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Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355 
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-523005 
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen (Huisartsenpost Oldenzaal)  088-5551122
Let op: het oude spoed nummer 626434 is komen te vervallen

Prikpost SHO De Lutte dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Maartje: Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur thuiszorg- en kraamzorginformatie en uitleen van hulpmidde-
len. Woensdagochtend spreekuur wijkverpleegkundige.

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstr)           0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 2 loopt van 19 januari t/m 8 februari 2016 kopij
inleveren voor woensdag 13 januari voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90

Jaarkalender 2015
29 Dec Winterwandeling Zijactief 
29 Dec Midwintertoernooi Volleybalvereniging Lutheria
30 Dec Kaartverkoop gala De Lutte
31 Dec Oliebollenaktie stichting Kerkebos De Lutte, parochiecentrum 9.30 - 14.00 uur
Jaarkalender 2016
  3 Jan Nieuwjaarstreffen in dorpshoes Erve Boerrigter 10.00 uur
  9 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes
10 Jan Gala De Lutte matinee Bosdûvelkes
13 Jan Kaarten s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
15 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes
16 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes met Orde van Verdienste
17 Jan Tuffelstekk’n in De Vereeniging vanaf 13.00 uur
19 Jan Jaarvergadering Zijactief aanvang 19.30 uur
22 Jan KBO naar klompenmakerij Koop
27 Jan Kaarten s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
  4 Feb Seniorencarnaval De Tuffelkeerlkes
  8 Feb Rosenmontag
10 Feb Kaarten s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
18 Feb KBO themamiddag “Gezond ouder worden”
  1 Mrt  KBO kaartmiddag in Beuningen
  9 Mrt Kaarten s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
18 Mrt  KBO 16.00 uur: etentje in de Vereeniging
19 Mrt 30e Gildehaus Dinkelloop

Incasso voor ’t Luutke
Zeer regelmatig hebben we u in ons dorpsblad bijgepraat over onze inspanningen om 
’t Luutke financieel gezond te krijgen.  Aan het eind van dit jaar is dan toch eindelijk het 
moment aangebroken waarop we over kunnen gaan tot de eerste incasso-ronde bij 
degenen die zich hebben aangemeld als Vriend van ’t Luutke. Tot nu toe hebben we circa 
150 officieel geregistreerde ‘Vrienden’, die aangegeven hebben dat ze ons jaarlijks finan-
cieel willen ondersteunen.  Tegen alle deze vrienden willen we vanaf deze plaats zeggen: 
Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage!! Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om 
door te kunnen gaan met het dorpsblad. Nog voor de jaarwisseling zal het bedrag waar-
mee u ons ondersteunt van uw bankrekening worden afgeschreven. We hebben ons 
best gedaan om deze incasso-rond zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er onver-
hoopt toch iets mis zijn gegaan, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. En mailtje naar 
beheer@dorpshoes.nl volstaat in dat geval. 
We zijn blij met het belang dat veel Luttenaren, jong en oud, hechten aan ’t Luutke. Toch 
spreken we de hoop uit dat we aan het eind van het jaar kunnen melden dat het aantal 
Vrienden in 2016 (op zijn minst) is verdubbeld. Want met bijna 1500 bezorgadressen en 
150 Vrienden valt er nog altijd een hoop te winnen. Het zou zo maar een van de goede 
voornemens voor het nieuwe jaar kunnen worden: vriend worden van ’t Luutke! Het 
enige dat u hoeft te doen, is de strook hieronder volledig invullen en inleveren bij de 
infobalie van het dorpshoes. Rest ons nog u een feestelijke afsluiting van het oude jaar 
toe te wensen en een gezond & gelukkig 2016.

Redactie ’t Luutke

Machtigingskaart “Vrienden van ’t Luutke”
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Peuterspeelzaal 't Kloosterhöfke

Sinds de bibliotheek in 2011 is verhuisd naar het dorpshoes 'Erve Boerrigter' staat dit 
gebouw aan de Lossersestraat al enkele jaren leeg en dat zelfde geldt ook voor het 
naastgelegen gebouw waarin vroeger de peuterspeelzaal en tijdelijk de VVV waren ge-
huisvest. Over dit onderwerp kan ik ondermeer ook schrijven omdat ik bij de oprichting 
ervan zeer nauw was betrokken.

Toen Ria en ik medio 1973 in De Lutte kwamen wonen 
werden we al vrij snel gevraagd voor diverse functies 
en ik o.a. als secretaris van de VVV die al enkele jaren 
geen bestuursvergadering meer had gehouden. Een 
infobalie of- kantoortje was er in die jaren ook nog 
niet : alleen een postadres (G.Sweerts) waar men 
eventueel informatie kon opvragen. Eén van mijn eer-
ste doelstellingen was dan ook dat er een VVV-balie moest komen in ons dorp voor de 
toeristen en dat werd in 1975 een “zijkamertje” van de groentezaak van Hennie Reimer 
aan de Dorpstraat. 
Dit werd echter maar een tijdelijke zaak want toen de groentewinkel werd verkocht 
en verbouwd tot de huidige schoonheidssalon van Gonnie Beernink moest een ander 
onderkomen worden gezocht.
Inmiddels was ik ook nauw betrokken bij de oprichting van een peuterspeelzaal want 
zo'n voorziening was er ook nog niet in ons dorp. In andere omliggende plaatsen waren 
ze al wel opgericht om zó de overgang voor de peuters van alle dagen thuis-zijn naar de 
kleuterschool wat geleidelijkeraan te laten verlopen.
Een oproep in het parochieblaadje en een foldertje aan alle ouders met kinderen in 
de leeftijd van twee tot vier jaar werd een sukses want op een informatieavond in het 
Bernardusgebouw werden plm. 40 peuters aangemeld naast een aantal vrijwilligers voor 
het bestuur als voor peuterleidsters.
Er werd een stichting opgericht met een dagelijks bestuur, bestaande uit Arnold Roze-
man als penningmeester, Gerry Kamsteeg als secretaris en ondergetekende als voorzit-
ter . Met een aantal vrijwilligers als peuterleidsters en de oud-kleuterleidsters Gerda 
Mazeland en Milly Horsthuis kon de peuterspeelzaal van start gaan en wel op 7 decem-
ber 1977 met twee groepen in het overblijflokaal van de basisschool.
Inmiddels waren we ook begonnen met een “aktie” om het kleuterschooltje van Beu-
ningen dat na de integratie van de kleuterschool in de basisschool was leeg gekomen, 
aldaar af te breken en over te plaatsen naar De Lutte. Van 1960 tot 1978 was dit kleu-
terschooltje ' 't Vondertje' aan de Oude Dijk het onderkomen voor de kleuters uit de 
omgeving van Beuningen. Door het hier opnieuw op te bouwen in De Lutte kon het hier 

