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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, 4 loopt van 7 maart tot 28 maart 2023 
kopij inleveren woensdag 1 maart 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

 Februari

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
22 Kuierwandeling 10.00 uur
23 KBO lezing Santiago de Compostella

 Maart

 1 Kruisjassen SV de Lutte - 20:00 uur
11 Potgrondactie Plechelmus Harmonie
14 Zij-Actief: Bloemschikken
15 Kruisjassen SV de Lutte - 20:00 uur
17 Toneel Ons Genoegen
18 Toneel Ons Genoegen
19 Toneel Ons Genoegen
19 Presentatieviering Communie
21 Zij-Actief: excursie
24 KBO Bingomiddag
29 Kuierwandeling 10.00 uur



CHARLES HAARMAN ONTVANGT 44STE ORDE VAN VERDIENSTE 
VAN DE BOSDÛVELKES UIT DE LUTTE

Charles Haarman ontving zaterdagavond 
tijdens de laatste galazitting van De 
Bosdûvelkes de Orde van Verdienste. Het is 
voor de 44e keer dat deze erkenning door 
de Bosdûvelkes werd uitgereikt. De Orde 
van Verdienste is voor iemand die zich 
langdurig geheel belangeloos inzet voor 
de samenleving en dat is zeker van toepas-
sing op Charles Haarman.

Carnaval loopt als een rode draad door zijn 
leven. Ooit begonnen als kleuterprins werd 
Charles in 1982 adjudant naast jeugdgraaf 
Peter en was hij in 2000 één van de adju-
danten naast jubileumgraaf Jos. En natuur-
lijk dit jaar de trotse vader van Miss Lieke 
van zustervereniging De Tuffelkeerlkes. 

38 jaar actief voor de Lutter gala’s
Binnen de Bosdûvelkes was Charles maar 
liefst 38 jaar actief voor de Lutter gala’s en 
bijna niet meer weg te denken als de gro-
te regelaar achter de schermen van vooral 
het technische gedeelte. Overigens draagt 
Charles na dit jaar het stokje vol vertrou-
wen over aan de jongere garde. Een prach-
tig moment dus, om tijdens de laatste ga-
lazitting, deze mooie blijk van waardering 
te mogen ontvangen. Bovendien zette 
Charles zich in voor het jeugdcarnaval in 
De Lutte. Hij zat 22 jaar in het jeugdbe-
stuur van de Bosdûvelkes en was daarmee 
de langstzittende bestuurder.

Veilingmeester tijdens de 
Hellehondsdagen en meer…
Naast zijn activiteiten voor de Bosdûvelkes 
is hij sinds 2003 één van de veilingmees-
ters tijdens de afsluiter van het jaarlijkse 
dorpsfeest de Hellehondsdagen, waar al 
honderdduizenden euro’s bij hem onder 
de hamer gingen. Ook is hij één van de 

oprichters van de Lutter Wielerclub en nog 
altijd druk met ‘Rondom de Hellehond’ 
tijdens de Hellehondsdagen en de popu-
laire MTB-toertocht ‘De Helletocht’. Met 
de kledingcommissie zorgt Charles ervoor 
dat de Lutter fietsers er tiptop uitzien en 
de gebruikte kleding via Stichting Buna 
Ziua een tweede leven in kindertehuizen 
in Roemenië krijgt. Verder was Charles o.a. 
actief binnen de Stichting Dorpsbelangen, 
komt hij in menig huiskamer als hulpsint 
voor Jong Nederland en was hij voor SV 
De Lutte begeleider van een meidenteam. 
Ook was hij één van de initiatiefnemers 
van ‘Rock around the dog’, het latere ‘4-live 
De Lutte’ en haalde hij veel geld op voor 
het KWF door deelname aan Alpe D’Huzes.

Onderscheiding opgespeld door Graaf 
Mathijs
“Een super enthousiaste vrijwilliger met 
een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, 
waar je nooit tevergeefs een beroep op 
doet.” aldus Bertus Telgenkamp, voorzitter 
van de Bosdûvelkes. 

De bij de Orde van Verdienste behoren-
de onderscheiding werd opgespeld door 
Graaf Mathijs, terwijl de oorkonde werd 
voorgelezen door Adjudant Remco. Voor 
echtgenote Ineke was er een mooie bos 
bloemen.
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KRONIEK: VERANDERENDE DORPSBEELDEN 6

KRONIEK  DE LUTTE

Aan de hand van oude ansichtskaarten uit mijn verzameling en recent genomen foto’s 
vanuit dezelfde hoek, heb ik vorig jaar enkele keren laten zien hoe het beeld van ons 
dorp in de loop der jaren is veranderd. Hiermee kunnen we nog wel een tijdje doorgaan 
want de tijd staat niet stil en er is veel veranderd, ook langs de Bentheimerstraat!

In ”t  Dûvelke“, het Carnavalsmagazine van de Bosdûvelkes , dat onlangs huis-aan-huis is 
verspreid, heb ik iets geschreven over hoe deze belangrijke verbindingsweg tussen oost 
en west in de loop der eeuwen is veranderd door de wegenbouwers maar wel steeds via 
c.q. langs De Lutte liep! Ook de bebouwing langs de Bentheimerstraat veranderde in de 
loop der jaren maar toch kan men diverse gebouwen nog wel herkennen.

Dit keer de winkel van Liesbeth Segerink en het  pand van de fam. van Mook/Tunderman.
In dit laatste pand was in 1932 nog het hulppostkantoor gevestigd dat gerund werd door 
Toon Segerink. Enkele jaren later verhuisde de familie Segerink naar het naastgelegen 

Een gloednieuwe editie van Tuffelproat is uit en 
in week 6 huis-aan-huis bezorgd in De Lutte (bin-
nen- en buitengebied)! Heb jij het carnavalsma-
gazine van De Tuffelkeerlkes nog niet ontvangen, 
maar ben je wel inwoner van De Lutte? Neem dan 
contact op met de redactie van De Tuffelkeerlkes 
(redactie@tuffelkeerlkes.nl) of stuur een PB via de 
Facebookpagina van de vereniging. Dan komt het 
alsnog voor elkaar. 

