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

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, editie 5, loopt van 28 maart tot 18 april 2023.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 22 maart a.s. voor 20:00 uur via e-mail.

Gezondheidscentrum 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 - 555 11 55

Prikpost Unilabs / Medlon 088 - 463 35 66
Unilabs / Medlon prikt 3x per week bloed in 
het Gezondheidscentrum: maandagochtend, 
woensdagmiddag en vrijdagochtend.

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51 803 107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
Dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

JAARKALENDER 2023

 Maart
  8 Repaircafe Dorpshoes - 19.00
11 Potgrondactie Plechelmus Harmonie
14 Zij-Actief: Bloemschikken
14 Lutter Verenigingen Overleg
15 Kruisjassen SV de Lutte - 20.00
15 Inloopavond Dorpslab
17 Toneeluitvoering Ons Genoegen
18 Toneeluitvoering Ons Genoegen
19 Toneeluitvoering Ons Genoegen
19 Presentatieviering Communie
21 Zij-Actief: Excursie kaasboerderij
22 Deadline ‘t Luutke nr. 5
22 Repaircafe Dorpshoes - 19.00
22 Dialectoamd De Dree Marken
24 KBO Bingomiddag
25 Single Dart Toernooi - Het Lutke

28 Zonnebloem Uitstapje Borghuis
29 Kuierwandeling Dorpshoes 10.00 

 April
  1 Oud IJzer Actie Jong Nederland
  1 Zonnebloem Palmpasenviering
  1 Zij-Actief: Passieverhaal Studio 65
  2 Dorpstheater - Voorstelling “Vrijheid”
  5 Losserse oorlogsfilm in Dorpshoes
10 Paaswandeling Tourist Info
10 Bloaz’n met Poas’n - Vereeniging 13.00
11 Zij-Actief: Info-avond dagbesteding
12  Deadline ‘t Luutke nr. 6
12  Repaircafe Dorpshoes - 19.00
16 Eerste Heilige Communie
16 Jaarlijkse wandeling - De Stroper 08.30
21  Zij-Actief: Regiomiddag - Rossum

mailto:luutke%40dorpshoes.nl?subject=
mailto:luutke%40lumenchristi.nl?subject=
mailto:delutte%40lumenchristi.nl?subject=
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GEMEENTE LOSSER GAAT SAMEN MET DE BASISSCHOLEN OP 
ZOEK NAAR EEN KINDERBURGEMEESTER EN KINDERRAAD

Met het initiatief willen de gemeente en de 12 basisscholen kinderen aanmoedigen 
mee te denken en te praten over thema’s die hen aangaan. Zij kunnen hun ideeën 
inbrengen en hun mening laten horen. Hierdoor weet ook de gemeente beter wat 
de wensen en ideeën van kinderen in onze gemeente zijn.

Al vroeg met democratie in aanraking
Door dit initiatief komen kinderen al vroeg in aanraking met democratie en participatie. 
Het beleid dat de gemeente Losser maakt, raakt ook kinderen. Maar zij hebben geen 
stemrecht en kunnen dus niet meebepalen. Door de invoering van de kinderburgemeester 
en -raad komt hier verandering in. Zij kunnen nu hun stem laten horen.

Taken kinderburgemeester en -raad
De kinderburgemeester en -raad komen op voor de wensen en ideeën van de kinderen 
in gemeente Losser. Net als de gemeenteraad gaat de kinderraad vergaderen over 
thema’s die zij belangrijk vinden. Het kan ook zijn dat de gemeente een vraagstuk 
aan de kinderraad voorlegt en hen vraagt mee te denken over oplossingen. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om vragen als: hoe kan de gemeente kinderen die in armoede 
leven bereiken? Alle kinderen in de gemeente kunnen hun ideeën doorgeven aan de 
kinderburgemeester of -raadsleden. Op deze manier zijn zij een stem voor alle kinderen.
De kinderburgemeester heeft nog een extra speciale rol. Hij of zij is de ambassadeur 
van de kinderen in onze gemeente en mag ook met het college mee bij speciale 
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij het ontvangen van Sinterklaas.

Verkiezingen bij de start van het nieuwe schooljaar
In september 2023 worden er echte verkiezingen gehouden voor de kinderburgemeester 
en -raadsleden. Iedere school stelt een raadslid aan. Dit gebeurt via verkiezingen 
in groep 7 en 8. Op deze manier vertegenwoordigt de kinderraad kinderen uit alle 
dorpskernen van gemeente Losser.
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DORPSTHEATER ALSNOG IN HET TEKEN VAN VRIJHEID

De aanhouder wint. Drie jaar later dan gepland presenteert het Dorpstheater 
op zondag 2 april (aanvang 15.00 uur) alsnog een bijzonder programma, dat 
volledig in het teken van vrijheid.

Een thema dat bij iedereen totaal verschillende gedachten oproept. De artiesten en 
dorpsgenoten die dit keer in de schijnwerpers komen te staan, vertellen of zingen 
over wat vrijheid voor hen betekent.
Om te vieren dat ons dorp op 2 april 1945 werd bevrijd van de Duitse bezetters hadden 
diverse verenigingen drie jaar geleden de krachten gebundeld. Een van de activiteiten 
die op de kalender stond, was een speciale voorstelling in het Dorpstheater over 
het thema vrijheid. Hoewel die voorstelling meerdere keren op het laatste moment 
moest worden afgeblazen, hield het team van het Dorpstheater vast aan dit idee. Net 
als oude wijn is dit project er met het verstrijken van de jaren alleen maar beter op 
geworden.

In de voorstelling ‘Vrijheid’ worden persoonlijke verhalen over vrijheid afgewisseld 
met liedjes waarin dit begrip een belangrijke rol speelt. De muzikale noten worden 
verzorgd door een aantal bekende gezichten uit het dorp. 
Fleur Benneker (zang/gitaar), Wilfried Jansink (gitaar/zang) en Ronald Roord (bas/
zang) vormen een gelegenheidstrio, dat bekende en misschien wat minder bekende 
liedjes over vrijheid gaat brengen. 
Ook van de partij is ‘Singing’ Jolanda Wigger, die eind vorig jaar haar eerste optreden 
in het Dorpstheater verzorgde.
Voor de persoonlijke verhalen zorgen Tino Lage Venterink, Henri uit het Broek, 
Harry Wigger en twee oudere dorpsgenoten. Tino neemt zijn wielrenfiets mee 
naar De Lutte om de verhalen over zijn fietstochten door Zuid-Amerika kracht bij 
te zetten. Gepassioneerd vertelt hij over het ultieme gevoel van vrijheid dat die 
reizen hem bezorgen. Een gevoel dat Harry krijgt als hij op zijn oude motor uit de 
tijd van de Tweede Wereldoorlog over de Twentse wegen zoeft. Henri volbracht de 
bedevaartstocht naar Santiago de Compostella en vertelt wat deze voettocht voor 
hem betekende. Harry Nijhuis tenslotte gaat met Hennie Swennenhuis (91) en Riek 
Reimer (94) in gesprek over hun herinneringen aan de bevrijding in april 1945 en de 
moeilijke oorlogsjaren.

