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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, 3 loopt van 14 februari 2023 tot 7 maart 2023 
kopij inleveren woensdag 8 februari voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

De Huisartsenpraktijk & Apotheek is gesloten 
vanwege vakantie van:
 27 februari t/m 3 maart 2023

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

 Januari

24 Zij-Actief: Kerkviering om 19:00 uur
25 KBO Bezoek Natura Docet 
25 Dorpshoes: Kuierwandeling
25 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur
26 INFOmarkt Bouw aan De Lutte
27 Gala Bosdûvelkes 19:30 uur 
28 Gala Bosdûvelkes 19:30 uur
29 Carnaval open dag - hallen De Lutte

 Februari

 1 Kruisjassen SV De Lutte - 20:00 uur
 8 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur 

11 Carnavalsmis - St. Plechelmuskerk 
14 Zij-Actief: Jaarvergadering om 19:30u
15 Seniorencarnaval 18.00 – 21.00 uur bij  
 het Lutke
15 Kruisjassen SV De Lutte - 20:00 uur
17 Schoolcarnaval & Kinderoptocht 13:30
17 Happy Fris Jeugdavond   
 De Vereeniging 18:30 uur
17 Sjikker Friday De Vereeniging
18 Carnavalsoptocht Losser
20 Carnavalsoptocht De Lutte
23 KBO lezing Santiago de Compostella
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Nu de dagen weer wat langer worden is het voor 
ons ook weer tijd ons te gaan voorbereiden op het 
tennisseizoen 2023.

Jeugd
In april zullen wij weer schooltennis gaan aanbie-
den in samenwerking met tennisschool Approach 
voor de groepen 3 en 4 van de basisschool. In de 
maand mei kunnen deze kinderen 4 gratis lessen
volgen op de maandagmiddag. 
Begin juni kunnen de kinderen gebruik maken van een hele mooie aanbieding: 
Maak Kennis met Tennis.
- Gratis lidmaatschap 2023 van TC Kardoes
- 12 tennislessen en een racket van Approach voor € 75,00.

Ook kinderen uit de andere groepen kunnen gebruik maken van deze aanbieding:
Deze aanbieding geldt echter alleen voor kinderen die nog niet eerder van een MKMT-
aanbieding gebruik hebben gemaakt. Na afloop van de schooltennis krijgt iedereen een 
flyer waarop de aanbieding staat en ook hoe je je moet aanmelden.

Inschrijven reguliere tennislessen
Begin februari is het mogelijk om je weer op te geven voor reguliere tennislessen. De 
tarieven voorjeugd en senioren staan vermeld op de site van Approach. Deze zijn te 
vinden onder: www.approachtennis.nl/tckardoes. 
De lessen worden op de maandag gegeven en starten op 27 maart en duren t/m 2 okto-
ber. Er worden in deze periode 20 lessen gegeven.

Om tennislessen bij Approach te volgen, moet je lid zijn van TC Kardoes. Je bent dan 
contributie aan TC Kardoes verschuldigd. De tennislessen worden door Approach in re-
kening gebracht. Voor jeugdige tennisleden die les nemen, deelnemen aan de compe-
titie en andere activiteiten van TC Kardoes heeft TC Kardoes een aantrekkelijke korting 
beschikbaar gesteld.

Natuurlijk kun je ook alleen lid worden van TC Kardoes om vrij te tennissen. Actuele 
gegevens, contributie en tarieven zijn ook te vinden op onze site: www.tckardoes.nl. 
Aanmelden kan door het aanklikken van de button “lid worden” op onze site. Mocht je 
nadere informatie willen, mail dan naar: ledenadministratie@tckardoes.nl.

Wij wensen iedereen alvast een heel fijn tennisseizoen toe.
Jeugdcommissie en Technische Commissie TC Kardoes

SEIZOENSTART TC KARDOES

Woensdag 15 februari Seniorencarnaval 
op uitnodiging van carnavalsvereniging de 
Tuffelkeerlkes. Deze avond is voor alle inwoners van De Lutte bij Het Lutke aan de 
Dorpstraat in De Lutte. 

Donderdagavond 23 februari om 19.30 uur organiseert de KBO afd. De Lutte voor 
haar leden in erve Boerrigter een lezing over Santiago de Compostella. Henri uit het 
Broek en Tonnie Bekke zullen vertellen over hun tocht die zij gemaakt hebben naar 
deze bijzondere plaats Spanje. Aanmelden kan bij Marian Voerman 0541-551805 of 06 
42344373 vóór 18 februari.

Vrijdagmiddag 24 maart zal er weer een KBO Bingomiddag worden gehouden in de 
Vereeniging. Meer hierover in de KBO Nieuwsbrief van maart. 

Namens het bestuur Gerda Maseland-Nijhuis, voorz. KBO afd. De Lutte

ACTIVITEITEN KBO DE LUTTE

MAMAPAPACAFÉ

MamaPapacafé

Januari
Losser

Overdinkel

Voor lezen,  hoe doe je  dat?

Voor lezen,  hoe doe je  dat?

WOENSDAG 18 JANUARI

VRIJDAG 27 JANUARI

Februari
WOENSDAG 1  FEBRUARI

VRIJDAG 10 FEBRUARI

WOENSDAG 15 FEBRUARI

VRIJDAG 24 FEBRUARI

Losser

Overdinkel

Losser

Overdinkel

Spraak-  en taalontwikkel ing

Spraak-  en taalontwikkel ing

Huisdieren in  het  gez in

Huisdieren in  het  gez in

VRIJDAG 3 MAART

WOENSDAG 8 MAART

VRIJDAG 17 MAART

WOENSDAG 22 MAART

VRIJDAG 31  MAART

Maart
Overdinkel

Losser

Overdinkel

Losser

Overdinkel

Ouder  -  k ind yoga

Ouder  -  k ind yoga

Opruimcoach

Opruimcoach

Soorten speelgoed

Elke week zijn (aanstaande) ouders/verzorgers
en hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
uit de gemeente Losser van harte welkom bij
het MamaPapacafé.

