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Jaarkalender 2012
04 Sept  Informatieavond oprichting Jeu de Boules Vereniging in De Lutte.
04 Sept  Bedevaart naar Kevelaer 2012, vertrek 8:00 uur kerkplein
05 Sept  High Tea Zonnebloem
06 Sept   Fietsen met de KBO
08 Sept  Expositie, H. Maria Geboortekerk in Losser 11:00 - 17:00 uur
13 Sept  Opening nieuw schoolgebouw in de Lutte
16 Sept   Landleven Fietstocht; VVV
18 Sept  Openingsavond zijactief, 19:00 viering in de kerk
19 Sept  Ouderentocht 2012
20 Sept  Klootschietmiddag, KBO
23 Sept   Excursie Glas in Lood Pancratius Tubbergen; v.13.30 uur kerkplein;DDM
30 Sept   Open dag Dorpshoes Erve Boerrigter
10 Okt  Bijeenkomst alleenstaanden, 14:00 uur in het parochiecentrum
16 Okt  Pizzeria-avond van George Gabriel uit De Lutte, zijactief
21 Okt   Twentsche Cultuurtocht; Plechelmusharmonie
14 Nov  Ouderendag; Plechelmusparochie
20 Nov  Een gezellige ontspannen avond met zang en verrassing, zijactief
01 Dec  Heilig Vormsel
02 Dec   Snertloop
11 Dec   Kerststuk maken samen weer met Marcha, zijactief
18 Dec   Adventviering, zijactief
2013
26 Mei  Eerste Heilige Communie

=====================================================================
Dr. Brandenburg                0541-551355
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen           088-5551122
Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.          0541–552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.          0541–552638
=====================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.           0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 13 loopt van 22 september t/m 12 oktober
Kopie inleveren voor Woensdag 12 september voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
=====================================================================
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KBO fietstocht en klootschietmiddag
We gaan donderdagmiddag 6 september fietsen en wie mee wil kan om 14.00 uur op 
het kerkplein komen. We gaan dan in groepjes van 10 personen een mooie route fietsen.
Voor koffie wordt een tussenstop geregeld ter afsluiting van de fietstochten van deze 
zomer. Willen jullie wel zelf wat te drinken meenemen voor onderweg.

Dan hebben we ook nog een klootschietmiddag op de agenda staan en wel op 
20 september. We gaan op de fiets er naar toe en vertrekken om 14.00 uur vanaf het 
kerkplein. Wie met de auto wil gaan wordt om 14.30 uur verwacht op de baan aan de 
Punthuizerweg in Beuningen. Als eigen bijdrage vragen we die middag € 5,00.

Bericht alleenstaanden
We hadden met jullie afgesproken Woensdag 12 september a.s.d dit gaat echter niet 
door. In de maand september zijn er op woensdag allerlei activiteiten.
Wij hebben de eerstvolgende bijeenkomst gepland op Woensdagmiddag 10 oktober
om twee uur in het parochiecentrum. Wij hopen jullie dan weer te ontmoeten.
Vriendelijke groeten, Werkgroep alleenstaanden.

S.V. De Lutte Handbal zoekt jeugdleden
De handbalafdeling van S.V. De Lutte is erg succesvol. Het 1e team werd kampioen en 
speelt het komende zaalhandbalseizoen in de landelijke 2e Divisie onder de naam Het 
Lutterzand/S.V. De Lutte.
Het 2e team promoveerde en komt uit in de 3e Klasse B. Ook bij de jeugd was er een 
kampioenschap te vieren en wel bij onze D1. Spreken deze successen je aan en lijkt het 
je wel iets om te gaan handballen. Wij zijn op zoek naar nieuwe( jeugd)leden. Tot aan de 
start van de zaalcompetitie 
(13 oktober) kun je gratis meetrainen.

Onze trainingstijden zijn:
Dinsdag 13.30 – 14.30 uur, peutergym, peuters vanaf 2,5 tot 4 jaar
Dinsdag en donderdag 16.00 – 17.00 uur, groepen 1 t/m 4
Dinsdag en donderdag 17.00 – 18.00 uur, groepen 5 t/m 8
Dinsdag en donderdag 18.00 – 19.00 uur, voortgezet onderwijs
Dinsdag en donderdag 19.00 – 20.30 uur, senioren
De trainingen vinden plaats in de grote hal van Sporthal De Luttermolen. En natuurlijk 
zijn ook jongens van harte welkom.