KRONIEK  DE LUTTE

Briefhoofd van de peuterspeelzaal

dienen als een onderkomen voor zowel de VVV als de peuterspeelzaal.  In het voorjaar 
van 1978 ging het gemeentebestuur van Losser hiermee akkoord, kregen we o.a. de be-
nodigde grond naast de bibliotheek aan de Lossersestraat in erfpacht en kon de afbraak 
van het kleuterschooltje in Beuningen beginnen.
Met behulp van vrijwilligers en het aannemersbedrijf van J.Nijhuis (Johan van Gunder 
Jens tevens voorzitter van de VVV) werd het gebouwtje weer opgebouwd in De Lutte 
en voorzien van een dak voor opslagdoeleinden en op 15 december 1978 was het dan 
zó ver! Alle peuters verhuisden toen van het overblijflokaal in de basisschool naar het 
nieuwe onderkomen dat de naam ' 't Kloosterhöfke' had gekregen – als herinnering aan 
het oude klooster – en bij die gelegenheid waren alle peuterleidsters dan ook verkleed 
als nonnen. De opening werd verricht door pastoor F.H.A van Hamersveld en enkele 
dagen later werd ook de informatiebalie van de VVV geopend in het linkergedeelte van 
dit gebouwtje enwel door burgemeester W.M.A. Peters.

De Lutte was weer een nieuwe aanwinst rijker want in het gebouwtje kon ook worden 
begonnen met o.a. naai- en schildercursussen en een volksdansgroep.
In de loop van 1988 vertrok de VVV naar de inmiddels tot een multifunctioneel centrum 
verbouwde dorpsboerderij 'Erve Boerrigter' zodat de peuterspeelzaal de beschikking 
kreeg over het gehele gebouwtje aan de Lossersestraat en dat bleef zó tot 2012.
Was de opvang van peuters aanvankelijk grotendeels vrijwilligerswerk , in de loop der 
jaren werden de eisen steeds strenger en daarom werd in 2001 besloten door het toen-
malige bestuur o.l.v. Martin Blockhuis om de Stichting peuterspeelzaal 't Kloosterhöfke 
te laten opgaan in de Stichting Losserse peuterspeelzalen en dit geschiedde per 1 januari 
2002. 
In de loop der jaren was – mede door groei van twee-verdieners in het huisgezin – ook 
de vraag naar een goede dagopvang voor de kleine(re) kinderen groter geworden en 
hierop werd door de Stichting Cluster uit Losser ingespeeld met als uiteindelijk resultaat: 
de huisvesting van het Kindcentrum in het nieuwe gebouw 'de Heurne' waarin ook de 
vernieuwde Plechelmusschool werd ondergebracht. Een mooi complex en...het peuter-
speelzaalgebouwtje ' 't Kloosterhöfke' had zijn diensten verricht! Het kwam leeg nadat 
het gedurende enkele jaren in een behoefte had voorzien en nu maar afwachten wat de 
nieuwe toekomst van dit terrein zal zijn! Afwachten wat het nieuwe jaar zal brengen!

Suggesties zijn welkom via tonnie@bekke.nl !

Het gebouw in 1970 (links) en in 1981 (rechts).
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nen we weer kerstbomen gebruiken. Dus hebt u een boom in de weg staan, neem dan 
contact op met de Ondernemersvereniging of met Dorpsbelangen. Misschien is deze wel 
geschikt om de kerstdagen in De Lutte van 2016 op te luisteren! (zie foto)
De leden van st. Dorpsbelangen wenst iedereen een gezond en gelukkig 2016!

Beste leden  van KBO De Lutte
Onze advents/kerstviering is alweer voorbij en het was erg gezellig; hartelijk dank vooral 
voor de kinderen en de leerkrachten van de basisschool die voor ons zo’n leuke kerst-
musical hebben opgevoerd. En natuurlijk voor iedereen die heeft meegeholpen deze 
middag tot een succes te maken.
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 22 januari. We brengen dan een bezoek 
aan  klompenmakerij Koop; we beginnen in de ontvangstruimte met koffie of thee en 
echte Twentse krentenwegge, uitleg van de klompenmaker en toekijken bij het machi-
naal vervaardigen van een paar klompen. Daar aanwezig zijn om 14.00 uur. Onze eigen 
bijdrage is € 5,00. Wilt u zich hiervoor a.u.b. aanmelden voor 15 januari bij Aty Nijhuis: 
tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805.
Wij wensen u deze week een veilige en gezellige viering van oudjaar en vervolgens een 
liefdevol en warm 2016!
Het bestuur ziet u graag terug.

KinderKerk in De Lutte?
Een groep actieve Luttenaren organiseert al enkele jaren nieuwe activiteiten vanuit de 
kerk speciaal voor kinderen. De adventstocht van afgelopen zaterdag is daarvan een 
mooi voorbeeld. Maar wellicht herinnert u ook de kinderkerstviering van 2014, waar het 
kerstverhaal verteld zou worden, maar dat het boek leeg was? Of de Oogstdankviering, 
waar de kinderen met trekkers de vruchten van de aarde binnenbrachten ! Alsmede het 
jaarlijks Paasvuur lof met de lampionoptocht. We willen dit graag uitbreiden. Zowel in 
activiteiten als in vrijwilligers die willen meehelpen.
In Oldenzaal wordt al een tijdje op succesvolle wijze een maandelijkse kinderkerk gehou-
den. Zoek maar eens op Facebook naar kleuterviering Oldenzaal! Daar wordt met behulp 
van een beamer, toneelstuk en muziek op moderne wijze een half uurtje wat verteld aan 
de kinderen over de bijbel en het leven van Jezus. Op deze wijze willen we de kinderen 
wat bijbrengen. Graag doen we dit met een pool van vrijwilligers, zodat ieder slechts 
een of twee activiteiten per jaar organiseert, of een facebook pagina bijhoudt of foto’s 
maakt, of... iets anders dat jou aanspreekt om te doen. We nodigen JOU graag uit om op 
VRIJDAG 15 JANUARI om 19.00 in het parochiecentrum, zodat we je iets meer kunnen 
uitleggen van deze opzet. Je komst verplicht je tot niets en is ook bedoeld om ideeën / 
wensen te krijgen van jonge ouders. Dus wees welkom voor een kop koffie !