‘Vrijheid’ wordt een voorstelling zoals die nog niet eerder in het Dorpstheater te zien 
was. Al was het alleen omdat het de eerste matineevoorstelling op een zondagmiddag 
is. Zondag 2 april. Aanvang 15.00 uur. Zaal open vanaf 14.30 uur. 
Kaarten voor deze eenmalige voorstelling kosten tien euro en zijn verkrijgbaar tijdens 
een voorverkoop op woensdag 15 maart (van 19.30 tot 20.30 uur) in Dorpshoes 
Erve Boerrigter. Maximaal 4 kaarten per persoon! Mochten er daarna nog kaarten 
beschikbaar zijn, dan gaan deze in de losse verkoop in het dorpshoes.
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LAATSTE NIEUWS

De eerste inloopavond voor bewoners 
aan de Postweg heeft plaatsgevonden, 
de voorlopige planning van de 
werkzaamheden is in hoofdlijnen klaar 
en vanaf eind maart zitten wij elke 
dinsdagochtend in Erve Boerrigter.

Een boeiende inloopavond
Op dinsdag 21 februari vond de eerste inloopavond voor de bewoners van de Postweg 
plaats. Het was een boeiende avond. Om het grote schetsontwerp heen werd er met 
bevlogenheid gesproken over de ideeën voor de Postweg. De volgende stap is voor 
Bouwteam De Lutte. Wij gaan kijken hoe we de opmerkingen en ideeën een plek kunnen 
geven in het ontwerp.

Dé planning
Waar iedereen behoefte aan heeft: de planning van de 
werkzaamheden. Tijdens de infomarkt op 26 januari is deze 
gedeeltelijk al gepresenteerd. Nu is de planning ook verwerkt 
in een overzichtelijke kaart. Deze is te bekijken op debouw.app/
projects/bouwen-aan-de-lutte of scan de QR-code.

Elke dinsdagochtend inloopmoment
Vanaf dinsdag 21 maart zit omgevingsmanager Mariëlle Schrijver elke dinsdagochtend 
van 09.00-11.30 uur in de hal van Erve Boerrigter. Iedereen met vragen, opmerkingen of 
interesse kan langskomen. 

Voel je welkom!

ALZHEIMERCAFÉ LOSSER

Dinsdag 14 februari hebben we het eerste Alzheimercafé van 2023 gehad. Ondanks de 
wat lage opkomst hebben we een mooie avond gehad bij Erve Kraesgenberg.
Een avond met een kringgesprek waarbij de casemanagers Renate Winters en Lieke 
Wolbers ons hebben meegenomen in het werk van de casemanager dementie. Hoe 
ziet hun dag eruit, wat doen ze, wat komen ze tegen, erg informatief en er was veel 
ruimte voor vragen uit de zaal.

Ons volgende café is op dinsdag 11 april in het Trefhuus in Overdinkel met als 
onderwerp “Wonen & Indicatie”.

We hopen dan weer veel bezoekers te ontvangen!

https://debouw.app/projects/bouwen-aan-de-lutte
https://debouw.app/projects/bouwen-aan-de-lutte
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De film is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van Etty van ’t Endt, het 14-jarige 
meisje dat in 1945 te voet de tocht van 
Utrecht naar Losser maakte. Door de 
oorlog en de vrieskou was er in het westen 
vrijwel geen voedsel meer te krijgen.

De rollen in de film worden gespeeld door 
acteurs die bijna allemaal afkomstig zijn 
uit Losser. In een eerder stadium werd 
de inwoners van Losser opgeroepen een 
gastrol te vervullen. Een verzoek waar 
diverse amateurs gehoor aan gaven. 
Na een casting werd de rol van Etty 
uiteindelijk vergeven aan Noa Heerink. 

Regisseur Gerard Beuvink is zeer content 
met het uiteindelijke resultaat. De 
opnames hadden volgens hem nogal 
wat voeten in aarde. Vooral omdat er 
ook oorlogsscenes in Gronau moesten 
worden gefilmd. Onder meer in een oude, 
in verval geraakte textielfabriek. Beuvink: 
“Tussen al die puinhopen konden we die 
locatie prima gebruiken. Maar soldaten 
in SS-uniformen in Duitsland maakten 
de opnames nogal beladen. Gelukkig 
kregen we daarvoor toestemming van de 
burgemeester van Gronau. Overigens laat 
de film ook andere gebeurtenissen zien 
die zich in de oorlog in Losser afspeelden”.
De oorspronkelijke doelstelling van de 
oorlogsfilm was om kinderen te laten 
nadenken over het begrip vrijheid. En dat 
is volgens de regisseur goed gelukt. Het 
huidige oorlogsgeweld in onder meer 
Oekraïne laat zien dat vrijheid en vrede 
niet vanzelfsprekend zijn.

Deze eenmalige vertoning van ‘De 
Hongerwinter’ is een aanrader voor 
iedereen die geïnteresseerd is in deze 
dramatische episode uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de 
vertoning begint om 19.30 uur. De duur 
van deze activiteit, inclusief een kleine 
pauze, wordt geschat op 1,5 uur.

Deze bijzondere film is ook voor niet-
leden van De Dree Marken (DDM) vrij 
te bezoeken. Voorwaarde is wel dat 
belangstellenden zich van tevoren 
inschrijven door middel van het 
contactformulier op de website van DDM: 
dedreemarken.nl/contactinformatie.
 
Namens de activiteitencommissie van 
DDM wensen we alle bezoekers alvast een 
een bijzondere (film)avond toe.

Advertentie

LOSSERSE OORLOGSFILM ‘DE HONGERTOCHT ‘
5 APRIL IN DORPSHOES

Op woensdag 5 april 2023 wordt ‘De Hongertocht’, een film gemaakt door 
toneelvereniging De Rommelpot en RTV Losser, eenmalig vertoond in Dorpshoes 
Erve Boerrigter in De Lutte. 

https://dedreemarken.nl/contactinformatie
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DUO-FIETS

Sinds april 2018 hebben wij in De Lutte 
een duo-fiets. Deze is gestald in ons 
Dorpshoes Erve Boerrigter en wordt 
vanuit hier uitgeleend.
 
Velen hebben de afgelopen 4 jaar al -met 
heel veel plezier- gebruik gemaakt van 
deze mooie duo-fiets. Ook nu het weer 
mooi weer wordt is het geweldig om een 
fietstochtje met deze fiets te maken.

Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch een mooi fietstochtje door de 
omgeving van De Lutte maken? Dan is deze duo-fiets iets voor U! Samen met een 
eigen fietsmaatje kunt u dan prachtige tochten maken.

U kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag. Tijden in overleg met de 
medewerker van ons Dorpshoes (9.30 – 16.30 uur).
Wilt u de fiets in het weekend gebruiken? Neem dan, in de week voorafgaand aan dit 
weekend, contact op met het Dorpshoes. Er wordt dan gekeken of er iets geregeld 
kan worden.
Voor het gebruik van deze duo-fiets wordt een vrije gift gevraagd.

Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren? Neem dan contact met ons op.
Bel (0541) 55 20 09 of e-mail beheerder@dorpshoes.nl
Voor meer info en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie www.dorpshoes.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET DORPSHOES

Dorpshoes Erve Boerrigter is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de 
maandagavond en de woensdagavond. Als vrijwilliger zorg je voor de gastvrije 
ontvangst van bezoekers en word je onderdeel van het team van barmedewerkers. 
Ervaring met werken in de horeca is mooi meegenomen, maar geen absolute must.

Dat het Dorpshoes zowel overdag als ‘s avonds een leuke plek is om als gastheer/vrouw 
actief te zijn, blijkt uit het zeer geringe verloop. De vrijwilligers vormen een uitstekend 
en hecht team. 
Voor het werk in de avonduren kunnen we een vrijwilligersvergoeding bieden.

Kom jij een handje helpen in ons mooie Dorpshoes? Neem dan contact op met onze 
nieuwe beheerder Marlou Vrijkorte (beheerder@dorpshoes.nl, 06-39 45 83 74) of loop 
even bij haar langs in het Dorpshoes voor meer informatie en een kop koffie.

mailto:beheerder%40dorpshoes.nl?subject=
https://www.dorpshoes.nl 
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Een mobiele telefoon die rouleert onder de inwoners van De Lutte. Degene die de telefoon in 
zijn bezit heeft, geeft hem na drie weken weer door aan een willekeurige andere Luttenaar. 
Via WhatsApp vuurt de redactie van ’t Luutke vragen af op de voor hen dan nog onbekende 
eigenaar van de Dorpsmobiel. Hieronder het vragenvuur van de afgelopen weken.
 
Zou je je even voor willen stellen aan de 
lezers van ‘t Luutke?
Ik ben Ben Kamphuis en was de eerste 
fysiotherapeut met een eigen praktijk aan 
de Lossersestraat.

Ah, nu weten we met wie we spreken. 
Leuk! Als fysiotherapeut ben je bekend in 
ons dorp, maar wij zijn natuurlijk vooral 
nieuwsgierig naar alle dingen die je naast 
en na je leven als fysiotherapeut deed en 
doet.
Naast mijn werk als fysiotherapeut 
heb ik verschillende studies gevolgd 
zoals manuele therapie, acupunctuur 
en later osteopathie. In de sport heb ik getennist, geschaatst en paardgereden. Van 
paardenconcoursen, maar vooral de buitenritten (met name naar het Lutterzand), heb 
ik samen met mijn twee zonen, Thomas en Job, heel erg genoten. 
Nadat de jongens gingen studeren, zijn wij, mijn vrouw Marian en ik, veel gaan wandelen 
en zijn we danslessen gaan volgen in ballroom en latin. Dit doen we nog steeds met veel 
plezier. Verder lees ik graag vakliteratuur en kijk ik documentaires. 
Iets waar ik veel rust en plezier uithaal, is het onderhouden van de tuin en aan de 
gesprekjes met oud-patiënten als ik in de voortuin bezig ben. Na de studies van de 
jongens zijn ze in het buitenland gaan werken (Afrika en Zwitserland) en hebben we 
meerdere keren onze vakanties daar doorgebracht met fantastische ervaringen.

Welke documentaire zou iedereen eigenlijk eens moeten zien, en om welke reden?
Onze man bij de Taliban van Thomas Erdbrink. Een indrukwekkend, onthutsend en 
fascinerend verhaal dat gaat over het leven van de Afghanen na het vertrek van de 
Amerikanen. Het is daar voor vrouwen de hel op aarde geworden. Dichterbij de Afghanen 
kun je, na het zien van deze documentaire, niet komen.

Met welke Luttenaar zou je graag een dag van leven willen ruilen, en waarom?
Leuke vraag!! Mijn belangstelling ging al vanaf mijn jeugdjaren uit naar hijskranen. Als ik 
een dag van mijn leven met een Luttenaar zou mogen ruilen, is dat wel Henry Pot of Roel 
Welhuis omdat deze mannen hiermee dagelijks werken.



9

Over drie dagen is het Rosenmontag. Storten jullie je nog in het carnavalsgeweld?
Wij vieren geen carnaval meer maar kijken op Rosenmontag wel de optocht. In het 
verleden, toen Jozef Scheper, Appie Koop en Gerard Reijmer nog kroegbazen waren, 
hebben we de carnaval wel uitbundig gevierd. We denken daar met plezier aan terug.

Wat mis je het meest in De Lutte?
Het dorp en de omgeving vind ik buitengewoon prachtig. Het ontbreken van veilige 
fietspaden naar Losser en Denekamp mis ik het meest en ik mis ook de aandacht van de 
Gemeente voor de problemen van de veel te hoge verkeersdrempels in de Lossersestraat.

Wat is je slechtste gewoonte?
Het is heel moeilijk kiezen uit al mijn slechte gewoontes. Gelukkig hoef ik er maar één te 
noemen en dan neem ik de minst slechtste: ongeduldig!

Wat is ‘t beste voorbeeld van wanneer jouw ongeduld tot uiting kwam?
Niet het beste, wel het meest ongelukkige omdat ik in het verleden tijdens mijn 
werkzaamheden ook wel eens mensen liet wachten: Toen ik een afspraak had in het 
ziekenhuis voor mijn sinusitis, lieten ze me een half uur wachten zonder te communiceren 
over de reden van waarom. Ik heb me daar behoorlijk over opgewonden, uiteindelijk is 
alles goedgekomen.

Om welk voorval uit het verleden, moet je nog steeds soms heel hard lachen?
Ooit had ik een vrouw in behandeling voor een pijnlijke schouder. Ze was altijd goed 
gemutst en ook wel in voor wat gein. Na enkele behandelingen met een goed resultaat, 
vroeg ze mij: “Kan ik straks als mijn schouder weer goed functioneert, piano spelen”? 
Ik had dat niet gedacht en het verbaasde me dat ze piano speelde. Vervolgens zei ik: 
“Natuurlijk” heel enthousiast. Heel gevat zei ze: “Dat is mooi, want dat heb ik nog nooit 
gekund”. Ze had me behoorlijk te grazen en we hebben er vreselijk hard om gelachen.