Of bekijk het magazine via www.tuffelkeerlkes.nl. 
En zoom nog eens lekker in op de ‘kiekploaties’ of 
mooie kunstwerken van de kinderen t/m 12 jaar die 
hebben meegedaan aan de kleurwedstrijd (rubriek 
‘Kleurproat’: pagina 46). Na carnaval organiseert de 
vereniging een verkiezing. Zodra er gestemd kan 

worden op de kunstwerken, wordt dit kenbaar gemaakt op de social mediakanalen 
van De Tuffelkeerlkes. En houdt ze in de gaten: doar komt vast wel proat van! Namens 
alle Tuffelkeerlkes een heel goed en gezellig carnaval gewenst!

TUFFELPROAT IS UIT!



5

pand waar het drinkwater beter was (aldus Liesbeth). In 1965 verhuisde de postverzor-
ging naar een “eigen” postkantoor aan de Lossersestraat waarover Bernhard Zwijnenberg 
tot 1993 de scepter zwaaide waarna het een tandartsenpraktijk werd.

Toen de postverzorging aan de Bentheimerstraat verdween kon de fam. Segerink zich 
meer oriënteren op de verkoop van tabaksartikelen, drank en souvenirs voor de Duitse 
toeristen die van de bollenvelden terugkeerden naar de Heimat. Menig Luttenaar zal 
zich nog wel de touringcars herinneren die hier hun laatste guldens konden uitgeven 
want geld omwisselen was nodig: de euro bestond nog niet. Ook al zo’ n verandering!

Tot een volgende keer

Tonnie Bekke
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Sophie Kristen van de Plechelmusschool 
uit De Lutte heeft afgelopen zaterdag de 
Losserse voorleeswedstrijd gewonnen. 
Het betrof hier een voorronde van De 
Nationale Voorleeswedstrijd. De winnaar 
zal binnenkort Losser vertegenwoordigen 
in de regionale finale. En wellicht wordt zij 
wel De Nationale Voorleeskampioen 2022!

De 12 kandidaten werden, aangemoedigd 
door hun supporters, om de beurt door 
presentator Yolanda Kerver naar voren 
gehaald en kort aan het publiek voorge-
steld. Vervolgens las iedere kandidaat een 
fragment voor uit een zelfgekozen boek. 
Terwijl Melle en Nikki het publiek vermaak-
ten met hun optreden, trok de jury zich te-
rug. Er werd gelet op zaken als uitspraak, 
verstaanbaarheid en tempo. Ook het 

contact van de voorlezer met het publiek 
was belangrijk. Na een spannend kwartier-
tje, werd het verlossende woord door jury-
voorzitter Gerard Kocx gesproken.

Sophie Kristen las een fragment voor uit 
het boek ‘Meester Jaap’ van Jacques Vriens. 
De jury vond haar duidelijk voorlezen en ze 
had goed contact met het publiek. Sophie 
zal één van de deelnemers zijn aan de regi-
onale finale die op 10 maart gehouden zal 
worden in de bibliotheek in Tubbergen.

 De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is de span-
nendste leesbevorderingscampagne voor 
groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen 
elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. 
Kinderen leren hierbij veel van elkaar en 
het wedstrijdelement is heel aansprekend. 
De plezierige spanning en het enthousias-
me van de supporters maken de wedstrijd 
onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale 
Voorleeswedstrijd, een campagne van 
Stichting Lezen in samenwerking met de 
Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)
leesplezier te stimuleren. De Nationale 
Voorleeswedstrijd wordt mede mogelijk 
gemaakt door Nederlandse Boekenbon BV.

SOPHIE KRISTEN WINT DE LOSSERSE VOORLEESWEDSTRIJD

De Plechelmusschool viert het carnavalsfeest op vrijdag 17 februari. ‘s Ochtends is 
er op school een eigen carnavalsprogramma en in de middag vertrekt vanaf school 
een bonte optocht door de kern van ons dorp!  De route gaat via de Boerrigterstraat, 
Plechelmusstraat, Beatrixstraat en de Dorpstraat weer terug naar school. Het zou leuk 
zijn als ouders, grootouders, inwoners van het dorp en andere toeschouwers langs 
de kant van de optocht staan. De optocht start vanaf het schoolplein om 13.45 uur en 
eindigt hier om 14.15 uur.  We hopen op grote publieke belangstelling en een swin-
gend, gezellig feest voor iedereen!

DE PLECHELMUSSCHOOL VIERT CARNAVAL
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We willen vaker gaan voorlezen aan peuters 
en kleuters in het dorpshoes in De Lutte. 
Hiervoor hebben we de naam ‘Boekjes en 
Babbels’ bedacht en kiezen elke maand een 
ander thema. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
een of twee vrijwilligers om één keer per 
maand voor te lezen op woensdagmiddag? 
Vind je het leuk om met jonge kinderen te 
werken en ons hier mee te helpen? Laat het 
ons weten!
 
Belangstelling?
Neem dan contact op met Paulien Temmink.
E. p.temmink@fundamentlosser.nl
T.  053-5382137/ 06-23348353
 

Word vrijwilliger bij de bibliotheek
De bibliotheek heeft altijd een plek voor mensen die mee willen helpen bij de dienst-
verlening van de bibliotheek. Wil je op vaste dagen en tijden werken? Of juist liever 
flexibel inzetbaar zijn? Wil je helpen bij activiteiten als begeleiden van mensen bij het 
vergroten van taal- en/of digitale vaardigheden? Laat het ons weten. Word vrijwilliger 
bij de bibliotheek!