In oneven weken is het MamaPapacafé
geopend op woensdag van 9:30 uur tot 11:30
uur in ‘t Lossers hoes (bibliotheek)
Adres: Raadhuisplein 1, Losser

In even weken is het MamaPapacafé geopend
op vrijdag van 9:30 uur tot 11:30 uur in 
‘t Trefhuus.
Adres: Prins Hendrikstraat 1, Overdinkel.

WOENSDAG 5 APRIL

VRIJDAG 14 APRIL

WOENSDAG 19 APRIL

VRIJDAG 28 APRIL

April
Losser

Overdinkel

Losser

Overdinkel

Draagdoeken

Draagdoeken

Peutergym/Bekkenfys io/Kinderfys io

Peutergym/Bekkenfys io/Kinderfys io
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Woningcorporatie Domijn, Huurdersbelangen Losser (SHBL) en Gemeente Losser 
maken nieuwe afspraken over sociale huurwoningen.

Met woningcorporatie Domijn en Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) heeft 
gemeente Losser weer de jaarlijkse prestatieafspraken opgesteld om het beleid voor 
de sociale huursector uit te voeren. De prestatieafspraken 2023 bestaan uit een vast 
deel met de vier hoofdthema’s tot het jaar 2025 en een deel met concrete afspraken 
voor het jaar 2023. 

De prestatieafspraken voor de gemeente Losser sluiten aan op de landelijke presta-
tieafspraken. Deze laatste zijn in juni 2022 overeengekomen tussen de vereniging 
van Nederlandse gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK), De 
Woonbond en de koepelorganisatie van woningcorporaties (Aedes).

Verduurzaming voorraad sociale huurwoningen 
Zoals vorig jaar al afgesproken, is Domijn hard aan de slag om haar woningen te ver-
duurzamen. Manager Wonen Lucas Fransen: “Dit jaar verduurzamen we in Losser 82 
woningen. Vanaf 2024 zijn dat er gemiddeld 95 per jaar. Daarvan sluiten we 30 wonin-
gen ook aan op een duurzame warmtebron, zoals een warmtepomp.”
Een aantal woningen in het dorp Losser heeft, mede vanwege haar (gedeeltelijke) 
ligging op kleigrond, te maken met hardnekkige vochtproblemen. Fransen: “We zien 
dat deze problemen nu groter worden door de gevolgen van de energiecrisis. Mensen 
verwarmen en ventileren hun woning minder, dat helpt niet om de vochtoverlast te be-
strijden. We onderzoeken samen met de gemeente Losser en de SHBL wat de oorzaak 
is van de vochtproblemen. En of we deze kunnen verhelpen.”

Meer gemengde woonwijken 
Wethouder Jimme Nordkamp (volkshuisvesting): “Het college vindt het belangrijk dat 
er in de gemeente Losser meer wijken komen waar mensen uit alle inkomensgroepen 
naast elkaar wonen. Daarnaast is het belangrijk dat de sociaaleconomische structuur 
van met name de kern Overdinkel wordt versterkt. Domijn is bereid hierover met de 
gemeente mee te denken”. 

Flexwoningen bouwen om de druk op de woningvoorraad te verlichten
Om de druk op de bestaande woningvoorraad te verlichten, hebben Domijn en de 
gemeente de intentie om zo spoedig mogelijk ongeveer 30 zogenaamde flexwoningen 
te realiseren: tijdelijke woningen die snel kunnen worden gebouwd en via een verkorte 
procedure. Hiertoe wordt nu gezamenlijk een plan opgesteld. Locatie(s), stedenbouw-
kundige opzet, voor welke doelgroepen en communicatie met omwonenden zijn 
onderwerpen die hierbij worden meegenomen. Beide partijen zetten zich in om zo 
spoedig mogelijk het plan te realiseren. 

Stichting Huurders Belangen Losser denkt mee 
Voorzitter Aloys Veekamp: “Wij vinden dat thuis de belangrijkste plek is, eenieder heeft 
recht op een betaalbare woning. Daarom zetten wij ons in voor een fijn huis en veilige 
straten en buurten om te wonen. Zo denkt en praat SHBL mee voor het instant houden 
van een plezierige woonomgeving.”      

Huurverlaging voor de huurders met de laagste inkomens    
De landelijke overheid werkt momenteel plannen uit voor een huurverlaging voor 
huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Als deze plannen 
erdoor zijn, dan voert Domijn voor deze huurders een verlaging van de huurprijs naar € 
575,- per maand door. 

In gemeente Losser binnen 12 maanden een huurwoning
Domijn en de gemeente Losser moeten in alle redelijkheid ervoor zorgen dat actieve 
woningzoekenden binnen twaalf maanden een huurwoning kunnen krijgen in de 
gemeente Losser. In 2022 bedroeg de gemiddelde wachttijd (tot oktober) 9,22 maan-
den. Hiermee wordt ruimschoots aan het doel voldaan. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is in de gemeente Losser beperkt in vergelijking met grote delen van 
Nederland.

TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN
Beste toneelliefhebbers,

Na een paar jaar corona mogen we gelukkig weer op de planken.
Noteer de data vast in jullie agenda.
17-18-19 Maart 2023.
De kaartverkoop start vanaf zaterdag 25 februari 2023, te reserveren en op te halen bij 
De Vereeniging.
We hopen dat jullie allemaal weer komen  kijken en gaan genieten van een mooi 
toneelstuk.
Wij hebben er ontzettend veel zin in . Dus tot dan.