Handbalbestuur S.V. De Lutte
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Bedevaart naar Kevelaer 2012
Op dinsdag 4 september gaan we weer met twee bussen naar Kevelaer.
We vertrekken ’s morgens om 8.00 uur vanaf het kerkplein in De Lutte.
Zorg dat U op tijd aanwezig bent, zodat we op de afgesproken tijd kunnen vertrekken.
We rekenen op lekker weer.
Tot dan, 
Commissie Kevelaer.

Het nieuwe seizoen van zijactief
Hallo leden van zijactief. Op 18 september is er een openingsavond van Zijactief die 
begint met een viering in de kerk om19.00 uur.
Zoals vermeld in het vorige Luutke komen er daarna mensen van de voedselbank die ons
informeren over hun organisatie. We hopen dat iedereen met heel veel zin begint
aan het nieuwe seizoen. 

In oktober komt er nog een pizzeriaavond van George Gabriel. Wie bij deze avond aan-
wezig wil zijn kan zich tot 5 oktober opgeven bij Marga Uit het Broek. De kosten hiervoor 
zijn €4,00 per persoon. Dan kun je de hele avond proeven van de heerlijke hapjes van 
Gabriel. In het volgende Luutke kunnen jullie hierover meer lezen maar je kunt je nu 
alvast opgeven voor deze gezellige proefavond.
Groetjes secretariaat Zijactief.

Schilderlessen in Dorpshoes Erve Boerrigter
Al vele jaren geeft beeldend kunstenaar/schilder  Paul Kamphuis lessen en workshops in 
Twente. Dit najaar ook weer in  De Lutte. 
Uitgangspunt is dat er met olieverf of acryl wordt gewerkt en dat er aandacht wordt 
besteed aan kleurenleer en een adequate compositie. De onderwerpkeuze is vrij. Voor 
de liefhebbers zal er ook stil worden gestaan bij specifieke thema's  zoals bijvoorbeeld 
“Koppen en Portretten”, "Landschappen", "Abstracten".
 
Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 personen. De mate van gevorderd-
heid is bij de samenstelling van de groepen ondergeschikt, wel is het van belang dat er 
met passie en inzet wordt gewerkt.

Tijdstippen en data:
Woensdagochtenden 26 september, 3, 10, 31 oktober en 7, 14, 21 november van 9.00 
tot 12.00 uur. Vrijdagmiddagen 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16, 23 november van 
14.00  tot 17.00 uur. Kosten: € 160,-
Nadere informatie bij Paul Kamphuis mobiel 0651355744.
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Bridge op Maandagavond in De Lutte
De bridgegroep op Maandagavond in De Lutte  (Dorpshoes “Erve Boerrigter”) kan voor 
het komende seizoen (periode sept/april) nog worden uitgebreid met een aantal bridge-
paren. De bedoeling is dat er wordt gebridged in twee groepen, nl. een groep voor 
beginnende/halfgevorderde bridgers en een groep voor gevorderde bridgespelers. In 
beide groepen kunnen nog een aantal spelersparen worden geplaatst.

Er wordt gespeeld van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur.
De deelnamekosten bedragen € 40,00 per persoon voor in totaal  30 bridge-avonden.
Voor nadere inlichtingen en opgave voor deelname (graag z.s.m. in verband met de 
startdatum 17 sept.) kan men zich wenden tot de coordinator van deze groep:

Ben Swennenhuis, Andersonstraat 8, 7582 AZ, Losser
Tel: 053-5381964; mob.:0620245480 of 0638645006,
e-mail: bswennenhuis@versatel.nl