GEZOCHT: VOORLEESVRIJWILLIGER IN DE LUTTE VOOR 
BOEKJES EN BABBELS

ACTIVITEITEN VAN ZIJAKTIEF

14 februari Jaarvergadering
 Daarna is er een gezellig optreden van de Boerendaansers uit Eibergen. Aanvang 19.30 
uur in De Vereeniging

14 maart Paasstuk maken o.l.v. Maurien Wiggers
Opgeven voor 7 maart bij Rita (tel. 06-23856436)
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging

21 maart Excursie en proeverij naar Kaasboerderij Kaamps  in Deurningen
Vertrek 13.30 uur bij de kerk. Meerijden is geen probleem (2 euro bijdrage voor de chauf-
feur). Opgave bij Rita voor 15 maart.
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Op 23 januari was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Tourist info De Lutte-
Losser. Na drie jaar kon deze bijeenkomst eindelijk weer plaatsvinden. Alle leden van de 
Tourist info waren uitgenodigd bij Restaurant Florilympha in De Lutte. Er was een goede 
opkomst van betrokken leden. Tijdens de ledenvergadering werd er een terugblik ge-
geven op de afgelopen jaren. Verder werden de ontwikkelingen, financiën en toekomst-
plannen gepresenteerd. Tevens werden er twee nieuwe bestuursleden voorgesteld, 
Stevan Gervink uit Overdinkel en Marloes Lurvink uit Beuningen. Hiermee is het bestuur 
weer op volle kracht en heeft de Tourist info vertegenwoordigers uit alle kerkdorpen.

Er waren verschillende gastsprekers deze avond. Madeleine Strikker deed het welkomst-
woord en nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van Restaurant Florilympha. 
Daarnaast waren Ramon Postma, Odin Landschapbeheer en Robert Middelhuis van de 
gemeente Losser aan het woord. Zij gaven een toelichting over de ontwikkelingen in 
De Lutte (kwaliteitsimpuls centrum) en over de erfgoeddeal Beken & Bleken in Losser. 
Daarna was Jarno Vedders van Twente Marketing aan het woord. Hij vertelde o.a. over de 
nieuwe visie ‘Vrij zijn in Twente’. Tot slot werd er afscheid genomen van de bestuursle-
den Mariola Dieperink, Johan Pasveer en Roelanda Poppinghaus, zij hebben zich jaren-
lang voor de organisatie ingezet. 

LEDENAVOND TOURIST INFO DE LUTTE-LOSSER

De grote Lutter carnavalsoptocht gaat 
weer door en vindt plaats op de oude en 
vertrouwde Rosenmontag 20 februari. 
Starttijd van de optocht is 14:00 uur.
Kinderen, loopgroepen en praalwagens 
paraderen weer door de straten. Na 2 

jaar afwezigheid van het grote spektakel 
wordt het dit jaar weer als vanouds. De 
carnavaleske creaties zullen een glimlach 
op je gezicht toveren.

Maar dit is allemaal niet mogelijk zonder 
klingelbuuln, dus gef gul veur disse bonte 
flauwekul! Hopelijk kunnen ze ook reke-
nen op uw duit in het zakje.

Opgeven voor de optocht kan via 
het volgende mailadres: optocht-
commissie@bosduvelkes.nl of via de 
website van www.bosduvelkes.nl                                                                                            
Kinderen hoeven zich niet aan te melden. 
Zij kunnen op maandag 20 februari tus-
sen 10:00 en 11.00uur een startnummer 
afhalen in De Vereeniging.

DE GROTE LUTTER CARNAVALSOPTOCHT GAAT WEER DOOR!



BOUWEN AAN DE LUTTE

We kijken terug op een geslaagde infomarkt met veel geïnteresseerde bezoekers. En we 
zijn begonnen met de dorpsranden! 

Volop interesse voor de infomarkt Bouwen aan De Lutte
De infomarkt van donderdagavond 26 januari trok veel bekijks. Bezoekers keken geïn-
teresseerd naar het nieuwe ontwerp van Plechelmusstraat en Centrumplein, lieten zich 
informeren over de voorlopige planning, werden geholpen bij het installeren van De 
BouwApp en werden geïnspireerd om af te koppelen en andere maatregelen te nemen 
voor een levende tuin! Het Bouwteam kijkt terug op een geslaagde avond met dank aan 
de inzet van St. Dorpsbelangen De Lutte, IVN, Enexis en alle bouwteammedewerkers. 

Infomarkt gemist, maar wel benieuwd? 
Het ontwerp van de Plechelmusstraat en het Centrumplein kunt u vinden op de 
BouwApp. Deze kunt u downloaden op uw telefoon of rechtstreeks bekijken via de-
bouw.app/projects/bouwen-aan-de-lutte. Als u op de knop “Over” klikt, kunt u het ont-
werp bekijken. 

Al meer dan 200 volgers op De BouwApp! 
Op de BouwApp delen we regelmatig nieuwtjes en informatie over de werkzaamheden. 
Ook kunt u via de app eenvoudig vragen stellen of contact met ons opnemen. Download 
de BouwApp via de Appstore of via Google Play. Zoek op ‘Bouwen aan De Lutte’ en maak 
het project favoriet door op het sterretje te klikken. Hulp nodig? Stuur een mailtje naar 
m.schrijver@duravermeer.nl  

• Wie zijn er allemaal welkom? 
Alle kinderen van de basisschool uit 
groep 3 t/m 8.

• Wanneer? 
Woensdagochtend of -middag 1 
maart 2023 in de voorjaarsvakantie.

• Waar? 
In de grote zaal van de sporthal ‘De 
Luttermolen’.

• Hoe laat? 
Groep 3 t/m 5: 11.00 t/m 12.30 uur 
Groep 6 t/m 8: 13:00 t/m 14:30 uur

P.s. kom op tijd, want we willen op de 

begintijd meteen van start gaan.
• Neem veel energie mee en vergeet 

vooral je gymspullen niet!
• Er zijn geen kosten verbonden aan 

deze ochtend en middag.

Wij hopen op een hele gezellige ochtend 
en middag, neem dus al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee!

Tot woensdag 1 maart!