Toneelvereniging "Ons Genoegen."
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Het jaar 2023 staat bij Loopgroep De Lutte voor vernieuwing. 
Ondanks het grote ledental worstelt de vereniging al jaren met het betrekken van vol-
doende  bestuursleden en actieve werkgroep leden. Eind vorig jaar zijn er gelukkig 
tijdens de algemene ledenvergadering vier nieuwe bestuursleden opgestaan die de 
schouders willen zetten onder vernieuwing, verbinding en toekomstgerichtheid van de  
vereniging. Dat zijn Gerrie Grote Punt, Ellen Noordhof, Marjon Swennenhuis en Carmen 
Steghuis.

Geen Gildehaus-Dinkelloop en Dorpsloop meer
Al snel werd duidelijk dat daarbij ook een aantal radicale keuzen horen. Het lukt de 
vereniging niet meer om vier grote evenementen te organiseren. Verhoging van de 
veiligheidsvoorschriften en de kosten maken dat het bestuur samen met de betrok-
ken werkgroepen heeft besloten om definitief te stoppen met de organisatie van de 
Gildehaus-Dinkelloop in maart en de Dorpsloop in juli. Dit komt ook door een afnemend 
aantal deelnemers en actieve vrijwilligers. Hiermee komt helaas een einde aan een ja-
renlange traditie. Beide evenementen zijn ruim dertig jaar in De Lutte gehouden en 
trokken daarmee vele hardlopers naar het dorp. 

Doorgaan en vernieuwing
Loopgroep De Lutte gaat wél door met het winterse hardloopevenement de Snertloop 
op zondag 3 december 2023 en het wandelevenement de Heurnetocht op zondag 7 
mei 2023. Noteer deze data alvast in de agenda, want de mooie omgeving van De Lutte 
is uitermate geschikt voor prachtige hardloop- en wandelroutes. Juist deze omgeving 
en de saamhorigheid binnen het dorp en de vereniging maakt dat Loopgroep De Lutte 
ook toekomst ziet. Het is gezond en gezellig om samen te bewegen en in de buitenlucht 
actief te zijn. Dit wil het nieuwe bestuur dan ook graag verder uitbouwen. Meer bieden 
voor de bestaande leden en nieuwe mensen uitnodigen om mee te doen!

VERNIEUWING BINNEN LOOPGROEP DE LUTTE DOE MEE MET DE INKOOPACTIE EN VERDUURZAAM JE EIGEN 
WONING! 

De gemeente organiseert een inkoopactie voor alle huiseigenaren in gemeente Losser! 
Tijdens de actie koop je samen met andere inwoners isolatiemaatregelen, zonnepane-
len of een hybride warmtepomp. Zo ontvang je offertes met een goede prijs/kwaliteit 
verhouding. 

We werken samen met ‘Winst uit je woning’. Zij helpen je met het kiezen van de maat-
regelen waar je het meest aan hebt én helpen je optimaal gebruik te maken van de 
mogelijke subsidies. 
Heb je een eigen woning? Houd dan je brievenbus in de gaten, rond 24 januari ontvang 
je van ons een brief met uitleg hoe je mee kunt doen. Deze inkoopactie duurt tot en met 
31 maart 2023.

Meer weten? Kijk op www.winstuitjewoning.nl/losser. 

Hier kun je je ook aanmelden om mee te doen met de actie.
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De jeugdcommissie van De Bosduvelkes organi-
seert weer een Happy Fris Party.  De carnavalsavond 
speciaal voor de basisschooljeugd.

Op vrijdag 17 februari van 18.30-20.30 in De 
Vereeniging. Het thema is (après) ski. Dus lekker 
sneeuwballen gooien, ski-lopen door de zaal en 
natuurlijk ‘Just Dance’. Met deze activiteiten kun je 
prijzen verdienen. 

Uiteraard is er ook weer een prijs voor het best ver-
klede kind! 

De entree bedraagt €4,00, waarvoor je ook iets lek-
kers en drinken krijgt. 
Kortom, kom lekker feestvieren bij de Happy Fris 
Party!

SPECIALE JEUGDCARNAVALSAVOND!

18.30-20.30  
Entree €4,00  
Ski-lopen  
Just Dance  
Sneeuwballen gooien 
Prĳs voor het best verklede kind 

Happy Fris Party 
vrijdag 17 feb. 
De Vereeniging

Bijschrift

Woensdagavond 15 februari aanstaande organiseert 
carnavalsvereniging De tuffelkeerlkes speciaal voor in-
woners van De Lutte en omgeving vanaf de leeftijd van 
60 jaar een carnavalsavond. 
Deze avond wordt geheel kosteloos aangeboden door 
De Tuffelkeerlkes inclusief een kop koffie met iets lek-
kers en een hapje en een drankje. Het programma be-
gint om 18.00 uur in de residentie van De Tuffelkeerlkes; 
Het Lutke aan de Dorpsstraat 13 in De Lutte.

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met 
leuke acts en muziek van lokale artiesten. Uiteraard 
zijn onze hoogheden Baron Jeroen Tijhuis, Adjudant 
Stephan Kristen en Miss Lieke Haarman aanwezig. Het 
programma eindigt rond de klok van 21.00 uur.

Iedereen van 60 jaar en ouder die uit De Lutte en omgeving komt is van harte welkom 
deze carnavalsavond van De Tuffelkeerlkes te bezoeken. Het is een gezellig avond met 
een programma waarin veel wordt gelachten en voor iedereen, die tot de leeftijdscate-
gorie behoort, toegankelijk is.