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding
De collecte van 2014 voor KWF Kankerbestrijding heeft in de afd. De Lutte / Beuningen 
€2.243,03 opgebracht. Hiervan werd in De Lutte € 1.707,53 opgehaald en in Beuningen   
€ 535,50. KWF Kankerbestrijding wil al haar collectanten bedanken voor hun inzet. 

Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte
'KIES JE KANS' PROJECT
In het kader van het ‘Kies je kans’ project, heeft 
st. Dorpsbelangen de bewegwijzering in De Lutte 
onder de loep genomen. Vooral in het centrum is 
het een wirwar aan palen en borden. We hebben met de gemeente, de VVV en belang-
hebbende gesproken en uiteindelijk is het idee geboren te beginnen met nieuwe borden 
naar het voorbeeld van Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal. Palen met een afbeelding 
erop, die iets zegt over de plaats zelf. Voor ons is dat natuurlijk de Hellehond. Om de 
afbeelding te mogen gebruiken hebben we toestemming gevraagd aan Stichting Anubis 
Sedens, eigenaar van het beeldmerk. Met geld uit het ‘Kies je Kans’ project, bijdragen 
van diegene die op de borden vermeld staan, sponsoring van Denekamp Metaal Indus-
trie (DMI) en een fikse korting op de Hellehond beeldjes, is het ons gelukt dit project 
binnen het beschikbare budget te realiseren. 
Een ander onderdeel van het ‘Kies je kans’ project is het verfraaien van de dorpsentrees. 
Zoals u in het vorige 't Luutke hebt kunnen lezen zijn begin december 11.000 krokusbol-
len in De Lutte gepoot. Een ander idee om (de entrees van) ons dorp te verfraaien is het 
‘aankleden’  van de welkom-keien. Twee studenten van het AOC hebben een mooi ont-
werp gemaakt. Over enkele maanden verwachten we dit te realiseren. Voor dit ontwerp 
zijn we op zoek naar zwerfkeien van ongeveer 20 cm doorsnede. Degene die dit soort 
zwerfkeien over heeft mag zich melden bij st. Dorpsbelangen.

EERSTE VOORZITTERSOVERLEG EEN SUCCES
We hebben als St. Dorpsbelangen De Lutte het initiatief genomen om een jaarlijks te-
rugkerend voorzittersoverleg te organiseren. Doel van dit overleg is, om goed contact te 
houden met andere verenigingen en organisaties in De Lutte. 
Vertegenwoordigers van stichting Hellehond, belangenvereniging ondernemers van De 
Lutte, stichting de Dree marken, stichting Dorpshoes, s.v. De Lutte (voetbal en handbal), 
Jong Nederland en v.v. Lutheria  waren aanwezig. 
Tijdens de vergadering kwamen er al een aantal zaken 
boven drijven, die vroegen om een onderlinge afstem-
ming. Iedereen is van menig dat het een geslaagde 
avond was. Men geeft ook aan, dat het een goed plan 
zou zijn dit volgend jaar in november weer te organi-
seren. Al met al een positief en zinvol overleg.

KERSTBOOM 2015
De belangenvereniging Ondernemers De Lutte en St. 
Dorpsbelangen hebben ervoor gezorgd dat er ook 
in 2015 weer een kerstboom staat in het centrum 
van De Lutte en bij de Luttermolen. Deze bomen zijn 
beschikbaar gesteld door fam. Pross en de fam. Vis-
schedijk. Onze dank daarvoor. Ook voor 2016 kun-
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Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter

Wist u dat:
• U zich voor info en elke activiteit kunt aanmelden bij        
mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009.
• U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Er elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 spreekuur is van de wijkagent. 
• U op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St. Dorps-
belangen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte.                                

Kristallen Klankschalen (nieuw vanaf 2016)
Iedere 3de donderdag van de maand neemt Elly Groot van Crystalyoga je mee op een 
bijzondere reis door je eigen lichaam. We beginnen met een steeds wisselende medita-
tie. Na deze meditatie kun je heerlijk bijkomen en je laten meevoeren op de trillingen en 
klanken van de kristallen klankschalen. Het bespelen van de schalen is een soort trillings-
therapie. We starten op donderdag 21 januari as. De kosten zijn: € 15 p.p per avond. 
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur. Meer info op www.crystalyoga.nl of bellen 06-45633867.

Zangkoor Erve Boerrigter
Enkele maanden geleden is het zangkoor in het dorpshoes gestart. Elke dinsdag van 
13.30 – 14.30 komt het zangkoor bij elkaar. Onder begeleiding van Dorothea van Lin-
schooten worden zelf uitgekozen muziekstukken gezongen. Altijd al bij een zangkoor 
gewild? De kosten bedragen € 3 p.p. welke per keer betaald kan worden. Na afloop 
wordt er een kop koffie of thee gedronken. Voor meer infomatie en/of een keer meezin-
gen kunt u contact opnemen met Conny Blockhuis e-mail: conny.blockhuis@home.nl of 
de dirigente: Dorthea van Linschooten e-mail: dorotheaewa@online.nl

Kuierochtend 
Sociaal team De Lutte/ Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand 
een kuierochtend. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee in het 
dorpshoes. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wandeling van ong. 5 a 6 km. Eerste 
wandeling op 27 januari 2016. Kosten € 2,50 p.p. incl. een kop koffie/thee.