Activiteitencommissie SV De Lutte

SV DE LUTTE ORGANISEERT DE JAARLIJKSE APENKOOI
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THUISWEDSTRIJDEN SV DE LUTTE HANDBAL

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

Donderdag 16 februari
18:00 De Lutte DB1# - Combinatie ‘64 
DB1
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

Zaterdag 4 maart
17:00 De Lutte DC1 - Olympia HGL 
DC2#  
 19:00 De Lutte DS2 - E.H.C. ‘95 DS2  
 20:15  De Lutte DS1 - E.H.C. ‘95 DS1  

Dinsdag 7 maart
17:00 De Lutte E1  - Kedingen E1#

Zie voor het volledige overzicht de 
website van SVDeLutte/handbal

Op zaterdag 11 maart vindt de jaarlijkse potgrondactie van de Sint Plechelmus 
Harmonie plaats. Ook dit jaar hebben alle bewoners van De Lutte en het buitenge-
bied van De Lutte de mogelijkheid om potgrond te bestellen. Wij komen dan vanaf 
10:00 uur de bestelling bij u thuis afleveren. Op zaterdag 11 maart komen we in de 
bebouwde kom ook huis aan huis langs zodat u alsnog potgrond kunt aanschaffen.  
 
Wat is het voordeel van bestellen?
• Er geldt OP=OP dus u bent verzekerd van levering;
• U heeft al betaald dus geen gedoe met afrekenen;
• Mocht u onverhoopt niet thuis zijn dan leggen we de bestelling bij u neer.

Let op: In het buitengebied komen we niet huis aan huis langs, dus bij bestellen bent 
u verzekerd van levering.

De kwalitatief goede potgrond wordt bij u afgeleverd in zakken van 45 liter, voor de 
prijs van € 4,- per zak. Voor 3 zakken betaalt u slechts € 11,- en dit werkt bij een veel-
voud van 3 zakken zo door. Mocht u 6 zakken bestellen dan betaalt u dus € 22,- enzo-
voort. U kunt vanaf heden uw bestelling doorgeven via:
• (bij voorkeur) onze website www.plechelmusharmonie.nl en vervolgens betalen 

via de bank op NL38 RABO 01303 98 411 t.n.v. Sint Plechelmus Harmonie onder 
vermelding van uw adres.

• Schrijf uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal gewenste zak-
ken op een envelop. Deze kunt u met het verschuldigde bedrag in-
leveren bij Mart Koertshuis, Boerrichterstraat 2, 7587 AS, De Lutte. 

Wij hopen als leden van de harmonie in ieder geval op uw steun zodat we achteraf 
kunnen zeggen dat er sprake was van een vruchtbare actie. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u die altijd mailen aan potgrondactie@plechelmusharmonie.nl.

POTGRONDACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE
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De KBO afd. De Lutte is weer volop bezig om activiteiten te organiseren. 
Maar niet alleen dat, ook willen en kunnen we meedenken en meepraten in de 
samenleving. Niet alleen in ons dorp De Lutte, maar ook provinciaal en landelijk. 

Sinds 1 januari is de KBO-Overijssel, waarvan De Lutte een afdeling is, samengegaan met 
de KBO-afdelingen van Brabant, Noord-Holland, Limburg en Gelderland. Samen slaan 
we de handen ineen onder de noemer Senioren Netwerk Nederland. Samen overleggen 
we over landelijke thema’s en delen we kennis over onder andere welzijn, zingeving, 
gezondheid, wonen, eenzaamheid, zorg en armoede. Ook daarom is onze afdeling uw 
aandacht waard. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, 60-plussers en senioren, om een stabiele af-
deling te behouden. Maar ook zijn wij op zoek naar mensen die ons bestuur kunnen 
versterken. Vrijdag 21 april houden we onze jaarvergadering. Op de agenda staat dan 
ook: nieuwe bestuursleden gezocht. Graag doe ik hiervoor een oproep in dit bericht. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerda Maseland-Nijhuis 06-51934585. 

Komende activiteiten
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 vertellen over de tocht die zij gemaakt hebben naar deze bijzondere plaats 
in Spanje. Indien u wilt komen en u bent nog geen lid van onze KBO afdeling, dan kunt 
u zich ter plaatse aanmelden. Aanmelden voor KBO-leden kan bij Marian Voerman vóór 
18 februari tel. 0541-551805 of 06 42344373 

Vrijdagmiddag 24 maart wordt er weer een bingomiddag gehouden in de Vereeniging. 
Meer hierover in de KBO Nieuwsbrief van maart en Luutke 4. 

Vrijdagmorgen 21 april is de KBO Jaarvergadering afd. De Lutte.

Ook een stadswandeling in Oldenzaal en de jaarlijkse busreis voor senioren uit De Lutte, 
georganiseerd door KBO afd. De Lutte, staan dit voorjaar nog op de agenda. 

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE
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Het toerisme in de gemeente Losser zit in de lift en het toeristische seizoen is in aantocht. 
Daarom is de Tourist info op zoek naar gidsen voor De Lutte. Hij/zij begeleidt (kleine) 
groepen door het dorp en/of de natuur en laat de geschiedenis tot bloei komen door de 
verhalen. Zoals verhalen over de Hellehond, Tankenberg en leuke wetenswaardigheden.
Mensen kunnen zowel in het weekend als doordeweeks tochten aanvragen.

Ken jij De Lutte en heb je een passie voor de omgeving? Vind je het leuk om voor een 
groep te spreken? Dan ben jij misschien wel geschikt om bij de gidsenkring aan te sluiten. 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail naar info@visitdeluttelosser.nl of bel naar 
Tourist info De Lutte: 0541-551160.

OPROEP NIEUWE GIDSEN VOOR DE LUTTE

Tijden de ledenvergadering op maan-
dagavond 30 januari werden er een 
viertal jubilarissen gehuldigd voor 
hun langdurig lidmaatschap. Zo wa-
ren Melanie Ekkelboom en Jan Eidhof 
25 jaar lid, Nico Benneker 35 jaar lid en 
Hennie Wildenborg maar liefst 45 jaar 
lid. 