Welke plek op aarde zou je graag nog eens willen zien en waarom?
Oeganda zou ik nog wel graag een keer willen zien. Vanwege de vriendelijke bevolking 
en een weergaloze natuur. Een mooie herinnering daaraan was dat we met de familie op 
safari waren en dat ik met Thomas, Nynke onze kleindochter, te paard een tocht hebben 
gemaakt door de savanne. Dit was een bijzondere ervaring.

Zou je deze zin af willen maken? Geesteren is een leuk dorp, maar De Lutte ...
... vonden Marian en ik, nadat wij andere mogelijkheden en plaatsen hadden bekeken 
om ons te vestigen, verreweg het mooiste dorp. Ik had het geluk dat de oud-huisarts 
dr. Jansen, het van belang vond dat er een fysiotherapie-praktijk in De Lutte zou 
komen. Ook heeft hij er voor gezorgd dat ik in de oude pastorie, tegenwoordig 
bewoond door mevrouw Borchert, kon starten. Dit was in 1975. Ik heb in de voorbije 
jaren het dorp sterk zien veranderen, vooral in positieve zin. Mijn ervaring met de 
Luttenaren en de mensen die ik behandeld heb, was altijd prettig en goed. 

vervolg Dorpsmobiel op pagina 10...
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ACTIVITEITEN ZIJ-ACTIEF DE LUTTE MAART/APRIL

• Dinsdag 14 maart  
Bloemschikavond in De Vereeniging o.l.v. Maurien. Aanvang 19.30 uur.  
S.v.p. voor 7 maart opgeven bij Rita Gerritzen 06-23 856 436 (appen kan ook) of 
per e-mail: mtagerritzen@hotmail.com.

• Dinsdag 21 maart 
Excursie naar Kaamps/kaasboerderij in Deurningen. Vertrek 13.30 uur bij de kerk. 
Kosten rond 7 euro, inclusief proeverij. Opgave voor 15 maart bij Rita. Meerijden 
kan (2 euro voor de chauffeur).

• Zaterdag 1 april 
Studio 65 komt in de kerk. Het Passieverhaal wordt dan uitgebeeld door dit 
theatergezelschap. Niet leden ook van harte welkom. Aanvang 19.00 uur.

• Dinsdag 11 april 
Informatieve avond door Alice Scheper. Zij geeft uitleg over dagbesteding en wat 
hierbij allemaal mogelijk is. Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.

• Vrijdag 21 april 
Regiomiddag bij Café Rest. Hutten in Rossum met als gast Hella van der Wijst 
(Denk aan het tv programma De Wandeling). Aanvang 13.30 uur.  
Opgeven bij Ans O. Theussink 06-27408273 of per e-mail ansot@live.nl

vervolg Dorpsmobiel op pagina 10...

En dan de allerlaatste vraag: Heb je nog een mooie vraag voor degene aan wie je de 
Dorpsmobiel gaat doorgeven?
Hier komt de vraag: Je hebt altijd bij een bank gewerkt. Als je nu weer de keuze zou 
moeten maken, wat zou het dan zijn?

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE

Vrijdagmiddag 24 maart is er weer een 
KBO-Bingo in De Vereeniging. Aanvang 
14.00 uur. 

De eigen bijdrage voor deelname aan deze middag bedraagt 
5 euro. Hiervoor wordt u in de pauze een consumptie met een 
hapje aangeboden. We beginnen met een kop koffie, die u 
ook wordt aangeboden. Overige consumpties zijn voor eigen 
rekening. 

De prijs voor een schuifplankje is € 2,- per stuk. Er zijn weer diverse prijzen te winnen. 
Ook is er in de eindronde kans op de hoofdprijs!
Hiervoor is aanmelding verplicht vóór 15 maart bij Marian Voerman (0541) 551 805 of 
06-42 344 373. 

mailto:mtagerritzen%40hotmail.com?subject=
mailto:ansot%40live.nl?subject=
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PAASWANDELING DE LUTTE OP TWEEDE PAASDAG

Voor of na de brunch genieten van een lentewandeling? Geef je dan op voor de 
Paaswandeling op Tweede Paasdag. Een mooie wandeling door het buitengebied 
van De Lutte. Onderweg kun je genieten van de fluitende vogels en de prachtige 
natuur die in bloei staat. Neem je familie en vrienden mee en geniet onderweg 
van een warm drankje en hapje.

• De start is bij de Tourist Info bij Erve Boerrigter in De Lutte. 
• Starten kan tussen 10.00-12.30 uur. 
• Je kunt kiezen uit een wandeling van ca. 5 km of 9 km. 
• De wandeling brengt je langs het prachtige buitengebied van o.a. de Wilmersberg 

en langs de Preekstoel. 
• Er is een stop bij Hoge Bavel voor koffie/thee met lekkers van het Twents 

Broodhoes. 
• Daarna ga je de route vervolgen door het coulisselandschap en sluit je de 

wandeling af met een warm hapje bij Las Banderas. 

Deelname bedraagt € 7,50 voor volwassenen en € 4,50 voor kinderen (4 t/m 12 jaar).   

Aanmelden voor deze prachtige paaswandeling kan via visitdeluttelosser.nl middels 
het aanmeldformulier of telefonisch via Tourist Info De Lutte: (0541) 551 160.

DORPSLAB PROGRAMMA 2023-2024

Wellicht heb je de activiteiten van ons DorpsLab 
een beetje gevolgd in de afgelopen maanden. Zo 
organiseerden we tal van workshops in Erve Boerrigter 
en de carnavalsloodsen. Dit varieerde van digitaal 
borduren, 3D scannen en -printen, thinkercad en 
schminken tot paintbrush, werken met foam en lassen. 
Kijk voor ‘t volledige overzicht op www.dorpslab.com.

De komende weken gaan we bezig met de programmering van het nieuwe DorpsLab 
seizoen en we nodigen creatievelingen uit om mee te denken!

Open Inloop Avond
Op woensdag 15 maart organiseren we een Open Inloop in Dorpshoes Erve Boerrigter. 
Van 20.30 tot 21.00 is er een kleine markt met informatie en demonstraties van afgelopen 
seizoen. Om 21.00 uur geven we een korte presentatie en vragen we de aanwezigen 
mee te denken over het programma 2023-2024. 
Heb je leuke ideeën op het gebied van kunst, cultuur en techniek dan ben je van harte 
welkom!

https://visitdeluttelosser.nl
https://dorpslab.com
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Nadat ze jarenlang al hun zakgeld en 
verjaardagsgeld er in hebben gepropt, 
zijn de spaarpotten van de kinderen 
loodzwaar en propvol. De hoogste tijd 
om het een keer naar de bank te brengen.