SENIORENCARNAVAL DE TUFFELKEERLKES

THUISWEDSTRIJDEN SV DE LUTTE HANDBAL

Zaterdag 28 januari
16:00  De Lutte D1# – BWO D2

Zaterdag 4 februari
15:30 De Lutte E1 - de Tukkers E3
16:25 De Lutte C1 - Combinatie C1
17:25 De Lutte B1 - Borhave B1
18:25 De Lutte DS3 - DHV DS2
19:35 De Lutte DS2 - Stormvogels DS2
20:45 De Lutte DS1 - TVO DS1

Dinsdag 14 februari
20:30  De Lutte DMW 1 - Vasse DMW1

Zie voor het volledige overzicht de 
website van SVDeLutte/handbal

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA 

Vrijdag 27 januari
19:00  Lutheria DS 3– Cupido DS 2
19:00  Lutheria DS 1 – Rivo Rijssen DS 3
21:00  Lutheria DS 2– Krekkers DS 4

Zaterdag 28 Januari
08:30 Lutheria N3 2 - Rosstars N3 3
08:30 Lutheria N1 1 - DeVoKo N1 1 
08:30 Lutheria N3 1 - Saasveldia N3 1
09:15 Lutheria N3 2- Webton Hengelo N3 1 
09:15 Lutheria N3 1 - Rosstars N3 2
09:15 Lutheria N3 1 - Saasveldia N3 1
09:15 Lutheria N1 1 - Ti-Volley N1 1
13:00 Lutheria MA 2 - Havoc MA 1 
15:00 Lutheria MA 1 - SV Dynamo Apeldoorn  
               MA 1
15:00 Lutheria MC 1 - Twente ‘05 MC 3

Woensdag 1 februari
19:30 Lutheria DS 2 - Kuipers Flevoll DS 2

Zaterdag 4 februari
08:30  Lutheria N5 2 - Holyoke N5 2
08:30 Lutheria N6 1 - Twente ‘05 N6 1
09:15  Lutheria N5 3 - Holyoke N5 2
10:00  Lutheria N5 2 - Lutheria N5 3
10:00  Lutheria N6 1 - Ti-Volley N6 1  
Donderdag 9 februari
20:00 Lutheria DS 1 - Holyoke DS 1

Vrijdag 10 februari
19:00 Lutheria DS 1 - Apollo 8 DS 4
1900 Lutheria DS 3 - Vips Bardot DS 3
21:00 Lutheria DS 2 - Saasveldia DS 1

Zaterdag 11 februari
13:00 Lutheria MB 1 - Webton HengeloMB 1
13:00 Lutheria MA 2 - Twente ‘05 MA 2
15:00 Lutheria MA 1 - Orion Volleybal   
                Doetinchem MA 1 
    
Zaterdag 18 februari
13:00 Lutheria MB 1 - DeVoKo MB 4

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl 
of de Facebookpagina: www.facebook.com/lutheriadelutte
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BOSDÛVELKES EN TUFFELKEERLKES HOUDEN OPEN LOODS

Informatiemarkt over projecten in De Lutte
Op donderdagavond 26 januari organiseert het bouwteam Bouwen aan De Lutte een 
informatiemarkt. Deze informatiemarkt vindt plaats bij De Vereeniging. Tijdens deze 
avond krijgt u meer informatie over de ontwerpen, planning en werkzaamheden. Ook 
leert u de bouwteamleden kennen én heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. U 
hoeft u niet aan te melden en mag gewoon tussen 18.30 en 20.30 uur binnenlopen.

Het bouwteam Bouwen aan De Lutte is een samenwerking tussen:
• Gemeente Losser
• Dura Vermeer
• Anacon Infra
• Provincie Overijssel
• Odin Landschapsontwerpers 
De informatiemarkt bestaat uit verschillende kraampjes: 

Presentatie definitief ontwerp Centrumplein & Plechelmusstraat 
Bekijk het definitieve ontwerp in 3D en ervaar hoe het nieuwe centrum er straks uit 
komt te zien. Ook krijgt u inzicht in de voorlopige planning en presenteren wij een 
lichtarmatuur (lantaarnpaal), een bankje en een fietsbeugel.  

Informatie over de andere deelprojecten  
Meer weten over de werkzaamheden aan de waterberging in het Kerkebos, de 
Beatrixstraat en omgeving? Of heeft u vragen over de Ambachtstraat, Hanhofweg, 
Postweg en de dorpsranden? Dan bent u bij de infomarkt op het goede adres.  

Omgeving en De BouwApp 
Woont u aan een deelproject? Wat kunt u dan verwachten van de werkzaamheden? Wij 
vertellen u graag hoe wij omgaan met bijvoorbeeld bereikbaarheid, geluidshinder en 
trillingen. Ook helpen wij u graag om De BouwApp te installeren op uw telefoon.  

Zet de zaag in uw regenpijp (afkoppelen)  
Wat is afkoppelen? Waar koppelen we regenpijpen af? En waar doen we dit niet? En 
hoe gaat afkoppelen in zijn werk? Met een proefopstelling, informatie en tips inspire-
ren wij u graag!  
Gastvrij De Lutte 
De Lutte wordt verfraaid met mooie cortenstalen elementen. Ook zijn we bezig met 
het maken van een welkomstbord. Deze kunt u tijdens de infomarkt bekijken. De werk-
groep Gastvrij De Lutte geeft u graag meer informatie.  

De twee carnavalsverenigingen uit De Lutte houden de deuren open voor het 
grote publiek. 
Zoals elk jaar laten de wagenbouwers zien welke technieken er gebruikt 
worden om een grote praalwagen te bouwen. Inwoners van De Lutte, be-
vriende carnavalsverenigingen en vele andere belangstellenden kunnen een 
kijkje nemen in de ‘Boawelhook’ aan het pastoor Rudingpad in De Lutte. De 
Bosdûvelkes hebben het thema ‘wegenbouw’ en de Tuffelkeerlkes gaan dit jaar 
de strijd aan met ‘reptielen’. Dit allemaal onder het genot van een hapje en een 
drankje waarbij de kapel nog een vrolijk noot zal spelen. 

Iedereen is welkom vanaf 14:00 uur op 29 januari bij carnavalsloods de 
‘Boawelhook’ aan het pastoor Rudingpad in De Lutte.