Namens de vereniging feliciteren 
wij hen van harte met dit behaalde 
jubileum. 

Tijden de vergadering kwamen vaste agendapunten als het jaarverslag en de begro-
ting aan de orde. Bij de bestuursverkiezing gaf Maureen aan dat ze haar laatste jaar in-
gaat. We zijn dan ook op zoek naar een aanvulling binnen ons bestuur. Het zou mooi 
zijn als deze functie wordt opgevuld. Mocht je belangstelling en/of vragen hebben, 
stuur dan een berichtje naar contact@ehbodelutte.nl

LEDENVERGADERING EHBO DE LUTTE
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LIESBETH TEN DAM UIT BEUNINGEN WINT DE 
VRIJWILLIGERSPRIJS 2022 

Tijdens een feestelijke vrijwilligers-
middag maakte wethouder Marian 
Oosterbroek bekend dat Liesbeth ten 
Dam de vrijwilligersprijs van 2022 heeft 
gewonnen. Een vrijwilligster die zich 
inzet voor álle mensen in de samenle-
ving: van jong tot oud. In totaal werden 
13 vrijwilligers genomineerd. Met deze 
middag en de Vrijwilligersprijs wil het 
gemeentebestuur haar waardering uit-
spreken voor al het vrijwilligerswerk dat 
in onze gemeente wordt gedaan. 

Alle vrijwilligers verdienen een prijs 
Wethouder Marian Oosterbroek: “Dit jaar reikten we de Vrijwilligersprijs uit tijdens een 
feestelijke middag speciaal voor onze vrijwilligers. Deze middag organiseerden we dit 
jaar voor het eerst. We vinden dat alle vrijwilligers in onze gemeente het verdienen om 
in het zonnetje te worden gezet. Geweldig om tijdens deze middag te horen hoe zoveel 
mensen zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. In feite verdienen zij allemaal 
een prijs. Hoe mooi is het ook dat er vandaag zoveel vrijwilligers aanwezig waren die el-
kaar konden ontmoeten en ervaringen konden uitwisselen. We hebben er met z’n allen 
een geslaagde middag van gemaakt.” 

Jury en beoordeling
De jury van de Vrijwilligersprijs bestond dit jaar uit vijf betrokken inwoners uit alle vijf 
de dorpskernen van de gemeente Losser: Cis Sanderink uit Beuningen, Ellen Visschedijk 
uit De Lutte, Ton Kremer uit Losser, Marieke Ruyter uit Overdinkel en Paula Gerritsen uit 
Glane. 

Het juryrapport: 
“Liesbeth verdient de vrijwilligersprijs van 2022 vanwege alle diverse dingen die zij doet 
en ook hoelang ze dit al doet. Zij zet zich belangeloos in voor álle mensen in de samenle-
ving. Iedereen in Beuningen en omgeving profiteert van haar inzet: van jong tot oud. Zo 
heeft ze een grote rol gespeeld bij het opzetten van de peuterspeelzaal in Beuningen en 
is ze er ook voor mensen met dementie. Als jarenlange vrijwilligster bij de zorgboerderij 
was ze er ook voor de kwetsbare mensen in de maatschappij en ze speelt een belangrij-
ke rol voor kerk. Ze zorgt voor verbinding en krijgt mensen bij elkaar.”  

Genomineerden Vrijwilligersprijs
Herman Blockhuis, Liesbeth ten Dam, Claudia Desmet, Martijn Heupink, Ilona Japin, 
Ben Kemperink, Mariel Meijerink, Gerda Morsink, Rosemarie Nijland, Annieta Poorthuis, 
Lianne Spanjer, Bert Veenstra, Frans Wijlens.
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Hallo ik heb de telefoon 
ontvangen!

Da’s mooi. En zou je ons 
willen vertellen wie ‘ik’ 
is? Misschien dat je je 
even kunt voorstellen?
Geen verrassing denk ik. 
De vader van de vorig 
geïnterviewde: Nanne 
Brandenburg, inmiddels 
al 10 jaar geen Luttenaar 
meer. Ik vind het erg leuk 
de vorige interviews te le-
zen in de Dorpsmobiel.

Wat leuk! Eerst de zoon en nu de vader. Zou je, voor de weinige Luttenaren die je 
niet kennen, toch nog iets over jezelf kunnen vertellen?
Ik ben van 1976 tot 2013 huisarts in De Lutte geweest. Opgegroeid in Overdinkel waar mijn 
vader en later mijn broer ook huisartsen waren. Jan is dus de derde generatie die huisarts is 
geworden waar ik erg blij mee ben, ook met feit dat hij mij op wilde volgen. Inmiddels wonen 
we met veel plezier (ondanks de soms heftige wind) in Eelderwolde, vlakbij Groningen. En 
met Maarten van Rossum zeg ik het met pensioen zijn is de leukste tijd van het leven.

Wat missen jullie het meest aan De Lutte?  Ervan uitgaande dat er iets is dat je mist 
uit je vorige woonplaats.  
Het schaats- en wielrengroepje en de wandelingen over de Kruisseltlaan en de Loabult, maar 
het uitzicht wat we vanuit onze woonkamer hebben vergoedt veel.

Als je geen huisarts had kunnen worden, wat zou je dan zijn geworden?
Geen idee, op de middelbare school wilde ik geschiedenis/ archeologie studeren nadat ik 
een boek over de ontdekking van Troje had gelezen. Ik ben blij dat dat niet door is gegaan, 
daarvoor moet je veel geduld hebben en kunnen schrijven, maar ik vind het nog steeds leuk 
daarover te lezen.