Op een willekeurige maandagmiddag 
moet het gebeuren. De kinderen kijken 
er het hele weekend al naar uit. Met hun 
eigen geld naar de bank. Naar een échte 
bank dus hè! 
Ik herinner me nog van vroeger dat je dan vaak een cadeautje krijgt, maar dat verklap 
ik nog niet, dat wordt een leuke verrassing straks! Met rode wangen van trots staan ze 
even later beide met hun volle spaarpot in de handen voor de balie.

“Ze komen zakgeld brengen!” roep ik enthousiast, in de verwachting dat de mevrouw 
achter de balie net zo enthousiast zal reageren en aan de kinderen gaat vertellen dat ze 
het zo knap vindt dat ze zo knap gespaard hebben. Maar in plaats daarvan zegt ze dat 
we geen geld kunnen inleveren bij de bank. Ik kijk haar onnozel aan. Huh? Hè?!? Och 
haha! Grapje natuurlijk!
Maar het blijkt geen grapje. De mevrouw achter de balie vertelt ons dat we het zakgeld 
in kunnen leveren bij de Gamma op het industrieterrein. Ik schiet opnieuw in de lach. Ik 
hou er wel van als mensen met opgetekende wenkbrauwen en serieuze kleren aan in 
zijn voor een dolletje. Maar het is wederom geen grap. De kinderen moeten met hun 
geld naar de Gamma.

Terug naar de auto en op naar de Gamma. Daar staan inderdaad drie gele automaten 
in het entreehalletje. We volgen alle instructies op de automaat, totdat er een melding 
komt dat we mogelijk moeten betalen voor deze storting, en dat we voor de hoogte van 
dat bedrag contact op moeten nemen met onze bank. Na wat googelen ontdek ik dat 
het om € 2,25 per storting gaat. Met opkomende gevoelens van weerstand zetten we het 
proces toch door, want ik heb niet het gevoel dat dit soort bedragen onderhandelbaar 
zijn.
We kieperen alle muntjes er in en het apparaat begint te tellen. We vertrouwen er maar 
op dat-ie dat goed kan. We krijgen een paar munten terug, deze worden niet herkend. 
De kinderen blijven ze er eindeloos opnieuw ingooien, maar tevergeefs. Als alle muntjes 
geteld zijn, zoeken we naar een gleuf waarin we de biljetten kwijt kunnen, maar we 
snappen er niks van.

ZAKGELD STORTEN
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Ik vraag een jongen die normaal gesproken verf verkoopt hoe de kinderen hun biljetten 
kunnen storten op hun bankrekening. Hij zegt dat je bij de Gamma alleen muntjes 
kunt storten, voor biljetten moet je weer naar een andere locatie. Met opgetrokken 
wenkbrauwen en een ingehouden lach kijk ik hem vragend aan. Geen grapje zeker? 
Ik merk aan hem dat hij er ook van alles van vindt, en ik snap ook wel dat dit niet de 
persoon is waar ik mijn opgekropte frustratie van deze middag over uit moet storten. 
Dus met een vriendelijk dankjewel stappen we weer in de auto, op weg naar weer een 
nieuw avontuur. De kinderen zuchten inmiddels dat ze gewoon naar huis willen.

In de binnenstad van Oldenzaal vinden we een automaat die biljetten aanneemt (maar 
uiteraard geen munten…). We doorlopen ongeveer hetzelfde proces en jawel, de 
kinderen mogen nogmaals € 2,25 van hun gespaarde centjes afdragen aan de bank. In 
de wereld van vandaag krijgen ze dus geen cadeautje, maar een boete van € 4,50 voor 
hun spaargedrag. En om dat even in het juiste perspectief te zetten: Dat is in hun geval 
negen weken zakgeld!

Ik ben inmiddels kats over de zeik en de kinderen zwaar geïrriteerd over het heen en 
weer gejakker, maar er is ook goed nieuws. Het geld staat op de rekening. Weliswaar niet 
op die van de kinderen, maar op die van mij, want rechtstreeks dat kon natuurlijk niet.
Nu staan ze nog met een handvol niet herkende munten in hun hand. Ik ben in staat 
om terug te gaan naar de opgetekende wenkbrauwen om te vragen wat de oplossing is 
voor deze laatste € 6,20, maar ik ga het de kinderen niet meer aan doen. We gaan naar 
de Action…

Beste Rabobank, dankjewel voor jullie service. We kijken nu alweer uit naar de volgende 
storting. De kinderen hebben door jullie fantastische werkwijze weer wat extra plastic 
rommel in hun speelgoedkist en ik had in plaats van een kort ritje op een neer, een 
middagvullend programma vol onverwacht avontuur. Wat wil een mens nog meer!

Tessa

De gemeente Losser organiseert een rondleiding bij Twence op dinsdag 14 maart om  
16 uur. Twence is al lang niet meer de afvalverwerker van vroeger, maar de verduurzamer 
van vandaag en morgen. Ze doen er alles aan om zoveel mogelijk grondstoffen en 
energie uit afval, biomassa en zon te halen. 

Laat je op 14 maart om 16 uur rondleiden bij Twence en leer alles over hoe ons afval 
eigenlijk geen afval is, maar grondstof. Voor hergebruik, voor energie of voor iets 
compleet anders. Een inspirerende middag, die je aan het denken zet hoe je ook zelf je 
afval kunt verminderen!

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Iris Lammertink: i.lammertink@losser.nl

UITNODIGING RONDLEIDING TWENCE IN HENGELO

mailto:i.lammertink@losser.nl
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NOLL’NKOOR OP TWENTSE DIALECTAVOND DREE MARKEN

Het Noll’nkoor levert dit jaar de muzikale 
inbreng op de jaarlijkse dialectavond 
van de historische vereniging De Dree 
Marken. 

De vijf zingende broers Morsinkhof uit 
Haaksbergen brengen liedjes met een 
knipoog en veel humor in de Twentse taal. 
Dat zijn zelfgeschreven teksten op bekende 
muziek of bestaande dialectnummers. 
Het Noll’nkoor heeft al jaren in zijn 
woonplaats Haaksbergen groot succes met een eigen oudejaarsconference.  

Naast muziek zijn er op de altijd goed bezochte avond in dialectmaand maart ook 
voordrachten in de Twentse sproak. Verhalenverteller en columnist Gerrit Dannenberg 
uit Rijssen vertelt op een prikkelende manier zijn ideeën over de toekomst van onze 
Twentse taal. De jeugd uit groep 8 van de basisschool in De Lutte presenteren met 
voordrachten hun beheersing van ‘t plat. 

Traditiegetrouw wordt de kennis van het Twents getest onder de aanwezige bezoekers. 
Daarvoor is er weer de populaire woordenquiz. Volgens de spelformule van “petje 
op, petje af” selecteert zich hier de beste kenner van de “Twentse sproak”. Die wordt 
beloond met een toepasselijke prijs. 