Expositie religieus erfgoed met  het thema “MARIA IN ONS MIDDEN”
Dit jaar bestaat de H. Maria Geboortekerk in Losser 110 jaar. Zaterdag 8 september is de 
gedenkdag van H. Maria Geboorte. Hetzelfde weekend staat in het teken van Monumen-
tendag. Drie feiten om dit jaar een ietwat bijzondere (eendaagse) expositie te organise-
ren.
Net als voorgaande jaren -in het kader van Monumentendag- zal de kerk aan de Gro-
nausestraat 4 te Losser op zaterdag 8 september tussen 11.00 en 17.00u haar deuren 
openen. Daarmee wordt belangstellenden de kans gegeven een kijkje te nemen in de 
kerk waar die dag antieke en hedendaagse, kerkelijke en religieuze voorwerpen uit ‘de 
eigen collectie’ worden tentoongesteld. Gerard Bruinink, deskundige op dit gebied, zal 
geïnteresseerden graag te woord staan voor het geven van nadere informatie. 
In verband met het 110-jarig bestaan van de kerk is er een extra element aan de exposi-
tie toegevoegd, waardoor deze het thema “Maria in ons midden” heeft verkregen. Met 
name Mariabeelden zullen te zien zijn. Deze zijn afkomstig uit de collecties van Museum 
‘De Pelgrim’ (Oldenzaal), mevrouw Jeunink uit De Lutte en de heer Japink uit Oldenzaal.
De toegang tot de expositie is gratis.

Ter herdenking van de Geboorte van H. Maria is er om 19.00u een Mariaviering (een 
gebedsviering), die wordt voorgegaan door pastoor Th. Munsterhuis; muziekvereniging 
Excelsior en het Dameskoor dragen zorg voor de muzikale omlijsting. Ook hier is ieder 
van harte welkom!
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KERKELIJK	  NIEUWS	  
LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
 
Weekend	  1	  en	  2	  	  september:	  	   22e	  zondag	  door	  het	  jaar	  	  	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  
	  
Zondag	   10.00	  uur	   :	  	   Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐en	  herenkoor	   	  

Voorganger	   :	  Pastor	  Jacobs	  
	   	   	   	   	   Lectrice	   	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
	  
Dinsdag	  4	  september	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  19:00	  uur	  Rozenkrans	  
	  
Woensdag	  5	  september	  	   :	   19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  7	  september	  	   :	   08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Weekend	  8	  en	  9	  september:	  	   23e	  	  zondag	  door	  het	  jaar	   	  
	   	   	   	   	   Ziekendag	  
	  
Zaterdag	   18.00	  	  uur	   :	   Kinderviering	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
	   	   	   	   	   Voorganger	   :	  Mevr.	  I.	  Onland	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  
Zondag	   10.00	  uur	   :	  	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	   	  
	   	   	   	   	   Voorganger	   :	  Pastor	  Nijhuis	  

Lectrice	   	   :	  Mevr.T.	  Volker	  
	  

	   	   Collecte	   :	  1e	  collecte:	  	  eurocollecte	  
	   	   	   	   	  	  2e	  collecte:	  	  voor	  uitstapje	  kinderkoor	  en	  misdienaars	  	  
	  
Woensdag	  12	  september	   :	  	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vrijdag	  14	  september	   :	   08.30	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Weekend	  15	  en	  16	  september:	  	  24e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
	   	   	  	   	   	  	   	   	  
Zondag	   10.00	  uur	   :	  	   Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  

Voorganger	   :	  Pastor	  Ros	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   Lectrice	   	   :	  Mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
	  

Woensdag	  19	  september	   :	   19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  21	  september	   :	   08.30	  uur	  Communieviering	  
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Zondag	  2	  september:	  
Johan	  Reijmer,	  Guus	  Christoffel,	  Dinie	  Nijhuis-‐Wieferink	  (Merelstraat),	  Frans	  Koertshuis	  
(buren	  Nachtegaalstraat),	  Johan	  Kortman	  en	  Marianne	  Wassink	  Kortman,	  Ouders	  
Koekoek-‐Egberink,	  Joop	  Willemsen,	  Herman	  Koertshuis,	  Ouders	  Gieslink-‐Frielinck,	  
Johnny	  Punt,	  Ouders	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Hendrik	  Beernink,	  
Marie	  Bulter-‐groote	  Beverborg,	  Hans	  Damgrave	  (oud	  collega's).	  Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  
Gerrit	  Nijhuis.	  	  
	  
	  
Zondag	  9	  september:	  
Herman	  Weusthof,	  Liesbeth	  Wigger-‐Rakel,	  Gerrit	  Koehorst,	  Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  
Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Martin	  Volker,	  Geertruida	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Dini	  Heebing	  
(buren),	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Jan	  Heijdens,	  Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  Hans	  Damgrave	  
(oud	  collega's),	  Gerrit	  Nijhuis,	  Tot	  zekere	  intentie.	  
	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  	  
Bennie	  en	  Mieke	  Bos-‐Schopman,	  Ouders	  Olde	  Hendrikman-‐Veldscholten,	  Henk	  Nijhuis,	  
Echtpaar	  van	  Benthem-‐Reijmer,	  Hendrik	  Kristen,	  Frans	  Jeunink,	  Gerard	  Notkamp.	  
	  