PERSBERICHT

Wat doen we met de terrassen in De Lutte?
Bent u ondernemer en betrokken bij de invulling van terrassen in De Lutte? Dan is dit 
kraampje speciaal voor u! Tijdens de infomarkt laten wij u graag het concept bestem-
mingsplan en beeldkwaliteitsplan zien.
  
Stroom in de toekomst 
Ook enkele NUTS bedrijven, waaronder Enexis, zijn aanwezig. Zij vertellen over hoe zij 
onder andere de stroomvoorziening in De Lutte toekomstbestendig willen maken. 

U hoeft u niet aan te melden en mag gewoon tussen 18.30 en 20.30 uur binnenlopen.
Heeft u vooraf al vragen? Stel ze dan via m.schrijver@duravermeer.nl 
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Hallo! Met wie hebben we het genoegen?
Goedenavond! Het is een eer deze mobiel te 
ontvangen!

Goedenavond! Stel je even voor als je wilt.
Haha jullie gaan niet raden? Aan deze kant van 
de lijn Jan Brandenburg, huisarts.

Wat leuk! En op Oudejaarsavond kunnen 
we maar één vraag stellen: Hoe gaat jouw 
avond / nacht eruit zien?
En wat zijn je goede voornemens voor 2023?
Ik ben nieuwjaarsrolletjes aan het bakken, dus kan niet typen! Later meer, goeie jaarwisse-
ling voor jullie!

*Enige tijd later*
Yes, daar ben ik weer! De kniepertjes zijn goed gelukt dit jaar, het beslag was precies om 
23:59 uur op, heel kunstig. verder het nieuwe jaar rustig samen met de buren ingeluid, één 
lontje aangestoken, en zoonlief is er niet eens wakker van geworden. Goede voornemens 
ben ik niet zo goed in, maar als ik er één moet uitspreken: meer sporten. Ik kom nu eigenlijk 
niet verder dan de gang in het gezondheidscentrum in hoog tempo door stiefelen. Verder ter 
aanvulling op het voorstellen: 39 (pas over 3 maand 40) jaar oud, getrouwd met Heike, en 
trotse vader van mijn zoontje Loïc, die al weer dik 2 jaar oud is.

Toch één lontje aangestoken. Hoe sta jij als arts in de discussie over een eventu-
eel vuurwerkverbod?
Was wel een lontje wat de moeite waard was. Ik denk dat we een hoop schade voorkomen 
door iedere woonplaats een mooi georganiseerd vuurwerk te geven, in plaats van zelf din-
gen af te steken. Ook dit jaar weer veel leed wat voorkomen had kunnen worden. Een oog of 
een hand missen tekent je voor het leven.  Medisch gezien is verbieden logisch. Maar wordt 
de instroom van illegaal en nog gevaarlijker vuurwerk niet nog groter bij een totaalverbod? 
Blijft lastig, en dan nog de enorme bak geld die we er met ons allen aan uit geven...

Je nam destijds de huisartspraktijk over van je vader. In welk onderdeel van 
jullie werk vond jij je vader een betere huisarts? En op welk vlak zie jij jezelf juist 
als de sterkere van jullie twee?
Ik ben jaloers op het timemanagement van mijn vader, hij was absoluut een rappere dokter, 
liep minder uit. Ik hoop maar dat mensen het nu waarderen dat ik de tijd voor ze neem (en 
het spreekuur dus wel eens uitloopt...).

Dat wordt ongetwijfeld gewaardeerd. Komen we meteen terecht bij een vraag 
die de vorige eigenaar van de Dorpsmobiel bedacht heeft: Heb je naast je onge-
looflijk drukke baan nog tijd voor hobby’s?
Haha tja... Ik vind het heerlijk om zomers mijn hoofd leeg te maken op de grasmaaier, maar 
ik heb koplampen op de maaier laten zetten omdat ik nog wel eens wat laat aan de klus be-
gin. Ik vind het ook heerlijk om in het stukje bos rond het huis met de kettingzaag en kloof-
bijl bezig te zijn. Grote hobby is wintersport, er ligt over het algemeen alleen weinig sneeuw 
op de Koppelboer... Een weekend fietskamperen met het gezin vind ik ook fantastisch!

Als je je leven een paar dagen zou mogen ruilen met een andere Luttenaar. Wie 
zou dat dan zijn en waarom?
Na enig dubben: Hans Vloothuis! We hebben vroeger bij elkaar in de klas gezeten. Hans 
bouwt / verbouwt nu de mooiste woningen. Ik had zelf graag een beetje meer van zijn rech-
terhanden gehad, om er hier op de Koppelboer een nog mooiere plek van te maken. Zelf iets 
moois kunnen bedenken, tekenen en bouwen lijkt me een fijn talent om te hebben.

Wat is het ergste wat je ooit gedaan hebt, waarmee je de wet overtrad?
De wet overtreden is niet mijn grootste talent geloof ik. Ik kom niet verder dan een paar 
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Je zult een paar jaar geleden maar een 
huis hebben gekocht in De Lutte… en 
dan kom je – zodra je er woont - tot de 
ontdekking dat er een autosnelweg vlak 
langs het dorp loopt. Dat had de make-
laar toch wel even kunnen zeggen ? En 
alsof dat al niet erg genoeg is, rijden er 
ook nog auto’s en zelfs vrachtwagens 
over die snelweg. Dat is toch wel grote 
pech. Mijn advies : snel weg !

Maar ik kan wel wat troost bieden bij 
deze onverkwikkelijke situatie. Het aan-
tal elektrische auto’s neemt van jaar tot 
jaar sterk toe. En elektrische voertuigen 
maken heel weinig geluid. Dus over een 
paar jaar is er misschien wel meer ver-
keer, maar toch minder lawaaioverlast. 
En heeft het probleem zich vanzelf opge-
lost. Toch maar hier blijven wonen dan ? 