Zendala’s tekenen. Nieuwe cursus
Zendala’s is een kunstvorm en gelijktijdig een meditatie. Door je aandacht en complete 
focus vind je totale ontspanning. Je hoeft hiervoor niet te kunnen tekenen of schilderen.
De cursus bestaat uit 5 woensdagavonden 19.00 – 21.00 uur in het dorpshoes.
Begindatum: 20-01-2016; vervolgdata: 03-02; 17-02; 02-03 en 16-03 Kosten: 75,00 euro 
incl. Tekenenpapier en werkcopieen. Aanmelden bij: Elise Donker, tel. 0543-531681 of 
via e-mail: e.donker@gto.demon.nl of via de website www.elisedonker.nl

Ruggengymnastiek. Nieuw
Deze speciale gymnastiek is bedoeld voor mensen die hun rug gezond willen houden, 
rugklachten hebben of meer willen weten over hun eigen houding.

Goed corrigeren levert het beste 
resultaat op. Oefeningen worden on-
dersteunt door muziek. De les wordt 
verzorgd door Petra Slickers die een 
opleiding tot heilpraktiker voltooid 
heeft. Tijdstip: vrijdagochtend van 
9.15 – 10.15 uur. Locatie: dorpshoes. 
Kosten: € 85 voor 10 lessen (10 les-
sen en 2 inhaalmogelijkheden). Voor 
informatie en opgave kunt u mailen 
naar: petra.slickers@t-online.de of 
bel naar 06-38210955.

Ashtanga-Yoga. Nieuw
Deze zeer dynamische Yoga-richting 
is onderdeel van de hatha Yoga. Bij 
deze vorm wordt veel op de ademha-
ling gelet, die je als meditatie in de 
les begeleidt. De les duurt 1,5 uur en 
is voor iedereen, ouder dan 14 jaar 
toegankelijk. In de lessen besteed ik 
veel aandacht aan de uitvoering van 
de houdingen. Kosten: € 100 voor 
12 lessen (10 betalen, 2 inhaallessen 
mogelijk). Locatie: dorpshoes; docente Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga 
opleiding. Voor opgave en informatie zie informatie hierboven.                                                         

Sociaal Team De Lutte
U kunt bij het sociaal team De Lutte terecht voor vragen op de gebieden van: Wonen & 
woonomgeving, Mantelzorg & vrijwilligerswerk, Opvoeding & Samenleving, Administra-
tie & Financiën, Gezondheid & Bewegen, Werk & scholing. Voor dringende zaken kunt u 
contact opnemen met het CJG Losser. Telnummer: 053-2030105. Bereikbaar via email: 
s.t.deluttebeuningen@cjglosser.nl

Kinderactiviteiten  in dorpshoes Erve Boerrigter:
Kinderyoga 
In februari van het nieuwe jaar gaan we van start met een cursus kinderyoga. Petra Slic-
kers gaat deze cursus verzorgen. Dag en tijdstip wordt in het volgende Luutke vermeld.

Kinderkook/bakcafé vanaf 2016 op maandagmiddag
Bij voldoende aanmeldingen starten we met een lekker, gezond en leerzame kookacti-
viteiten voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Tijdens de zes bijeenkomsten gaan we zowel ko-
ken als bakken. Het zijn steeds blokjes van 2 lessen rondom een thema. Er kunnen min. 6 

- Advertentie -
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en max. 8 kinderen meedoen. De ene keer eten we gezamenlijk de andere keer neem je 
je eigen baksel mee naar huis. Kook/Bak jij met ons mee? De lessen worden gegeven op 
maandagmiddag van 16.00 – 18.00 uur in het dorpshoes. Kosten: € 35 voor 6 lessen incl. 
ingrediënten. Ben je vegetarisch of heb je een dieet geef het door dan houden we daar 
rekening. Geef je gauw op en vergeet je schort niet.

Vrije inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen in  het dorps-
hoes in De Lutte. Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de leukste creatieve 
werkstukken. Kom en ga lekker aan de slag! Kosten 1,50 euro per keer/kind. Incl. ranja.

Andere Gala-avond kiezen?
Het aantal aanvragen voor de gala-avond van 16 jan overtreft verre het aantal beschik-
bare plaatsen. Daarom het dringende verzoek aan u of u wilt overwegen te switchen 
naar 9, 10 of 15 jan. Op die dag bent u verzekerd van een erg goede plaats. Laat u dat 
even weten via pwiefferink@gmail.com ? Alvast bedankt.

Maud en Robbin nieuwe jeugdhoogheden Bosdûvelkes
De Lutte - Tijdens de jaarlijkse jeugdgala van CV De Bosdûvelkes zijn jeugdgravin Maud 
(Bulter) en jeugdgraaf Robbin (Visser) als nieuwe hoogheden gepresenteerd in zalencen-
trum De Vereeniging. De hoogheden zijn 12 en 13 jaar en leerling van het Twents Carmel 
College in Oldenzaal. Creatief als ze zijn hebben ze een eigen lijflied geschreven. Hiermee 

gaan ze, daarbij ondersteund door de eigen jeugdraad, deelnemen aan verschillende 
activiteiten waaronder de Twentse Jeugdprinsen Verkiezing. En natuurlijk rijden ze mee 
in de optochten van De Lutte (op Rosenmontag) en dinsdags in Losser.
Ruim tweehonderd kinderen (7 tot 14 jaar) genoten volop van de galavoorstelling. Naast 
het populaire proppen, een hoeveelheid aan muziek, dans en toneel waren ook de be-
kende Minions aanwezig om de nieuwe jeugdhoogheden te verwelkomen.