	  
Zondag	  16	  september:	  	  
Lies	  Spitshuis-‐Schoppink,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  
Schiphorst-‐Grashof,	  Echtpaar	  Lentfert-‐Seiger,	  Ouders	  Hooge	  Venterink-‐Notkamp,	  Ouders	  
Nolten-‐Harbert,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Joop	  Willemsen,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐
Welhuis,	  Geertruida	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Wim	  Velthuis,	  Gerard	  Kortink,	  Herman	  
Koertshuis,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Hendrik	  Beernink,	  Hans	  Damgrave	  (oud	  
collega's),	  Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  Gerrit	  Nijhuis.	  
	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  
Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis,	  Annie	  Rolink,	  Ouders	  Zwijnenberg	  Reijmer,	  Ouders	  
Sanderink-‐Möllenkotte	  (Binkhorst),	  Johanna	  Nolten-‐Harbert.	  
	  
	  
Dinsdag	  18	  september:	  
Gerard	  Benneker.	  
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Dienbeurten	  misdienaars:	  	  
	  
Zondag	  	  	  2	  september	   	   :	  Sven	  Grunder	  en	  Sander	  Olde	  Rikkert	  
Zondag	  	  	  9	  september	   	   :	  Bram	  Volker	  en	  Remco	  Volker	  
Zondag	  	  16	  september	   	   :	  Bart	  Leferink	  en	  Stan	  Loohuis	  
	  
	  
	  
Parochiezaal:	  
	  
Dinsdag	  4	  september	   :	  19.00	  uur	  Zonnebloem	  
Dinsdag	  11	  september	   :	  20.00	  uur	  Zij	  Aktief	  en	  Kreenk	  veur	  Twentsche	  sproak	  
Woensdag	  12	  september	   :	  14.00	  uur	  Werkgroep	  alleenstaanden	  
	  
	  
	  
Opbrengst	  collectes:	  
	  
Weekend	  4	  en	  5	  augustus.	   	   :	  €	  219,88	  	  
Weekend	  11	  en	  12	  augustus	   :	  €	  210,04	  	  
Weekend	  18	  en	  19	  augustus	   :	  €	  	  94,21	  	  
 
 
 
Overgegaan	  naar	  het	  Eeuwig	  Leven:	  
	  
Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Beatrixstraat	  8.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  81	  jaar	  
Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  Lossersestraat	  15.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  70	  jaar	  
Gerrit	  Nijhuis,	  Gereia	  te	  Oldenzaal.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  71	  jaar	  
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Oecumenische	  Vredesweekviering	  in	  Lattrop	  
Als	  ook	  het	  weer	  mee	  zit	  vieren	  we	  dit	  jaar	  de	  vredesweekviering	  in	  de	  open	  lucht,	  bij	  de	  
Mariakapel,	  achter	  de	  kerk	  van	  Lattrop.	  (anders	  in	  de	  kerk	  daar)	  	  De	  viering	  vindt	  plaats	  
op	  zondag	  23	  september	  a.s.	  10.00	  uur.	  	  
Deze	  viering	  wordt	  opgeluisterd	  door	  het	  Themakoor	  van	  Lattrop	  terwijl	  dominee	  Hedda	  
Klip	  en	  pastor	  Leo	  Ros	  zullen	  voorgaan.	  Na	  afloop	  zal	  worden	  verteld	  over	  de	  historie	  van	  
de	  plaatselijke	  H.H.	  Simon	  en	  Judas	  kerk.	  Ook	  is	  er	  dan	  koffie/broodje	  en	  vooral	  ruimte	  
voor	  onderling	  contact.	  	  
Het	  thema	  voor	  de	  Vredesweek	  2012,	  vanuit	  IKV	  Pax	  Christi,	  is	  de	  oproep	  om	  wereldwijd	  
een	  eind	  te	  maken	  aan	  het	  geweld	  en	  onrecht	  rondom	  onze	  grondstoffen	  zoals	  olie,	  
steenkool	  en	  goud.	  	  
Zo	  worden	  bijvoorbeeld	  mensen	  in	  Colombia	  van	  hun	  land	  verjaagd	  om	  plaats	  te	  maken	  
voor	  de	  mijnbouw.	  IKV	  Pax	  Christi	  gaat	  in	  gesprek	  met	  mensen	  in	  dergelijke	  
conflictgebieden	  en	  zoekt	  met	  hen	  naar	  vreedzame	  oplossingen.	  	  
De	  opbrengst	  van	  de	  collecte	  tijdens	  deze	  viering	  willen	  we	  dan	  ook	  naar	  deze	  
vredesorganisatie	  overmaken.	  	  
We	  hopen	  op	  mooi	  weer	  en	  een	  goede	  opkomst	  van	  protestant	  en	  katholiek,	  van	  Lumen	  
Christi,	  PKN	  en	  andere	  belangstellenden.	  	  Van	  harte	  welkom!	  	  
	  