De avond heeft weer een gevarieerd programma, waar taal en cultuur van Twente samen 
komen. De dialectavond van de Dree Marken is op woensdag 22 maart a.s. in Dorpshoes 
Erve Boerrigter en begint om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. Op 
korte termijn start de gemeente Losser een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek 
moet onder meer uitwijzen welke zaalcapaciteit nodig is en welke sporthalvariant 
hierbij het beste past. Ook wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten 
en de exploitatielasten.

De verschillende gebruikers van de sporthal worden bij het onderzoek betrokken. Per 
gebruiker worden de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek loopt tot mei 
2023. Het college wil het onderzoeksrapport bij de behandeling van de Voorjaarsnota 
aan de gemeenteraad voorleggen, zodat het in de besluitvorming kan worden 
betrokken.

LOSSER START ONDERZOEK NIEUWE SPORTHAL DE LUTTE
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In het weekend van 17 maart a.s. vinden 
weer de jaarlijkse toneelvoorstellingen 
plaats van toneelvereniging Ons 
Genoegen uit De Lutte. Dit jaar wordt de 
avondvullende komedie ‘’Een crimineel 
mooi weekend” gespeeld.

Het stuk kent 4 bedrijven en gaat over het 
gezin van Laar. Het gezin bestaat uit vader, 
moeder, zoon en dochter. Zoals ieder 
huisje zijn kruisje heeft, zo ook de familie 
van Laar. Het gezin heeft grote financiële 
problemen. Het salaris van vader Gerard, 
politieagent, is niet al te hoog. Moeder 

Els en dochter Ankie brengen ook niet 
veel geld in het laatje en zoon Karel heeft 
torenhoge studiekosten.
Dan besluit de leiding van de politie in 
verband met een cellentekort in het huis 
van bewaring, dat politieagenten in het 
weekend een paar gevangenen in huis 
moeten nemen. Het gezin van Laar krijgt 
brandkastkraker Jean en vervalser Piet 
toegewezen. Jean en Piet ontdekken 
de financiële problemen van de familie 
en besluiten hen een handje te helpen. 
En dan komen de gebeurtenissen in dit 
weekend in een stroomversnelling. En als 
de buurvrouw, de bekakte advocaat Ben 
en gevangenispredikant Vader Franciscus 
ook nog op het toneel verschijnen wordt 
het een hilarisch en crimineel mooi 
weekend.

De voorstellingen vinden plaats bij 
De Vereeniging en staan gepland op:
• Vrijdagavond 17 maart, aanvang 

20.00 uur, zaal open om 19.00 uur
• Zaterdagavond 18 maart, aanvang 

20.00 uur, zaal open om 19.00 uur
• Zondagmiddag 19 maart, aanvang 

14.00 uur, zaal open om 13.00 uur

De kaarten zijn verkrijgbaar bij De 
Vereeniging en kosten € 12,50 inclusief 
een kop koffie.

VOORSTELLINGEN TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN

vervolg haalbaarheidesonderzoek nieuwe sporthal

Wethouder Marian Oosterbroek: “Sporten en bewegen is goed voor je. In het 
coalitieakkoord hebben we daarom al afgesproken dat we willen investeren in een 
nieuwe sporthal in De Lutte. De afgelopen periode heb ik gesprekken gevoerd met de 
gebruikers van de sporthal. Die gesprekken gaven aanleiding om meer vaart te zetten 
achter het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe sporthal. Ik ben blij dat we hier nu 
mee starten. Samen met de gebruikers kijken we naar wat nodig is, zodat we kunnen 
bouwen aan een nieuwe sporthal die aansluit bij de behoeften.”
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OUD IJZER ACTIE DE LUTTE

Één keer in het jaar, het weekend voor 
Pasen, haalt Jong Nederland De Lutte 
het oud ijzer op in De Lutte en omgeving. 
Dit jaar is dit op zaterdag 1 april a.s. 

Wij waarderen het zeer als u het oud ijzer 
voor ons wilt bewaren. Vanaf 08.00 uur 
wordt in het buitengebied het oud ijzer 
opgehaald. ’s Middags vindt de inzameling 
binnen de bebouwde kom plaats. 
 
In verband met concurrerende oud ijzer 
handelaren gelieve binnen de bebouwde 
kom het ijzer pas rond/na 12.00 uur buiten 
te leggen. 

Dit jaar halen we wederom oud ijzer op 
van het Luttermolen. Om 08.00 uur zullen 
we hier beginnen. Zorg dan ook dat rond 
08.00 uur het oud ijzer klaarligt. 

Vanwege de strenge milieu-eisen worden 
er geen witgoed, complete auto’s, 
gasflessen of rubber opgehaald. Accu’s 
zijn wel welkom (géén Li-ion accu’s).

Grote en zware delen kunnen vooraf 
worden aangemeld op vrijdag 31 maart 
tussen 17.00 en 19.00 uur. Bel hiervoor 
een van de volgende telefoonnummers:  
06-81 054 812 of 06-30 635 862. 

Wielerclub De Lutte start op zondag 
26 maart a.s. weer met het nieuwe 
fietsseizoen voor de racefiets. Heb je 
interesse in de wielersport en/of ben je 
nog geen lid van een vereniging? Je kan 
vrijblijvend enkele keren en op eigen 
niveau meefietsen om kennis te maken 
met onze club. 

Er is ook een mogelijkheid om geheel gratis, gedurende 1 maand, aspirantlid te worden 
van onze wielerclub. Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier op onze 
website www.wielerclubdelutte.nl in te vullen of te bellen met onze secretaris Martin 
Punt: 06-12 176 370 / (0541) 552 043. 

Wil je graag een keer meefietsen? Graag eerst even aanmelden bij Martin Punt. 
We vertrekken elke zondagmorgen om 9.00 uur en dinsdagsavond om 18.30 uur bij 
Dave Bikes, Dorpstraat 41. 

Je bent van harte welkom! 