Alles aan deze kant van de IJssel wordt 
in de Randstad beschouwd als een ach-
terstallig, boerengebied. Dat is het beeld 
wat heerst. Ik zou zeggen: houd dit idee 
gewoon vast daar in de Randstad en blijf 
allemaal vooral daar. 
Want wij zijn waarschijnlijk niet opge-
wassen tegen jullie houding en gedrag. 
Arrogantie in combinatie met onwetend-
heid cq domheid is heel moeilijk te bestrij-
den, dus bespaar ons die strijd. Wij blij-
ven hier lekker in Twente, de Achterhoek 
en wij weten zelf wel beter hoe het er hier 
echt uitziet. 

Het carnaval is al behoorlijk op gang ge-
komen en ik merk dat er een soort van 
herboren elan in de lucht hangt. In de 

coronatijd zijn er veel goede pogingen 
geweest om feestjes, activiteiten, wat 
dan ook, te organiseren om het carnaval 
vorm en inhoud te geven buiten de ‘offi-
ciële’ data in een tijd met de nodige be-
perkingen. En dat was vaak ook best wel 
geslaagd. Alle lof voor de mensen die dit 
op zich namen.
Maar toch, maar toch, het echte carna-
valsgevoel met de bijbehorende saam-
horigheid kwam nooit 100% van de 
grond. Niet iedereen volgde dezelfde lijn, 
waardoor er wel wat discussies op gang 
kwamen. 

En nu staan we aan de vooravond van 
carnavalsweken met optochten, inloop-
party’s, kroeglopen, gala’s, noem maar 
op. Wagenbouwers zijn weer ouderwets 
druk om op het laatste moment nog een 
piekfijne praalwagen helemaal af te krij-
gen, artiesten, kroegbazen, carnavals-
verenigingen, etcetera: het gonst van de 
activiteiten en ideeën. 

We gaan voor het eerst in 3 jaar weer het 
originele, ouderwetse, gezellige, creatie-
ve carnaval beleven. Geen discussies over 
niet/wel iets organiseren, geen kritiek 
op bepaalde besluiten over al dan niet 
doorgaan van mooie tradities. Nee, ge-
woon lekker los gaan met elkaar en het 
carnaval vieren met de nakende lente in 
aantocht. Heerlijk !
Ik wens jullie allemaal heel mooie weken 
toe ! 

Alaaf, 
De ProatPaul

boetes voor te hard rijden en rijden zonder licht. Maar in het kader van “gij zult een ander 
niet schaden”, wat toch ook een beetje de wet overtreden is, heb ik nog wel een aardige 
anekdote uit mijn opleidingstijd: Een man meldt zich op de praktijk met een wondje op zijn 
arm wat ik moest hechten. Klein wondje, zo gepiept dacht ik. Ik laat hem zitten op de onder-
zoeksbank, niets aan de hand, en draai me na het zetten van de verdoving heel even om, 
om het hecht materiaal te pakken... enorme knal! Patiënt valt hartstikke flauw, klapt als een 
zoutzak voorover van de onderzoeksbank af.... Bril kapot en grote barstwond bij zijn wenk-
brauw... Ik moest hem naast twee hechtingen in het wondje in de arm ook nog vijf hechtin-
gen geven in zijn wenkbrauw! Ik schaamde me rot! Zijn moeder die in de wachtkamer zat 
te wachten keek wat verbaasd toen hij naar buiten kwam! Wel geleerd dat je dus iedereen 
moet laten liggen op de onderzoeksbank, hoe klein het ingreepje ook is. Wijze les! Hahaha!

Welke film of welk boek heeft de meeste indruk op je gemaakt en waarom?
Er was een tijd dat ik een bioscoopabonnement had, maar de laatste tijd zie ik maar bar 
weinig films. Voor lezen geldt iets soortgelijks. Als ik een titel moet noemen borrelt “over de 
rand” op van Joe Simpson, wat zijn waargebeurde barre tocht in de Himalaya beschrijft 
toen hij door zijn klimmaat voor dood werd achtergelaten, en hij toch op eigen kracht met 
een gebroken been weer de bewoonde wereld wist te bereiken. Indrukwekkend doorzet-
tingsvermogen! (25 jaar geleden gelezen nu ik er over na denk)

Ga je je volgende maand nog in het carnavalsgedruis storten of sla je dat feest 
liever over?
Een beetje, ik ben geen rasechte carnavalsganger, maar meestal kijken we wel de optocht in 
Oldenzaal met vrienden, gevolgd door een drankje. Ik vind wel dat we de carnavalstraditie 
in stand moeten houden! Mooi ook hoe het in het dorp leeft!
Zijn er ook dingen in het dorp die je juist graag anders zou zien?
Ik denk dat we op vele vlakken trots mogen zijn op ons dorp, en het wordt alleen maar 
mooier met de tijd. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat van de herinrichting van het 
centrum in de komende jaren. Als ik één ding moet noemen wat ik anders zou willen zien: 
de diepte van onze ijsbaan. We hebben een prachtige ijsbaan, maar door de diepte en de 
steeds mildere winters vraag ik me af of we daar ooit nog weer op gaan schaatsen. We 
zouden een ijsbaan moeten hebben waar we water op spuiten als er vorst voorspeld wordt, 
zodat we met een paar nachten vorst toch het ijs op kunnen. Goed idee?

Heel goed idee! 
De allerlaatste vraag : Heb je nog een goede vraag voor degene aan wie je de Dorpsmobiel 
gaat doorgeven? 
Mijn vraag aan de volgende Luttenaar is: wat mis je het meeste aan De Lutte?
Dat geeft jullie al een aardige hint lijkt me zo, maar er wordt mij zo vaak gevraagd :”En hoe 
is het met je ......?” Dit is een mooie manier om daar integraal een antwoord op te krijgen. 

Jan, dankjewel voor dit leuke interview!
We hebben een sterk vermoeden aan wie je de telefoon door gaat geven. Over 
drie weken weten we of ons vermoeden juist bleek te zijn. 