Residentie Bosdûvelkes twee keer geopend
Jong en oud trekken samen op
De Lutte - Zondag 13 december is de residentie van CV De Bosdûvelkes officieel geopend 
door graaf Dré samen met zijn zoon adjudant Pim. Jeugdgravin Maud en jeugdgraaf Rob-
bin verrichten aan de cafézijde van zalencentrum De Vereeniging hun eigen opening.
Druk programma
Voordat het zover was, werd door bijna 100 leden van de CV De Bosdûvelkes eerst 
genoten van een gezamenlijk ontbijt. Daarna onthulde graaf Dre zijn naambord boven 
de ingang van zalencentrum De Vereeniging aan de Dorpstraat en deed de jeugd dat aan 
de cafézijde. Hofkapel Dûvels Geweld begeleidde het gezelschap naar binnen. Daar werd 
oud-hoogheid Daan opgenomen in de garde van oud-graven waarna de traditionele 
instuif van start ging.
Instuif
Afgevaardigden van o.a. de Gaffel Aoskes uit Losser, Kadolstermennekes uit Oldenzaal, 
de jubilerende zustervereniging De Tuffelkeerlkes en uit Duitsland de Gronauer Narren-
gilde kwamen op bezoek. Graaf Dré en adjudant Pim waren het  stralende middelpunt. 
Onder de jeugdigen waren het jeugdgraaf Robbin en jeugdgravin Maud die alle aandacht 
trokken. Vrienden, bekenden, buren, familie en relaties kwamen het vierspan persoonlijk 
feliciteren met hun benoeming tot hoogheden 2016 van de graafschap De Lutte. 

Tuffelstekk’n 2016
Op zondag 17 januari is er weer het Tuffelstekk’n. Verschillende carnavals- verenigingen 
komen Baron Jeroen, Adjudant Thijmen en Miss Linda  een 'tuffel' aanbieden. 
Bijzondere en speciale acts zullen de hoogheden en natuurlijk ook het publiek vermaken. 
Naast het tuffel aanbieden door de hoogheden van de verschillende carnavalsverenigin-
gen zorgen diverse blaaskapellen voor de vrolijke noot. In dit speciale jubileumjaar zal 
het getal '44' centraal staan, zo ook met het Tuffelstekk’n.
Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten o.a.  met knutselen en schminken.

- Advertentie -
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Dit 'kinderprogramma' is van 14.00 tot 16.30 uur. 
Een extra activiteit ter gelegenheid van het 44- jarig jubileum van CV 'De Tuffelkeerlkes' 
is een ballonwedstrijd die wordt gehouden voor de jeugd van De Lutte. 
Deelnamekaarten zijn te verkrijgen bij Bakkerij Wantia en op 17 januari bij het kinderpro-
gramma. De ballonnen worden opgelaten tussen 15.00 en 16.00 uur bij De Vereeniging. 
De dag wordt afgesloten met een spetterende finale. Voor elk wat wils, een gezellige dag 
voor iedereen. Het Tuffelstekk’n wordt gehouden in De Vereeniging. Wij nodigen u allen 
uit, jong en oud, om dit met ons mee te vieren vanaf 13.00 uur. De toegang is vrij. 

Volkstuinders gezocht!
Als we hiervoor een advertentie konden plaatsen, had deze er waarschijnlijk zo uitge-
zien:                               Dorpshoes zoekt enthousiaste volkstuinders 

voor nieuw te beginnen dorpsvolkstuin
Waar het om gaat, is het volgende. In het verlengde van de boomgaard van Erve Boer-
rigter ligt een bescheiden volkstuintje. Tot nu toe waren de opbrengsten van deze tuin 
bestemd voor privégebruik. Het volkstuintje moet in 2016 zijn naam eer aan gaan doen 
en een échte volkstuin worden. Een plek waar gezonde en lekkere producten worden 
geteeld, die gebruikt worden voor de maaltijden die in de fraaie keuken van het dorps-
hoes worden bereid. Maaltijden die genuttigd worden door de deelnemers aan de ver-
schillende activiteiten in het dorpshoes. We noemen in dit geval de deelnemers aan de 
maandagmorgen-activiteit en de bezoekers van het ontmoetingspunt in Erve Boerrigter. 
Om deze droom in vervulling te kunnen laten gaan, zijn we op zoek naar enkele kundige 
volkstuinders die in staat zijn alle voorkomende werkzaamheden in deze volkstuin vóór 
en dóór De Lutte op zich te nemen. Waarbij ze -voor zover mogelijk- enige hulp krijgen 
van bezoekers van het dorpshoes. Het spreekt voor zich dat het benodigde gereedschap 
beschikbaar wordt gesteld door Erve Boerrigter. De afmetingen van ons volkstuintje zijn 
vrij bescheiden. Als twee of drie enthousiaste vrijwilligers zich bij ons melden, zijn de 
werkzaamheden goed te overzien. Kunt u in het volkstuinseizoen een paar uurtjes per 
week missen om van onze volkstuin een succes te maken, neem dan contact op met 
Stephan Scheper (tel. 06-20018944). Of meldt u aan bij de gastheren/vrouwen van het 
dorpshoes.  Wij zouden het geweldig vinden als we dit mooie project met zijn allen van 
de grond kunnen tillen.

Kiek Es!
De lijst met winnaars van Kiek Es! wordt steeds langer. Na twee Bennie Oude Egbrink 
en José Senger is het nu Guus Jansen die ons als eerste wist te melden waar de foto in 
’t vorige Luutke was gemaakt. Guus, van harte proficiat! De boom op de foto staat aan 
het fietspad richting Oldenzaal, aan de rechterkant, iets achter de weg naar Erve Mid-
delkamp. De digitale wisselbeker staat inmiddels te pronken in de bekerkast van Guus, 
maar zal waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling moeten worden ‘ingeleverd’.
De locatie die onze fotografe Tessa Olde Riekerink dit keer heeft vastgelegd voor Kiek 
Es! lijkt op het eerste gezicht makkelijk te raden. Stenen van dit formaat liggen er niet 
veel in De Lutte. Maar toch is het juiste antwoord lastiger te vinden dan menigeen zou 

denken. Weet u het juiste antwoord? Kom 
dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek 
Es: www.facebook.com/kiekesintluutke. In de 
reacties onder het betreffende bericht kunt u 
de locatie doorgeven. Bent u de eerste die het 
juiste antwoord geeft, dan bent u de komende 
weken de trotse eigenaar van de digitale wis-
selbeker! 
Veel succes,  de redactie