Nu je een zee aan vrije tijd hebt, willen we graag weten met welke hobby’s je de 
dagen doorkomt?
De kleinkinderen zijn jaloers. Lezen dus, pianospelen (ik heb zelfs weer les genomen), tui-
nieren, aanmaak houtjes hakken, cursussen in Groningen volgen over allerlei onderwerpen 
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(speciaal voor ouderen). Ik draai weer grammofoonplaten en ben dan op zoek naar platen 
die ik nog niet heb. Verder is fietsen nog steeds leuk en we genieten iedere dag van ons mooie 
uitzicht (prachtige zonsondergangen).

Ook voor jou de vraag welk boek en welke film een onuitwisbare indruk op je heb-
ben gemaakt.
Na enig nadenken: Het boek “De keuze” geschreven door Edith Eger geschreven toen ze 90 
jaar oud was over oorlogsherinneringen (ze overleefde Auschwitz) en haar belevenissen 
daarna, zo ook het boek van Viktor Frankl (ook een Auschwitz overlever). “De zin van het 
bestaan”, wat voor Edith Eger mede aanleiding was haar boek te schrijven .
De film die me het meest is bij gebleven is: “The flight of the eagle”, een film van Jan Troell uit 
1982 gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit 1897 om met een luchtballon de noordpool-
gebieden bereiken en dat mislukt. Ze landen veel te vroeg en proberen dan vaste wal te berei-
ken, maar iedereen komt te overlijden en worden 30 jaar later door een expeditie gevonden. 
In het museum in Granna in Zweden zijn de restanten te zien. 

Wat ook een mooi boek is in deze onzekere tijden is het boek “Feitenkennis” van Hans Rosling, 
een Zweedse arts en hoogleraar Internationale Gezondheid, die betoogt dat wij een verkeerd 
beeld van de wereld hebben en dat het beter gaat dan we denken.

Eerste vraag van de slotserie. Heb je nog een bucketlist en zo ja, wat staat er 
bovenaan?
Nee, ik heb geen bucketlist.

Voel je in Groningen iets van de kloof tussen de provincie en de Randstad waar de 
media het vaak over hebben?
ik voel zelf geen kloof, maar ik vind wel dat ze de aardbevingsproblematiek zeer traag be-
handelen. Onze jongste dochter Eva woont in Amsterdam en ik hoor daar wel van de 
Amsterdammers dat ze Groningen erg ver weg vinden. Dat hoor ik niet van de Groningers 
over Amsterdam. Ik ben dan ook benieuwd hoe het met de kinderhartchirurgie in Groningen 
zal gaan.

Wat is jouw persoonlijke nummer 1 in de Top 2000 allertijden?
Ik luister vooral klassiek, maar vind “Imagine” van John Lennon een mooi nummer.

Wat zou in De Lutte beter kunnen?
Ik vond het leuk om via ‘t Luutke iets van mij te laten horen en wil graag ons mooie uitzicht 
aan de Luttenaren laten zien. Vanmorgen bij het eerste en enige zonnetje heb ik een foto ge-
maakt vanaf ons terras richting Onlanden (een wateropvang gebied om de stad Groningen 
droog te houden). De woonkamer is op de zelfde hoogte.

Nanne, dankjewel voor dit interview. Leuk om te horen hoe het met je gaat en hoe 
je je dagen vult nadat je De Lutte hebt verlaten. We zijn erg benieuwd aan wie je 
de Dorpsmobiel door gaat geven.
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BEDRIJVENTOERNOOI LUTHERIA

Beste sponsor en/of ondernemer,

Wegens het succes van de voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een bedrijven-
toernooi voor bedrijven en verenigingen in en rondom De Lutte georganiseerd door 
volleybalvereniging Lutheria. Dit gezellige en sportieve toernooi vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 11 maart aanstaande vanaf circa 17.00 uur in sporthal De Luttermolen in De 
Lutte. 

Bedrijven of verenigingen die zich hiervoor willen aanmelden, kunnen zich opgeven 
met één of meerdere teams. Opgave kan via het opgaveformulier dat op de website te 
vinden is (www.lutheria.nl) , maar ook via whatsapp of per e-mail vóór 18 februari aan-
staande. Daarbij ook graag de speelsterkte van de deelnemers vermelden.

Er is plaats voor maximaal zestien teams. Dit aantal is tijdens eerdere bedrijventoernooi-
en ook behaald dus geef u snel op om teleurstellingen te voorkomen.
 
Anders dan voorgaande jaren hebben we dit jaar een themafeest namelijk “après-ski”. 
De sportkantine wordt omgetoverd tot een Oostenrijks winterdecor en natuurlijk zor-
gen we ook voor een après-ski lekkernij. Vergeet vooral uw skibril en muts niet mee te 
nemen, want voor het leukst verklede team is er een speciale prijs te winnen.

Graag zien we u 11 maart tijdens het bedrijventoernooi. Ook als u geen team heeft om 
bij mee te spelen, bent u uiteraard ook van harte welkom.

Met vriendelijke groet,  Namens VV Lutheria,
Sponsorcommissie & PR

De voorbereidingen voor de volgende editie van Night @ the Woodside van de Sint 
Plechelmus Harmonie zijn alweer in volle gang. Op zaterdag 17 juni organiseren het 
harmonieorkest en de slagwerkgroep weer een avond vol muzikaal vermaak in het 
openluchttheater bij de blokhut van De Lutte. De muziek is geselecteerd, solisten 
worden geregeld en natuurlijk natuurlijk wordt er al volop gerepeteerd. Op het pro-
gramma staat dit jaar muziek van onder meer Coldplay, The Beatles, The Police en nog 
veel meer! Het belooft weer een fantastische avond te worden, dus noteer zaterdag 
17 juni alvast in je agenda zodat je het niet hoeft te missen. 

Houd het Luutke, de Facebook- en Instagrampagina in de gaten om op de hoogte te 
blijven van de voorbereidingen.