WIELERCLUB DE LUTTE

https://www.wielerclubdelutte.nl
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Zaterdag 11 maart
  9.00 Apollo 8 N5 1 - Lutheria N5 1
  9.00 Lutheria N5 3 - Lutheria N5 2
  9.45 Lutheria N5 3 - Rivo Rijssen N5 1
10.30 Lutheria N5 1 - Havoc N5 1
10.30 Lutheria N5 2 - Rivo Rijssen N5 1
15.00 Lutheria MC 1 - Tornado MC2

Woensdag 22 maart
19.00 Lutheria MC 1 - Twente ‘05 MC 3 

Vrijdag 24 maart
19.00 Lutheria DS 3 - Webton Hengelo DS 2
19.00 Lutheria DS 1 - Tornado DS 2
21.00 Lutheria DS 2 - Webton Hengelo DS 1 

Zaterdag 25 maart
13.00 Lutheria MA 2 - Time Out’75 MA 1
13.00 Lutheria MB 1 - Apollo 8 MB 3
15.00 Lutheria MA 1 - Devoc MA 1
15.00 Lutheria MC 1 - Dynamiek MC 2

THUISWEDSTRIJDEN 
VOLLEYBALVERENIGING 
LUTHERIA

Dinsdag 7 maart
17.00 De Lutte E 1 – Kedingen E1 # 

Zaterdag 18 maart
15.55 De Lutte E1 – Hacol ‘90 E2 #
16.50 De Lutte D1 – D.H.V. D3 #  
17.35 De Lutte DC1 – Hacol ‘90 DC1
18.35 De Lutte DB1 # – D.H.V. DB2 
19.35 De Lutte DS3 – Stormvogels DS3
20.45 De Lutte DS1 – de Tukkers DS3

Donderdag 23 maart
17.00 De Lutte D1 – Vasse D1 

Dinsdag 28 maart
20.30 De Lutte DMW1 – Blauw Wit DMW1

THUISWEDSTRIJDEN
SV DE LUTTE HANDBAL

Onze seniorenteams staan er goed voor! De 
jeugdteams spelen mooi mee in de middenklasse. 
DS1 staat op de 2e plaats, DS2 en DS3 staan op de 
1e plaats en doen dus volop mee in de race om het 
kampioenschap!
Komt u ook om onze teams aan te moedigen? Het 
is op de zaterdagavond altijd gezellig druk bij de 
handbal in sporthal De Luttermolen!
Kijk voor het volledige overzicht en actuele 
informatie op de website handbal.svdelutte.nl

Kijk voor het volledige overzicht en actuele informatie op de website www.lutheria.nl of bezoek 
Facebook.com/lutheriadelutte

https://www.lutheria.nl
https://handbal.svdelutte.nl
https://www.lutheria.nl
https://Facebook.com/lutheriadelutte
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KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTI

LOCATIE DE LUTTE 

Zondag 12 maart
09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger : pastor J. Kerkhof-Jonkman
Lectrice : mevr. B. Alberink

Woensdag 15 maart
19.00 uur : Communieviering Voorganger: pastor J. van den Bosch

Zondag 19 maart : Presentatieviering Communicantjes
09.00 uur : Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger : pastor J. van den Bosch
Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink

Woensdag 22 maart
19.00 uur : Rozenkransgebed door Diny Jeunink 

Zaterdag 25 maart : Heilig Vormsel
19.00 uur : Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorgangers : Mgr. L. Pauw en pastor J. van den Bosch
Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis

Woensdag 29 maart 
19.00 uur : Eucharistieviering Voorganger: pastoor T. Munsterhuis

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
Goede Vrijdag 7 april
15.00 uur : Kruisweg
18.00 uur : Viering

Paaszaterdag 8 april
Geen Paaswake, daar er geen priester beschikbaar is.

1e Paasdag, zondag 9 april
09.00 uur : Communieviering met als voorganger pastor Schraven
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OVERLEDEN
Leny Tijdhof-Wigger, Slotsdijk 11, Denekamp, op de leeftijd van 85 jaar.

INTENTIES
Zondag 12 maart :  Hendrik Jozef Grunder, Gerhard Koertshuis, Annie Niehof-Nolten, 

Annie Engelbertink-Schurink, Leny Tijdhof-Wigger.
Jaargedachtenis :  Hennie Notkamp,Ouders Schrader-Bonnes, ouders Grote 

Punt-Nijhuis, Ouders Zanderink-Welhuis, Willy Punt, Marietje 
Notkamp-Benneker.

Zondag 19 maart :  Martin Volker, Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Lies Pots-
Droste, Ouders Dierselhuis-Bosch, Leny Tijdhof-Wigger.

Jaargedachtenis :  Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Ouders Boers-Brookhuis.

Zondag 25 maart :  Opa Tonnie Oosterbroek, Ria Bekke-Leferink, Andre Steghuis, 
Gerrit Koekoek, Marietje Punt, Thea Sanderink-Butmeijer, Ouders 
Volker-Ter Linde, Henny Schopman, Leny Tijdhof-Wigger..

Jaargedachtenis :  Ouders Volker-Westerik.

PASTORPRAAT
Vasten: inlossen van ereschuld
We zijn inmiddels de vastentijd ingerold, maar het lijkt dat we gewoon op de oude voet 
verder leven. We halen gewoon onze boodschappen bij de supermarkt, de feestjes en 
vakanties gaan gewoon, geen teken van vasten en onthouding. En toch is het in deze 
tijd van milieu, stikstof en andere crisissen zinvol na te denken over onze toekomst 
en minder te consumeren. In januari was er een hausse in het vastleggen van onze 
zomervakanties. De boodschap van minder vliegen, minder reizen lijkt niet te werken. 
Pas wanneer Schiphol zegt dat er onvoldoende bagage afhandelaars zijn, raken we even 
in paniek. Nee, het echte idee van vasten, het juist minder uitgeven, schuiven we het 
liefst voor ons uit. Liever halen we in wat we in de coronatijd niet meer mochten. Zou 
deze veertigdagentijd dan geen goede kans zijn om te consuminderen?
Of moet het accent blijven liggen op nog meer welvaart in plaats van welzijn? Juist het 
beeld van de inwoners van Groningen leert ons hoezeer wij niet betrokken zijn bij de 
mensen zelf, leert ons dat nog altijd de winst van de bedrijven voorgaat op de ellende die 
we ermee aanrichten. De parlementaire onderzoekscommissie heeft er harde woorden 
over gesproken en gezegd dat er een ereschuld moet worden ingelost. Moeten ook wij 
niet een ereschuld inlossen als wij kijken hoe wij omgaan met het milieu en de schepping? 
Hoe wij onze aarde hebben geëxploiteerd in plaats van goed rentmeesterschap uit te 
voeren? De Provinciale Statenverkiezingen zijn in aantocht, laten wij een goede stem 
uitbrengen, een stem die de aarde redt uit haar lijden, een stem die recht doet aan de 
Bijbelse opvatting over recht, vrede en heelheid van de schepping. Moge deze vastentijd 
ons daartoe de eerste aanzet geven.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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VASTENACTIE VOOR VEILIG ONDERWIJS IN GUATEMALA
Tijdens de Vastenperiode collecteren we elk jaar voor de Vastenactie. Zij steunen 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten over heel de wereld. Als parochie kun je ook 
een eigen doel indienen, en dat hebben we dit jaar gedaan. Samen met de Pancratius 
parochie, de Plechelmus parochie en Lumen Christi gaan we geld inzamelen voor veilig 
onderwijs in Guatemala.
Het project wordt uitgevoerd door MTC, een sociale beweging van boeren en arbeiders. 
MTC is ontstaan vanuit het sociale pastoraat in San Marcos, als antwoord op de slechte 
arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Via de verschillende parochies werden 
trainingen gegeven over arbeidsrechten en werden de mensen gemotiveerd om zich te 
organiseren. Zo ontstonden eerst arbeidscomités en later ontwikkelingsverenigingen. 
Ze worden ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers. 
MTC biedt tal van diensten aan zowel leden als niet-leden, zoals vakopleidingen, 
studiebeurzen, juridische en psychologische hulp. 