Ik-zeg-het-oe!
Trainend voor de Snertcross, ben ik mij ervan bewust hoe verwend ik (en jullie ook) 
eigenlijk ben met de natuur rondom ons dorp. Ik steek de straat over en ik sta in het 
prachtige kerkenbos, met haar vele tinten groen het hele jaar door. Het kerkenbos is 
niet mijn enige loopgebied, de 'bergen' rondom De Lutte zijn perfect om te trainen. De 
Hakenberg, de Paasberg, de Tankenberg en de Wilmersberg (niet echt een berg, maar 
vooruit), ik ken de wegen en de paadjes en wordt af en toe nog verrast door een nieuw 
pad. Sinds een aantal jaren loop ik met een vriendin die niet geboren en getogen is in De 
Lutte, zij kende de omgeving niet. Het fietspad richting Oldenzaal dat ze altijd liep, werd 
ingeruild voor het gebied achter de T-bult, van asfalt naar paadjes vol modder, gaten en 
bossen met mysterieuze plekken. De boerderij van Daalkott’n Agnes werd haar ijkpunt, 
door het wirwar van paadjes raakte ze regelmatig haar richtingsgevoel kwijt. “Waar 
woont dan Agnes nu?”, vroeg ze hulpeloos als ze niet meer wist waar ze was. Nu weet 
mijn vriendin iets beter de weg maar ik kan haar nog steeds aardig in de war brengen in 
het gebied achter de T-bult. 
Daalkott’n Agnes, onbewust de beschermvrouwe van hardloopsters….
Monique

Kampioenen Lutheria
De meiden van niveau 5 team 1 van volleybalvereniging Lutheria kampioen geworden! 
Enigszins zenuwachtig begonnen de meiden aan de wedstrijd maar hun kwaliteiten won-
nen het van de zenuwen, want met duidelijke cijfers 
werden beide sets gewonnen. Het team, bestaande 
uit Linne Olde Riekerink, Fleur Smithuis, Nouk Volker, 
Esmee Briede en Jorien Lenfert kon na afloop een 
leuk feestje vieren met alle ouders, broertjes en 
zusjes, opa’s en oma’s en vriendinnen in de kantine. 
Na de taart en uitreiking van de medailles volgde een 
ritje door het dorp al toeterend en werd het kampi-
oensfeest afgesloten met patat en champagne. 
De dames worden gecoacht door Jeanine Olde 
Riekerink en getraind door Kirsten Pünt en Jet Olde 
Nordkamp.
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Vrijdag	1	januari	 :	Nieuwjaarsdag	
10.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	
	 	 	 		dames-	en	herenkoor	 	
Voorganger		 :	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Volker	
Misdienaars		 :	Lars	Grote	Beverborg	en	
	 	 	 		Twan	Bekke	
	
Zondag	3	januari	 :	Driekoningen	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars		 :	Coen	en	Joep	Volker	
	 	
Dinsdag	5	januari	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	 	
Woensdag	6	januari	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	10	januari:				
09.00	uur	 						:	Communieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor.	
Voorganger	 						:	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars						 :	Bart	en	Joyce	Rolink	
		 	
Woensdag	13	januari	 :	19.00	uur	Viering	
	
Zondag	17	januari:	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	themakoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis		
Lectrice		 						:	mevr.	M.	Brookhuis		
Misdienaars	 						:	Mirthe	Rolink	en	Twan	Bekke	
	
Woensdag	20	januari	 :	19.00	uur	Viering				
	
Overleden	:			
Annie	uit	het	Broek-Koop,	Dorpstraat	14.	Op	de	leeftijd	van	86	jaar.	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:	
Woensdag	30	december:	Ouders	Swennenhuis-Koehorst.	
	
Vrijdag	1	januari:	Ouders	Notkamp-Nijhuis,	Johan	Olde	Monninkhof,	Herman	
Oude	Nijeweme,	Hendrik	Zanderink,	Johan	Grashof,	Johan	Steghuis.	
	
Jaargedachtenis:	Annie	Seijger-Bulthuis.	
	
Zondag	3	januari:	Henk	grote	Beverborg,	Bernard	Sanderink,	Hennie	oude	
Egberink,	Tonnie	Ankone.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Zanderink-Möllenkotte	(Aust),	Dinie	Morsink,	Gerhard	
Rolink,	Ouders	Morsink-Sombekke,	Ine	Beuvink-Morsink,	Tonnie	Lentfert-
Broekhuizen,	Gerhard	Haarman	(Wielewaalstraat),	Antoon	Bosch.	
	
Woensdag	6	januari:	Jaargedachtenis:	Hendrik	Beernink.	
	
Zondag	10	januari:	Hans	Damgrave,	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	ouders	
Notkamp-Nijhuis,	Hennie	oude	Egberink,	Jan	Heijdens,	Herman	Koertshuis,	
Hendrik		Brookhuis,	Hendrik	Beernink.	
	
Jaargedachtenis:	Marietje	Spitshuis-Schasfoort,	Ouders	Olde	Rikkert-Dierselhuis,	
Ouders	Schiphorst-Grashof,	Gerhard	Haarman	(Theussink),	Femie	Wigger-
Schurink,	Ouders	groote	Beverborg-Snippert,	Bernard	Schopman,		
Hennie	Reimer.	
	
Woensdag	13	januari:	Tot	zekere	intentie.		
	
Zondag	17	januari:	Truus	Egberink-Grashof,	Frans	Maseland,	Hennie	oude	
Egberink,	Jan	Volker,	Johan	Grashof.	
	
Jaargedachtenis:	Bennie	Schasfoort,	Hubert	Velthuis,	Bennie	Schasfoort	
(Merelstraat),	Ouders	Nijhuis-Koertshuis,	Echtpaar	van	Benthem-Reijmer.		
	