SAVE THE DATE: 17 JUNI NIGHT @ THE WOODSIDE
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Als je deze column leest is het bijna carna-
val! Na twee jaar corona mag het weer en 
ik kan mij voorstellen dat er carnavalisten 
zijn die niet kunnen wachten tot het zover 
is. Carnaval is voor mij verkleed naar de 
kroeg, maar wat doe je aan? Uit onderzoek 
van Omroep Brabant vieren steeds meer 
mensen carnaval op straat en dan willen 
ze iets warms aan. Voor deze outdoor-car-
navalisten zijn er onesies in humoristische 
stijl en dan kom je de optocht wel door. 
Het oude vertrouwde trainingspak komt 
uit onderzoek op de tweede plaats. Alle 
stijlen, motieven kunnen, niets is te gek. 
Aangekleed met accessoires als kettingen, 
petten en brillen en je bent de ster in de 
polonaise. Mag het minder uitbundig dan 
is een carnavalsjasje ook goed, je kunt het 
verder stylen met een pruik of hoed en je 
bent superhip.

In de laatste herfstvakantie ben ik met mijn 
twee jongens en een vriendin een paar 
dagen naar Valencia geweest. Prachtige 
stad, aanrader. Op de terugvlucht helaas 
een vertraging. Niets aan te doen, dan je 
tijd anders besteden. Ik mag graag beet-
je rondkijken op zo’n vliegveld. Wie lopen 
er allemaal rond, waar gaat iedereen naar 
toe? Stilzitten kan ik dan ook niet zo goed, 
dan maar aan de wandel en beetje rond-
kijken. Opeens kwam er een gezelschap 
naast ons zitten met veel rumoer en ge-
roezemoes. Er ging iets gebeuren voelde 
ik aan mijn water. Een hoogblonde dame 
gekleed in trainingspak met verschrikke-
lijk veel bling bling, glitter en glamour van 
top tot teen nam plaats. Een aantal leden 
van haar gezelschap verspreidde zich over 

de tafels rondom ons heen. Bodyguards? 
Twee dames schoven aan haar tafeltje en 
er ontstond een gesprek. Nou, gesprek? 
De blonde glittervrouw was voornamelijk 
aan het praten, lachen, charmant doen 
en de twee dames hingen aan haar (op-
gespoten??) lippen. Wie was deze glitter-
woman? Een presentatrice, soapster of re-
ality-tv ster? Ik kon ze niet verstaan maar 
ik had het vermoeden dat ze ergens uit 
Oost-Europa kwamen. Mijn nieuwsgierig-
heid werd steeds groter. Wat was hier aan 
de hand? Er was vertraging dus genoeg 
tijd om dit uit te zoeken. Toen de blonde 
glitterdame ging opstaan nadat er een op-
roep voor een vlucht ging, greep ik mijn 
kans. Kalm en onopvallend als een de-
tective ging ik haar achtervolgen. En wat 
moeten vrouwen altijd? Ze moeten naar 
het toilet, de blonde glitterdame met ge-
zelschap ook. Het ging mij te iets te ver 
om haar te achtervolgen in het toilet maar 
op een afstandje hield ik haar in de gaten. 
Bij de tweede oproep sloot ze aan in de rij 
voor haar vlucht, ze had ook nog een apar-
te ingang. De vlucht ging naar Polen, had 
ik toch gelijk met Oost-Europa. 
Thuis heb ik gegoogeld om iets meer infor-
matie te vinden over deze glitterwoman. 
Helaas, niets gevonden. Eén van de vele 
onopgeloste mysteries in het leven.  
Mocht je mij tegenkomen met carnaval 
in trainingspak dan weet je wie mij heeft 
geïnspireerd……. 

Fijne carnaval, maak er een mooi feest van, 
Alaaf!!!

Monique Greftenhuis

HET KOSTUUM MAAKT DE MAN EN VROUW
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Zondag 19 februari
9.00 uur : Communieviering m.m.v. Herenkoor
Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman
Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis

Woensdag 22 februari:   Aswoensdag 
19.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastor Ingrid Schraven
Lectrice : mevr. T. Hesselink

Zondag 26 februari
9.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger  dhr. B. Elferink
Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink

Woensdag 1 maart
19.00 uur : Eucharistieviering

  voorganger: pastoor T. Munsterhuis

Zondag  5 maart 
09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : mevr. G. Maseland
Misdienaars       : Christiaan en Michelle Steenbekke   

Woensdag 8 maart
19.00 uur : Communieviering

               voorganger pastor J. Kerkhof Jonkman

KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTIE

LOCATIE DE LUTTE



19

INTENTIES
Zondag 19 februari: fam. Punt, Elly Pross-Mensink, Jan Heijdens en zoon Gerard 
Heijdens, Siny Engbers-Vollenbroek ,Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Ouders 
Volker-Ter Linde,Johan Reinink. 

Jaargedachtenis: Ouders Grote Beverborg-Steggink, Meine Maartens, Ouders 
Visschedijk-Frielinck, Ouders Schasfoort-Smellink, Ouders Nijkamp-Schopman, 
echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Martijn Olde Riekerink, Gerard Olde Riekerink, Johan
Kortman, Ouders Volker-Westerik.

Zaterdag 26 februari: Marietje Punt, Herman Kristen, Thea Sanderink-Butmeijer, 
Ouders Schiphorst-Grashof, Lies Pots-Droste, overledenen van de families Punt en 
Tijhuis, Siny Engbers-Vollenbroek, Henny Nordkamp, Henk van Leijenhorst, Uit 
dankbaarheid .

Jaargedachtenis: Gerrit Olde Rikkert, (Oldenzaal) Suzette Nijhuis-Oude Groote 
Beverborg, Antoon Seijger, Henk Bekkedam.

Zaterdag 5 maart: Truus Egberink-Grashof, Jose Zanderink-Hulshoff, Hendrik Kristen, 
Herman Koertshuis. 

Jaargedachtenis: Johan Olde Hanter, Hennie Zwijnenberg, Harrie Bentert.