VAN AUTOSNELWEGLAWAAI NAAR CARNAVALSGEDRUIS
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Jaargedachtenis: Ouders Benneker-Steghuis, Johanna Kristen-Beld. 
 
Zondag 5 februari: Ouders Wonniger-Rolink, Jose Zanderink-Hulshoff, ouders Hooge 
Venterink-Notkamp, Annie Engelbertink-Schurink, Anny Lentfert-Oosterbroek.  
 
Jaargedachtenis: Ouders Hesselink-Nijhuis, ouders Hooge Venterink-Kamphuis, ouders 
Kuipers-Nijhuis. 
 
Zaterdag 11 februari: Ria Tijhuis-Rikhof en Cecile Tijhuis, Suzette Nijhuis-Oude Groote 
Beverborg, ouders Pross-Welhuis, Gerhard Koertshuis, Bennie Heuvels (buren Merelstraat), 
Annie Niehof-Nolten, Annie Engelbertink-Schurink, Anny Lentfert-Oosterbroek, Willy Punt. 
 
Jaargedachtenis: Truus Kristen-Greftenhuis, ouders Olde Riekerink-Roufs, Bennie Gilbers, 
ouders Huisken-Reimer, Gerhard olde Nordkamp, Frans Haarman, Hennie Olde Hanhoff, 
Bennie Oosterbroek. 
 
Pastorpraat: 
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, hun bloed is kostbaar 
in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij 
zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon 
Huub Oosterhuis Gezangen voor Liturgie (72-II) 
We leven in een stevige overgangstijd gepaard gaand met de nodige crisissen zo schreef ik 
een aantal jaren geleden. En er is niet veel veranderd, het lijken er zelfs wel meer te 
worden. Hoewel we weten dat het altijd weer zomer wordt, dat we na Goede vrijdag ook 
Pasen mogen vieren, lijkt een nieuwe Geest die waaien kan waar hij maar wil, ver weg. 
Daarom wil ik terug grijpen op een eeuwenoud geluid. Het geluid van psalm 72. In deze 
psalm is het verlangen te horen naar leiders en beleidsuitvoerders, die geen ander doel 
hebben dan de grondwaarden, de ‘goddelijke’ grondwaarden van recht en gerechtigheid in 
hun vaandel te hebben en hoog te houden. Deze mensen zouden uitvoerders moeten zijn 
van goddelijk beleid dat niet onder dwang wordt opgelegd, niet aan mensen gebonden is, 
maar die de waardigheid van elk menselijk leven wil eerbiedigen. Psalm 72 wordt daarom 
ook wel de koningspsalm genoemd. Dat verlangen naar ander beleid klinkt door in 
protesten van verschillende groeperingen in onze kerk en in de maatschappij. Het is ook 
een eeuwenoud geluid. Mede daardoor is Carnaval ontstaan. Het is een volksfeest dat 
binnenkort weer volop in deze streken gevierd kan worden. De kerk was niet altijd blij met 
de traditie, daarom is het lange tijd ook in het geheim gevierd. Want het is hét feest om 
met elkaar de waan van de dag aan de kaak te stellen, en de gang van zaken om te keren. 
Daarbij hoort elkaar ontmoeten, vrolijk zijn, met een lach en een traan. Gewoon, samen, het 
leven vieren.  
Want wij zijn geen leiders en ook geen volgelingen van de koning of van de paus. In de 
kerk gaat het om God. De paus heet niet voor niets onder andere ‘de dienaar der dienaren 
Gods” Die dienaren Gods, dat zijn de gelovigen die als volgelingen van Jezus, in de kracht 
van zijn Geest, zijn weg willen volgen waarheen die ook leidt. Het is in diezelfde Geest dat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 29 januari 
9.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
 
Woensdag 1 februari:  
19.00 uur   : Viering 
 
Zondag 5 februari 
9.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dameskoor 
Voorganger  : Mgr. Woorts 
Lectrice  : mevr. G. Maseland 
Misdienaars        : Christiaan en Michelle Steenbekke    
 
Woensdag 8 februari:  
19.00 uur   : Viering 
 
Zaterdag 11 februari:  
19.00 uur  : Carnavalsviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor I. Schraven 
Lectrice  : mevr. B. Alberink 
Misdienaars        : Christiaan en Michelle Steenbekke    
 
Woensdag 15 februari:  
19.00 uur   : Viering 
 
Overleden: 
Anny Lentfert-Oosterbroek, Johanna van Burenlaan 4, Oldenzaal. 96 jaar 
Annie Engelbertink-Schurink, Monnikstraat 33,  Oldenzaal. 86 jaar 
 
INTENTIES 
Zondag 29 januari: Marietje Punt, Thea Sanderink-Butmeijer, Johan en Sientje oude 
Egbrink-Beernink, Antonius Breukers , Lies Pots-Droste, Annie Engelbertink-Schurink, Anny 
Lentfert-Oosterbroek. 
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ouders om kracht vragen bij het sacrament van het Doopsel, dat kinderen zich 
voorbereiden op het voor de eerste keer ontvangen van de heilige communie, dat we onze 
kinderen voor bereiden op het sacrament van het vormsel. 
En we wensen dat ze op mogen groeien als waardevolle mensen die op willen komen voor 
een recht en gerechtigheid maar die vooral het leven als een kostbaar goed mogen 
beleven.
Ingrid Schraven
 
Carnavalsviering
Op zaterdag 11 februari 19.00 uur vindt de carnavalsviering mmv De Bosduvelkes, De 
Tuffelkeerlkes, Duvelsgeweld, en het Plechelmuskoor plaats in onze kerk. Het is inmiddels 
een traditie, een moment van bezinning en samenzijn. Velen, carnavalist of niet, die deze 
viering bijwonen. Aan de viering nemen de Hoogheden hun steek af. Een plechtig moment 
als eerbetoon aan de Heer. Na dit moment wordt de viering vervolgd met gezamenlijk 
gebed, voorbeden, toepasselijke zang en muziek met momenten van stilte en inkeer. 
Prachtig om te ervaren hoe carnaval en kerk hier in De Lutte met elkaar verbonden zijn. Na 
afloop koffie of een “sapje” We nodigen jullie van harte uit. 
 