De	  oecumenische	  voorbereidingsgroep.	  	  
	  
	  
Ziekenzondag	  
In	  het	  weekend	  van	  8	  en	  9	  september	  vieren	  we	  Ziekenzondag	  i.s.m.	  de	  Zonnebloem.	  
Zaterdagavond	  8	  september	  is	  er	  om	  18:00	  uur	  een	  kinderviering	  met	  als	  Thema	  :	  	  
Zonder	  elkaar	  is	  iedereen	  alleen.	  
Zondagmorgen	  om	  9:00	  uur	  is	  er	  een	  Communieviering.	  	  
Na	  beide	  vieringen	  is	  er	  gelegenheid	  om	  koffie/thee	  te	  drinken	  in	  het	  parochiecentrum	  
en	  even	  na	  te	  kletsen.	  
	  
50	  jaar	  Zonnebloem	  De	  Lutte.	  
	  
	  
Bedevaart	  naar	  Kevelaer	  2012.	  	  
Op	  dinsdag	  4	  september	  gaan	  we	  weer	  met	  twee	  bussen	  naar	  Kevelaer.	  
We	  vertrekken	  ’s	  morgens	  om	  8.00	  uur	  vanaf	  het	  kerkplein	  in	  De	  Lutte.	  
Zorg	  dat	  U	  op	  tijd	  aanwezig	  bent,	  zodat	  we	  op	  de	  afgesproken	  tijd	  kunnen	  vertrekken.	  
We	  rekenen	  op	  lekker	  weer.	  Tot	  dan.	  
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Bericht	  alleenstaanden.	  
We	  hadden	  met	  jullie	  afgesproken	  woensdag	  12	  september	  a.s.	  
Dit	  gaat	  echter	  niet	  door.	  
In	  de	  maand	  september	  zijn	  er	  op	  woensdag	  allerlei	  activiteiten.	  	  
Wij	  hebben	  de	  eerstvolgende	  bijeenkomst	  gepland	  op	  woensdagmiddag	  10	  oktober	  om	  
14.00	  uur	  in	  het	  parochiecentrum.	  	  
Wij	  hopen	  jullie	  dan	  weer	  te	  ontmoeten.	  
	  
Vriendelijke	  groeten,	  Werkgroep	  alleenstaanden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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

Openingstijden;	  dinsdag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  10.30	  uur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  woensdagavond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.30	  –	  20.30	  uur	  

Voor	  informatie	  kerkelijk	  huwelijk,	  ziekenbezoek	  pastores,	  ziekenzalving-‐
ziekenzegening	  is	  informatie	  te	  vinden	  op	  www.Lumenchristi.nl	  of	  
	  tel.	  0541-‐35	  35	  51	  	  (maandag	  t/m	  vrijdag	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  11.30	  uur)	  
Voor	  telefoonnummers	  en	  email	  adressen	  leden	  Pastoresteam	  

www.lumenchristi.nl.	  
Voor	  dringende	  pastorale	  hulp	  buiten	  kantooruren	  06-‐57940901	  
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Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

E-mail: morsinkdierhobby@hetnet.nl

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639 Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

BEAUTY STUDIO

Dorpstraat  15  De Lutte
T      0541 -  55 15 59
M    06  22 96 53 28
E      gonnie0001@hotmail.com

wellness       visagie       schoonheids- en pedicuresalon
       nagelstyliste       parfumerie       bijoux       cadeaus 

. .
. ..