2015	is	voorbij	en	2016	begonnen.		
De	locatieraad	nodigt	iedereen	uit	om,	1	januari	na	afloop	van	de	viering	en	
onder	het	genot	van	een	kopje	koffie,	elkaar	gelukkig	nieuwjaar	te	wensen	in	het	
parochiecentrum	van	de	Plechelmuskerk.	
Namens	de	locatieraad	Plechelmus	geloofsgemeenschap	De	Lutte	
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Oliebollenaktie	Stichting	Kerkebos	De	Lutte		
Evenals	voorgaande	jaren	worden	er	ook	dit	jaar	op	Oudejaarsdag	voor	het	
parochiecentrum	in	De	Lutte	oliebollen	verkocht.	De	verkoop	start	om	9.30	uur	en	gaat	
door	tot	14.00	uur.	De	prijs	voor	10	oliebollen	bedraagt	€	6,-	(zowel	met	als	zonder	
krenten).	
	Bij	minder	valide	mensen	kunnen	de	oliebollen	thuis	worden	bezorgd.	Daarvoor	kan	tot	
en	met	29	december	a.s.	gebeld	worden	met	het	parochiesecretariaat	dat	woensdag-	en	
vrijdagochtend	geopend	is	van	9.00	uur	tot	10.30	uur	en	woensdagavond	van	19.30	uur	–	
20.30	uur.	Het	telefoonnummer	is	0541-551203.		
Mailen	mag	ook:	delutte@lumenchristi.nl					Bestuur	Stichting	Kerkebos	De	Lutte	
	
Naar	de	eerste	Communie	
Na	het	Heilig	Doopsel	is	de	volgende	stap	in	het	geloof		“de	eerste	Heilige	Communie”.	
De	eerste	voorbereidingen	van	de	communiewerkgroep	zijn	al	begonnen.	Op	school	(in	
De	Lutte)	krijgen	de	kinderen	van	groep	4	een	brief	gemaild	om	zich	aan	te	kunnen	
melden.	Kinderen	die	graag	mee	willen	doen	en	niet	op	de	basisschool	in	De	Lutte	zitten	
kunnen	zich	opgeven	via	het	emailadres;	commwerkgroep@gmail.com.	Hier	kunt	u	ook	
terecht	voor	nadere	informatie	en/of	vragen.	Op	donderdag	7	januari	2016	is	er	een	
informatieavond	voor	alle	geïnteresseerden	en	de	ouders/verzorgers	van	de	kinderen	die	
op	zondag	22	Mei	2016	de	eerste	Heilige	Communie	zullen	gaan	doen.	Tijdens	deze	
bijeenkomst	zal	iedereen	geïnformeerd	worden	over	de	gang	van	zaken	rondom	de	
eerste	Heilige	Communie.		
De	infoavond	begint	om	20.00	uur	in	het	Parochiecentrum	in	De	Lutte.	
	
Bericht	alleenstaanden	
De	maand	december	is	voor	velen	al	een	drukke	tijd,	door	verschillende	advents-	en	
kerstvieringen.	Daarom	houden	wij	onze	volgende	bijeenkomst	op	woensdag		
20	januari	2016.	U	bent	dan	weer	van	harte	welkom	om	14.00	uur	in	het	
parochiecentrum.	Wij	wensen	iedereen	alvast	fijne	feestdagen	en	een	goede	
jaarwisseling.	We	hopen	jullie	allen	weer	te	ontmoeten	op	20	januari!	
Annie	Hollink,	Miny	Meijer.	
	
Nieuwe	penningmeester	Lumen	Christi	
Vanaf	1	januari	2010,	de	datum	waarop	de	7	voormalige	parochies	in	Noordoost	Twente	
zijn	opgegaan	in	Lumen	Christi,	ben	ik	als	1epenningmeester	verantwoordelijk	geweest	
voor	de	financiën	in	de	nieuwe	parochie.	Met	name	in	de	beginjaren	is	veel	werk	verzet	
teneinde	7	verschillende	geloofsgemeenschappen	op	één	lijn	te	krijgen	en	uniforme	
werkwijzen	in	te	voeren.	Gelukkig	wist	ik	mij	het	eerste	jaar	gesteund	door	
‘oudgediende’	Willie	Snijders.	Toen	later	bleek	dat	het	penningmeesterschap	te	veel	
werk	was	voor	één	persoon	is	Marcel	Meijer	bereid	gevonden	als	vice-penningmeester	
te	fungeren.	Ik	kijk	met	voldoening	terug	op	het	werk	dat	ik	samen	met	Marcel	en	Willie	
en	met	de	overige	bestuursleden	van	Lumen	Christi,	het	pastorale	team,	de	administratie	

en	het	secretariaat,	alsmede	de	penningmeesters	van	de	locatieraden	en	vele	anderen	
heb	mogen	verrichten.	Ik	prijs	mij	gelukkig	dat	Lumen	Christi	op	dit	moment	een	
parochie	is	met	7	geloofsgemeenschappen	die	er	tot	dusverre	in	slagen	inkomsten	en	
uitgaven	redelijk	in	evenwicht	te	houden.	En	die,	met	behoud	van	hun	eigen	karakter,	
goed	met	elkaar	samenwerken.	Voor	mij	een	mooi	moment	om	het	stokje	over	te	
dragen.	
Ik	ben	blij	dat	Tonnie	Diepenmaat	uit	Ootmarsum	bereid	is	gevonden	de	functie	van	
1e	penningmeester	per	1	januari	2016	van	mij	over	te	nemen.	Ik	wens	hem	veel	succes	
met	de	uitdagingen	die	hij	in	de	komende	jaren	ongetwijfeld	zal	tegenkomen	in	deze	
boeiende	bestuursfunctie.	Herman	Niehof,	Penningmeester	Lumen	Christi.	
	