Pastorpraat
Naar de woestijn
Op de laatste zondag voordat de veertigdagentijd begint, dus in het weekend dat voor 
velen in het teken staat van carnaval, horen we in de kerk de wel bekende woorden 
waarmee Jezus de mensen toespreekt: “Keer wie jou kwaad doet niet alleen je linker- 
maar ook je rechterwang toe………..” en “Heb je vijanden lief……………..” Vanuit het 
feestgedruis van carnaval klinken deze woorden na als we met Jezus naar de woestijn 
gaan en daar veertig dagen lang zullen verblijven. Een tijd van bezinning breekt aan, 
een tijd ook van omzien naar elkaar. Als we ons daartoe af en toe even terugtrekken uit 
ons dagelijks leven, kunnen we die woorden van Jezus nog eens in herinnering bren-
gen. Het zijn moeilijke, confronterende woorden, die bepaald niet gemakkelijk in da-
den kunnen worden omgezet. Wij mensen zijn vaak eerder geneigd om geweld met 
hetzelfde geweld te beantwoorden. Nu wordt ons voorgehouden dat we niet met onze
harde kant moeten reageren als ons iets wordt aangedaan, maar met onze wang – 
onze zachte kant -, liefdevol. Ga daar maar aan staan, als je tot op het bot vernederd, 
gekwetst of gewond bent. En toch…………het is de ervaring van mensen van alle tij-
den dat als we iets van onze goede en zachte kant kunnen en durven toelaten, dat er 
dan iets gebeurt. Dat er dan iets verandert in de onderlinge verhoudingen en er zich 
iets opent; een nieuw perspectief. Laten we vanuit die hoopvolle gedachte de komen-
de weken af en toe stil staan bij onze wonden en kwetsuren, onze “woestijnervarin-
gen”, die wij in onze relaties kunnen opdoen. Het kan ons verhard of verbitterd maken, 
we kunnen er verdriet of last van hebben.
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Er is een mooi lied dat ons hierbij kan helpen, het lied “Wek mijn zachtheid weer”
Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.
De tekst is van Huub Oosterhuis en het is een gebed om kwetsbaarheid, om in alle 
kwetsbaarheid opnieuw naar de wereld, onze medemensen en ons zelf te kunnen kij-
ken. Om ons toe te vertrouwen aan wat in onze kwetsbaarheid aan het licht mag ko-
men. Dat wij zo op weg mogen gaan naar het Licht van Pasen. 
José van den Bosch.

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 el-
kaar 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 Be-
geleiding, informatie en aanmelding: José van den Bosch, pastoraal werker parochie 
Lumen Christi, tel: 06 13646717 Mailadres: j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen Christi
Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis rond 
gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar Pasen. Tijdens 
de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons christelijk geloof en met 
name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen gedragen. Met dit 
Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus Christus, maar ook zijn soli-
dariteit benadrukken met alle mensen die onschuldig lijden in onze dagen. De rond-
gang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lij-
denden in de wereld. Wij hopen dat velen van u in deze Veertigdagentijd even ruimte 
maken om stil te staan bij de kwetsbare en lijdende mens. De rondgang van het Kruis 
start op Aswoensdag in De Lutte en eindigt op Palmzondag in Ootmarsum.
Het pastoraal team Lumen Christi

Vormelingen naar het klooster
Als voorbereiding op het Vormsel hebben op 6 februari  jl. twintig vormelingen uit De 
Lutten een bezoek gebracht aan het klooster van de zusters Franciscanessen in 
Denekamp gebracht. Hier werden ze hartelijk ontvangen door een drietal zusters. Na 
een glaasje drinken gingen de kinderen enthousiast zingen en dansen met de zusters!  
Daarna leerden de kinderen over het leven van Franciscus  aan de hand van een film en
maakten ze een creatieve tekening hierover. Vervolgens was het tijd om naar buiten te 
gaan voor een rondleiding over het terrein van het klooster. Zowel de zusters als pastor
J. van den Bosch vertelden de kinderen over het ontstaan van het klooster, attributen 
en rituelen in een kerk en natuurlijk over de waarden die Franciscus ons voorleefde… 
wees dankbaar en vrijmoedig, leef in eenvoud en deel met de armen en zorg natuurlijk 
goed voor de natuur en de dieren. 
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De dag werd afgesloten met een lekkere broodjes en een afsluitende viering waarbij 
(groot)ouders ook waren uitgenodigd. Samen werd gekeken naar een terugblik op de 

dag en vertelden de kinderen wat zij zo bijzonder vonden aan het leven van Franciscus,
wat hun eigen droomwens was en wat zij getekend hadden. Tot slot werd er weer 
gezongen met de zusters. Het was een bijzondere dag.

De vormelingen ontvangen het H. Vormsel op zaterdag 25 maart a.s. om 19:00 uur in onze 
Plechelmuskerk. Uiteraard is iedereen welkom om daarbij aanwezig te zijn.
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Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
Uitnodiging Meditatief wandelen vanuit de RK-Kerk H. Plechelmus in de Lutte
Thema ‘Ontluikend wonder’. Op zaterdagmorgen 4 maart wordt er weer meditatief ge-
wandeld vanuit de prachtige RK-kerk H. Plechelmus gelegen in het centrum van De 
Lutte. Na de auto of fiets te hebben gestald op het parkeerterrein voor de kerk wordt u 
tussen 09.15 en 09.30 uur welkom geheten in de H. Plechelmuskerk in De Lutte voor 
een frisse (lente) ochtendwandeling.
Na een kort meditatief moment in deze mooie ‘waterstaatskerk’ wandelen we plm. 11 á
12 km door het mooie buitengebied van de Lutte.
Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met 
stilte-momenten en spirituele gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer
terug bij de kerk. Halverwege pauzeren we op een mooie locatie voor koffie/thee met 
iets lekkers. Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van 
de onkosten. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.
Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.
Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com
Bij opgave per mail s.v.p. ook even uw woonplaats vermelden.
Onze (verkorte) zomeravondwandeling staat gepland op woensdag 5 juli  vanuit
Het Klooster in Noord-Deurningen

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