De opbrengst gaat naar twee projecten gericht op onderwijs. Het eerste is de bouw 
van een school in de gemeenschap Nueva Primavera, dat Nieuwe Lente betekent. Dit 
dorpje bestaat uit families van arbeiders die op een koffieplantage hebben gewerkt. Na 
jarenlange onderbetaling kregen ze uiteindelijk een stuk land. Het dorpje ligt midden 
tussen de koffieplantages, en naast huizen werd ook een schooltje opgezet, maar met 
slecht weer kunnen de lessen niet doorgaan. Daarom is het doel de bouw van een 
adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs. 
Het tweede project is het aankaarten van wel geweld tegen kinderen op 11 scholen. 
Dat wordt gedaan via de ontwikkelingsverenigingen in 11 gemeentes. Door geweld 
bespreekbaar te maken en trainingen te geven aan leraren en ouders willen ze bijdragen 
aan minder geweld tegen kinderen.

Wilt u ook bijdragen aan veilig onderwijs in Guatemala? 
Maak dan een donatie over naar: NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Projectnummer 402164 .

Doneren via nevenstaande QR-Code kan ook!

Vastenactie voor veilig onderwijs in Guatemala 
Tijdens de Vastenperiode collecteren we elk jaar voor de Vastenactie. Zij steunen klein-
schalige ontwikkelingsprojecten over heel de wereld. Als parochie kun je ook een ei-
gen doel indienen, en dat hebben we dit jaar gedaan. Samen met de Pancratius paro-
chie, de Plechelmus parochie en Lumen Christi gaan we geld inzamelen voor veilig on-
derwijs in Guatemala. Het project wordt uitgevoerd door MTC, een sociale beweging 
van boeren en arbeiders. MTC is ontstaan vanuit het sociale pastoraat in San Marcos, 
als antwoord op de slechte arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Via de ver-
schillende parochies werden trainingen gegeven over arbeidsrechten en werden de 
mensen gemotiveerd om zich te organiseren. Zo ontstonden eerst arbeidscomités en 
later ontwikkelingsverenigingen. Ze worden ondersteund door een klein team van be-
taalde medewerkers. MTC biedt tal van diensten aan zowel leden als niet-leden, zoals 
vakopleidingen, studiebeurzen, juridische en psychologische hulp. De opbrengst gaat 
naar twee projecten gericht op onderwijs. Het eerste is de bouw van een school in de 
gemeenschap Nueva Primavera, dat Nieuwe Lente betekent. Dit dorpje bestaat uit fa-
milies van arbeiders die op een koffieplantage hebben gewerkt. Na jarenlange onder-
betaling kregen ze uiteindelijk een stuk land. Het dorpje ligt midden tussen de koffie-
plantages, en naast huizen werd ook een schooltje opgezet, maar met slecht weer kun-
nen de lessen niet doorgaan. Daarom is het doel de bouw van een adequaat schoolge-
bouw met permanente toegang tot onderwijs. Het tweede project is het aankaarten 
van wel geweld tegen kinderen op 11 scholen. Dat wordt gedaan via de ontwikkelings-
verenigingen in 11 gemeentes. Door geweld bespreekbaar te maken en trainingen te 
geven aan leraren en ouders willen ze bijdragen aan minder geweld tegen kinderen. 
Wilt u ook bijdragen aan veilig onderwijs in Guatemala? Maak dan een donatie over 
naar: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag, 
o.v.v. Projectnummer 402164 .
Doneren via deze QR-Code kan ook.
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PETER VERMAAT MET ‘TITUS, HELD OF HEILIGE?’
Op woensdag 3 mei 2023, aan de vooravond van de dodenherdenking, speelt Peter 
Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling: Titus, held of 
heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma. 
In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het 
levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij 
Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. 
Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het 
oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde Karmeliet en mysticus, 
die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten 
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. 
Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag. In 
een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van 
deze religieus bewogen man.

Waar: RK Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum
Wanneer: Woensdag 3 mei 2023 om 20.00 uur. Prijs: € 10,- (graag contant)
Reservering vóór 30 april: Mail secretariaat@lumenchristi.nl of bel (0541)353 551 (di t/m 
vr 9.00-12.00u). 

U bent van harte uitgenodigd.

INSPIRATIEREIS NAAR ROME
Nog enkele plaatsen vrij vanwege afmelding!

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere 
belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar Rome 
georganiseerd en wel van 2 tot en met 9 juni 2023. 

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een 
bezoek brengen aan de bekende St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel. 
Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het 
Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum. In de “Nederlandse” kerk der Friezen 
zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen. Uiteraard staat de wekelijkse 
audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar 
we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria 
Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van 
Franciscus vertellen. Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia 
staat tevens op het programma. 
De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse 
vliegreis plm. € 1600,- per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 
1-persoonskamer bedraagt € 195,-. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, gaarne zo spoedig mogelijk aanmelden bij: 
Dhr. Arie Vreeswijk, ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50 251 252.

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:ahvreeswijk@outlook.com
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Secretariaat Locatie De Lutte: 
Plechelmusstraat7, 7587 AL  De Lutte

Tel: (0541) 551 203, E-mail: delutte@lumenchristi.nl
Website: www.lumenchristi.nl

Openingstijden;       Woensdagmorgen: 10.00 – 10.30 uur
                                    Woensdagavond: 18.00 – 19.00 uur
       Vrijdagmorgen: 10.00 – 10.30 uur

• Kijk voor informatie over dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, 
ziekenzalving en ziekenzegening op de website www.lumenchristi.nl of  
bel (0541) 353 551 (ma. t/m vr. 9.00 - 11.30 uur)

•  Telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam: www.lumenchristi.nl
• Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12 925 413 (werkdagen 10.00 - 12.00 uur)
• Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren: 

   Th.H.P. Munsterhuis, pastoor:   06-53 16 35 63 
   J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken:  06-57 64 52 45 
   I.A.P. Schraven pastoraal werkster:  06-22 92 46 57 
   J.M. van den Bosch, pastoraal werkster: 06-13 64 67 17 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48 RABO 0130 3914 41

mailto:delutte%40lumenchristi.nl?subject=
https://www.lumenchristi.nl
https://www.lumenchristi.nl
https://www.lumenchristi.nl


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