Januari	in	het	Huis	van	Spiritualiteit	
17	januari:	Familiefilm	Kikkerdril.	Een	gezellige	film	voor	het	hele	gezin,	waarin	
Jannes	zijn	amandelen	moet	laten	knippen	en	hij	wil	van	zijn	vriend	Max	
kikkerdril	uit	de	sloot.	Een	film	vol	avontuur	en	vriendschap.	Wanneer	en	waar:	
17	januari	om	15.00	uur	in	het	Kulturhuus	te	Denekamp.		
Kosten:	€	2,00	(inclusief	ranja	en	iets	lekkers)	
26	januari:	Twents	Byzantijns	koor	Wladimir.	Het	Byzantijns	koor	Wladimir	
verzorgt	een	Vesperdienst	in	de	kapel	van	Maria	ad	Fontes.	Pastor	Harry	Scheeve	
geeft	vooraf	uitleg	over	de	Byzantijnse	liturgie	en	spiritualiteit.	Wanneer	en	
waar:	26	januari,	om	20.00	uur	in	de	kloosterkapel	Maria	ad	Fontes	te	
Ootmarsum.		Kosten:	€		5,00	(inclusief	koffie/thee).	
31	januari:	Kinder-	en	gezinszegen.	Kinderen	zijn	het	kostbaarste	geschenk	in	
ons	leven	en	we	willen	hen	het	beste	meegeven.	We	gunnen	hen	Gods	
bescherming	in	hun	leven.	Daarom	wordt	u	met	uw	kinderen	en	kleinkinderen	
uitgenodigd	voor	deze	speciale	viering	waarin	u	als	gezin/familie	wordt	
gezegend.	Pastor	Kerkhof	Jonkman	is	de	voorganger,	het	kinderkoor	uit	
Denekamp	zorgt	voor	de	muzikale	omlijsting.	Wanneer	en	waar:	31	januari	om	
15.00	uur	in	de	kloosterkapel	Maria	ad	Fontes	te	Ootmarsum.	(gratis)	
Opgave	voor	alle	activiteiten:	secretariaat@lumenchristi.nl		(	tel.	0541-353551)	
	
Vanuit	Twente	naar	Lourdes	
Ook	in	2016	gaan	we	vanuit	Twente	naar	Lourdes.	De	Twentse	bedevaart	is	van	2	tot	en	
met	7	oktober	2016	(vliegreis).	Waarschijnlijk	gaan	Gerard	Jansink	en/of	Elly	Damhuis	
met	deze	reis	mee.	Een	reis	naar	Lourdes	is	een	bijzondere	ervaring	voor	jong	en	oud.	
Lourdes	wordt	vaak	omschreven	als	een	plek	waar	hemel	en	aarde	elkaar	raken.	Een	plek	
waar	Maria	heel	dichtbij	is.	Iedereen	heeft	zijn	eigen	zorgen,	verdriet	en	pijn.	In	Lourdes	
zijn	we	er	voor	elkaar.	Door	samen	te	bidden,	te	lachen	en	te	huilen	voelen	we	ons	met	
elkaar	verbonden	en	krijgen	we	nieuwe	kracht	en	energie	om	verder	te	gaan.	
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De	heer	Arie	Vreeswijk	uit	Tubbergen	gaat	van	15	tot	en	met	23	mei	2016	naar	Lourdes	
met	een	lance-bus.	De	parochies	Mariavlucht	(o.a.	Losser)	en	Haaksbergen	gaan	van	15	
tot	en	met	23	september	2016	met	de	bus	naar	Lourdes.		
Mevrouw	Riet	Keizer	en	mevrouw	Sylvia	Dikken,	beiden	uit	Hengelo,	gaan	van	17	tot	en	
met	23	september	2016	met	de	trein	naar	Lourdes.	Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	
opnemen	met:		
Betsy	Volker:		tel:	0541-551806	
	
Parochies	Lumen	Christi	en	Pancratius	naar	Macedonië	
Van	5	tot	en	met	12	september	2016	organiseren	de	parochies	Lumen	Christi	en	
Pancratius	Tubbergen	een	prachtige	reis	naar	Macedonië,	ook	wel	de	“verborgen	
parel”	van	de	Balkan	genoemd.	Macedonië	is	voor	velen	nog	een	onontdekt	land	
op	de	Balkan,	grenzend	aan	Griekenland.	Het	land	heeft	indrukwekkende	hoge	
bergen,	beboste	heuvels,	helderblauwe	meren	en	rivieren	met	hoge	rotspartijen.	
Het	draagt	een	eeuwenoude	cultuur	mee,	authentieke	dorpjes	en	historische	
steden.	Macedonië	beschikt	over	een	ware	culturele	en	historische	schatkist	met	
eeuwenoude	orthodoxe	kerken	en	afgelegen	kloosters,	iconen	en	fresco’s.	We	
vliegen	naar	Macedonië	en	tijdens	onze	rondreis	met	de	bus	kunt	u	genieten	van	
de	prachtige	natuur,	adembenemende	meren	en	rotspartijen,	bezoeken	we	
lieflijke	dorpjes	waar	de	tijd	lijkt	te	hebben	stilgestaan	en	prachtig	gelegen	
kloosters.	Een	bezoek	aan	de	hoofdstad	Skopje,	waar	het	immense		standbeeld	
van	Alexander	de	Grote	staat,	zal	niet	ontbreken.	Naast	kennismaking	met	de	
natuur,	de	historie	en	de	cultuur	van	Macedonië,	maken	we	ook	kennis	met	het	
dagelijks	leven	van	de	Macedoniërs,	proeven	we	lokale	wijnen	en	gerechten,	
luisteren	we	naar	traditionele	zigeunermuziek	en	ontmoeten	we	de	lokale	
schaapherders	met	hun	kudden	in	de	bergen	en	valleien.	Deze	12-daagse	reis	is	
geheel	verzorgd,	inclusief	alle	maaltijden	en	excursies,	exclusief	reis-	en	
annuleringsverzekering	en	zal	ongeveer	€	1400,00	gaan	kosten.	De	reis	wordt	
begeleid	door	pastor	Jan	Kerkhof	Jonkman	en	dhr.	Arie	Vreeswijk.		
Voor	verdere	informatie:	Pastor	Jan	Kerkhof	Jonkman,	0546	623396/	06	
57645245	jkerkhofjonkman@hotmail.com	Dhr.	Arie	Vreeswijk,	0546-621563	/	06	
50251252	ahvreeswijk@caiway.nl	Wilt	u	deelnemen	aan	deze	prachtige	reis	of	
hebt	u	in	principe	interesse,	geef	u	op	bij:		
secretariaat@lumenchristi.nl,	of	bel:	0541-353551!	
	
Pastor	Praat	
	

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

Openingstijden;		woensdagmorgen	van								9.00	–	10.30	uur	
																													 woensdagavond	van								 19.30	–	20.30	uur	

vrijdagmorgen	van	 	9.00	–	10.30	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	

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

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

TEL 0541-551350  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


