatste maanden van dit jaar zal ik bij gelegenheid, zoals 
tijdens vieringen, een aantal van u ontmoeten. Als gezegd van een afscheid 
zal geen sprake zijn. Het gaat u allen goed. 
 
 Vriendelijke groet,  
Tom van Vilsteren 
 
 
Berichtje van de doopwerkgroep. 
 
Er zijn weer kinderen opgenomen in 
onze geloofsgemeenschap door het 
ontvangen van het doopsel. 
 
Dit zijn Mila Brunink en Jack Koop. 
 
Wij feliciteren de ouders van harte en 
wensen hen samen een goede toekomst. 
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Vormselviering 2022 
 
Op zaterdag 23 april hebben 23 kinderen uit groep 8 van de hulpbisschop  
Mgr. T. Hoogenboom het sacrament van het Vormsel ontvangen. Het was een 
feestelijke gebedsviering en heel fijn dat er weer veel mensen in onze kerk 
samen waren.  
De voorbereiding tot het vormsel hebben de kinderen gedaan via het project 
‘Vormselkracht’ onder begeleiding van hun ouders en vrijwilligers van de 
parochie. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!  
 
Voor volgend jaar is onze vormselwerkgroep nog op zoek naar enkele, nieuwe 
vrijwilligers die willen helpen bij de voorbereidingen en organisatie van dit 
bijzondere sacrament voor de kinderen. Wil jij dat eventueel wel? Neem even 
contact op met Henrieke of Carmen via mail: vormselstuurgroep@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7, 7587 AL, De Lutte 
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

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

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

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

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 
 



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