Met Jezus op weg naar Pasen 
Vier bijeenkomsten in de veertigdagentijd, waarin we stil staan bij de vraag wat Pasen voor 
ons betekent. Dit doen we aan de hand van de evangelielezing van de komende zondag. 
Na een korte inleiding en het gezamenlijk lezen van de tekst, gaan we met elkaar in 
gesprek over de tekst om te ontdekken wat deze met ons eigen leven te maken heeft. 
Data:  
- dinsdag 21 februari:  Naar de woestijn  
- donderdag 2 maart:  Op een berg  
- donderdag 16 maart:  Verheug je!  
- dinsdag 28 maart:  Door het donker naar het Licht  
Tijd: 19.45-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Plaats: parochiecentrum Denekamp 
Begeleiding, informatie en aanmelding: José van den Bosch, pastoraal werker parochie 
Lumen Christi, tel: 06 13646717  
Mailadres: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 
 
KEARK OP ‘N KOP 
Zondag 5 februari, 15.00-1700 uur R.K. Nicolaas Kerk, Nicolaasplein 2 Denekamp 
Thema: ‘DELEN WAT JE HEBT’ 
Wat is dat? Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke 
en creatieve manier van kerk-zijn, die past bij ons rommelige leven. 
Het is een vorm van kerkzijn die is overgewaaid uit Engeland. We gaan ook hier van start. 
We doen dat samen, en we geven er een eigen draai aan: samen ontdekken, stil staan en een 
hapje eten. Gewoon, maar ook bijzonder. Iedereen is welkom, gelovig of niet, jong of oud(er), 
single of koppel, met of zonder kinderen. 

Kosten: vrijwillige bijdrage. Wil je meedoen, dan kun je je aanmelden bij: Kim Grote Punt; 
email: kimgrotepunt@hotmail.com; Tel. 06-10088784 (bij voorkeur via Whatsapp) Gea 
Broekman; email: Gea.broekman@gmail.com; Tel. 06 -29887220
Wil je ook wel (een keertje) meehelpen met de organisatie? 
Ook daarvoor kun je je aanmelden bij een van bovengenoemde personen. 
Samen ontdekken, vieren, eten voor iedereen en van alle leeftijden, Je bent van harte 
welkom! Namens het kernteam, Pastor Ingrid Schraven ds. Erna Lensink  
*Aanmelden is niet verplicht maar wel handig voor de organisatie. 
 
Pastorale noodtelefoon 
Vanaf 1 februari 2023 is de pastorale noodtelefoon (06 57940901) niet langer in gebruik. 
Voor ziekenzalving en ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de 
pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders in dit kerkblad of 
op de website parochielumenchristi.nl ). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u 
de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere 
pastores bellen. De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks 
telefonisch bereikbaar tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden 
telefonisch bereikbaar. 
 
Bisdomsbedevaart naar lourdes (29/4-4/5) 
U heeft hierover reeds kunnen lezen in een eerder parochieblad. Als parochie willen we hier 
bij aansluiten. Deze bedevaart gaat per vliegtuig en wel van zaterdag 29 april t/m 
donderdag 4 mei. Tijdens deze bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de grot van 
Lourdes centraal. Hoogtepunt zal dan ook zeker de openluchtmis bij de grot zijn, waar 
Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan de 
internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot de 
vaste onderdelen van de bedevaart. Aan deze bedevaart kan iedereen deelnemen; ook 
mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben zijn van harte welkom en kunnen dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers een onvergetelijke reis beleven. De kosten voor deze 
bedevaart bedragen Euro 995,-- per persoon. Voor deze reis wordt een infoavond 
georganiseerd en wel op maandag 13 februari om 20.00 uur in het parochiecentrum te 
Denekamp. U bent daarbij van harte welkom.De avond wordt gepresenteerd door Ben 
Lokate ( bisdom), Elly Damhuis (contactpersoon Lumen Christi) en de pastores Schraven en 
Munsterhuis). 
Wilt U nu al inlichtingen en/of opgave voor deze reis bel met Elly Damhuis 06-33004962, of 
met pastoraal werkster Ingrid Schraven 06-22924657 of met pastoor Theo Munsterhuis 06-
53163563. 
 
Dank 
Het was alsof de wereld stil stond, middenin in de drukte van de voorbereidingen op 
Kerstmis toen wij als kinderen het bericht ontvingen dat je eigenlijk nooit wil krijgen. 
Dankbaar ben ik voor de collega’s en vrijwilligers die de lopende zaken zo goed mogelijk 
over wilden nemen. Dankbaar ook voor de vele brieven, kaarten, mailtjes, appjes en op 
andere wijzen gedeelde condoleances die we mochten ontvangen naar aanleiding van het 
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plotselinge sterven van onze moeder. Het is onmogelijk iedereen apart te danken maar 
weet dat dit medeleven troostend en helpend is. In de kaart schreven wij; Mama wist dan 
niet alles meer, en soms was ze ook onze namen kwijt, maar wij hoorden bij haar, en zij 
hoorde bij ons.  
We gaan haar aanwezigheid enorm missen. 
Ingrid Schraven 
 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7, 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 
Th.H.P. Munsterhuis pastoor    tel.: 06-53 16 35 63 
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken    tel.: 06-57 64 52 45 

I.A.P. Schraven pastoraal werkster  tel: 06-22 92 46 57 
J.M. van den Bosch, pastoraal werkster  tel: 06-13 64 67 17 

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




