
Agenda
11 jan Kaarten SV De Lutte
12 jan Start cursus E.H.B.O.
14 jan Voute Partie De Vereeniging
14 jan Oudpapier
15 jan Tuffelstekk’n
16 jan KBO filmmiddag
17 jan Jaarvergadering ZijActief
18 jan Wooncoach in dorpshoes
21 jan Gala avond De Bosdûvelkes

@LAnsingUnitrABV

#Jeugd vermaakt zich prima 
op #boardingtoernooi van 
@SVdeLutte in sporthal 
#Luttermolen #DeLutte. 
(Groot)ouders trouwens ook! 
@rtvoostsport 

twitter

nieUwe whAtsApp BUUrtpreVentie groep in De LUtte

VAn 7 jAAr tot 100% fULL speeDKieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 1 - van  10 januari t/m 30 januari 2017
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Dr. Brandenburg
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 huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) 
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 
12.00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid 
om een warme maaltijd van drie gangen mee te 
eten voor €7. Opgave via het dorpshoes
 0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
De Lutte (rechtstr)

De Zonnebloem, De Lutte 06-51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90

Parochiële berichten ’t Luutke
E-mail luutke@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 2 loopt van 31 januari tot 20 februari 2017 
kopij inleveren woensdag 25 januari voor 20.00 uur via e-mail.

 Januari

11 Kaarten SV De Lutte
12 Start cursus E.H.B.O.
14 Voute Partie in De Vereeniging
14 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
15 Tuffelstekk’n
16 KBO filmmiddag over de Dinkel
17 Jaarvergadering ZijActief
18 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
21 Gala avond De Bosdûvelkes
22 Gala matineé De Bosdûvelkes
25 Kaarten SV De Lutte
27 Gala avond De Bosdûvelkes
28 Gala avond De Bosdûvelkes

 Februari

  7 Jaarvergadering de Zonnebloem
  8 Kaarten SV De Lutte
15 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
16 KBO bingo
18 H.H. carnavalsmis Plechelmuskerk
22 Seniorencarnaval De Tuffelkeerlkes
24 Schoolcarnaval De Vereeniging
25 Zotte zaterdag De Bosdûvelkes
27 Rosenmontag optocht
28 Slotbal De Bosdûvelkes

 Maart

11 Feestmiddag gasten de Zonnebloem

Jaarkalender 2017

   Uniek in De Lutte en omgeving 
Uw vakantie begint hier…..  


Ik, Mareen Smithuis ben uw Persoonlijke Reisadviseur


Wilt u een ervaren reisadviseur die aan een half woord genoeg heeft en 
precies aanvoelt welk type reiziger u bent? Iemand die met de juiste 
adviezen en keuzes komt voor uw persoonlijke situatie? 


Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Boeken kan zoals u dat wenst: thuis, 
op kantoor, via mail of via de telefoon. Ik zoek voor u uit, doe 
prijsvergelijkingen en regel alles voor een zorgeloze vakantie. Dat is mijn 
Personal Touch!


Mareen Smithuis

Zelfstandig Reisadviseur


Tjaskermolen 26

7587RM De Lutte

T: 06 42964474


E: mareen.smithuis@personaltouchtravel.nl

Boeken via Personal Touch Travel: persoonlijk – deskundig – makkelijk

www.personaltouchtravel.nl/adviseur/mareen-smithuis
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Even een korte “memo-pauze” dit keer aan 
het begin van 2017! 
Toen ‘t Luutke drie jaar geleden werd 
veranderd van een kerkberichtenblaadje in 
een écht “dorpsblaadje”, verscheen hierin 
ook mijn eerste kroniekverhaaltje. Dat ging 
over het ontstaan van de marken, die in de 
Franse tijd door Napoleon werden samen-
gevoegd tot gemeenten en zó ontstond 
toen de gemeente Losser.
De redactie van het nieuwe Luutke zocht 
toen naar enkele vaste rubrieken en ik had 
aangeboden om periodiek iets te schrijven 
over de geschiedenis van De Lutte niet 
vermoedend dat er inmiddels al 70 van die 
verhaaltjes zijn verschenen. De reacties van 
de Luutke-lezers waren n.l. steeds positief 
en dan ga je verder met zoeken naar onder-
werpen waarover je zou kunnen schrijven.
Ik heb een verzameling oude ansichtkaar-
ten van De Lutte (zie bijgaand) en bewaar 
al tientallen jaren alles wat er in kranten 
of weekbladen wordt geschreven over de 
gebeurtenissen of personen in De Lutte en 
daaruit kan ik putten voor mijn verhaaltjes. 

Ook uit de archieven van de Historische 
Vereniging de Dree Marken waarvan ik al 
sinds de oprichting in 1976 lid ben en daar-
naast … praten met (oudere ?) mensen die 
mij ook het een en ander kunnen vertellen 
over vroeger!
Op zich wel leuk werk, maar soms wel on-
der enige druk want die artikeltjes moeten 
wel iedere drie weken op tijd worden aan-
geleverd en hoe lang hou ik dat vol?
Ondanks de inmiddels verschenen 70 korte 
kroniekjes over de geschiedenis van De 
Lutte over de landgoederen, de horecabe-
drijven en de diverse verenigingen blijven er 
nog wel voldoende onderwerpen over om 
over te schrijven, want ons dorp kent een 
lange voorgeschiedenis en ook de omge-
ving. Ik denk hierbij aan eeuwenoude boer-
derij-erven, waarover ik de komende tijd 
nog wel iets meer wil weten en schrijven. 
Het zullen echter wel steeds korte “zakelijke” 
verhaaltjes blijven, m.a.w. zo min mogelijk 
over personen – alhoewel bepaalde namen 
wel genoemd moeten worden – want dat 

KRONIEK  DE LUTTE

een nieuw Jaar kronieken

past ook meer in mijn stijl: korte verhaaltjes 
over onderwerpen waarna vele (nieuwe) 
Luttenaren zullen denken : Goh.. dat wist 
ik niet! Voor anderen zal het verhaaltje een 
stukje herkenning zijn van dingen die men 
ook beleefd heeft.
Kort en beknopt moeten de verhaaltjes ook 
zijn want de ruimte in het Luutke is beperkt 
en voor uitgebreidere artikelen kan men 
terecht in “de Hoesbreef” : het kwartaalblad 
van onze Historische Vereniging De Dree 
Marken.
Of de verhaaltjes ooit gebundeld worden ? 
vraagt men wel eens. Ik weet het niet, maar 

ik ga voorlopig gewoon nog een tijdje door 
en als er naar de mening van de lezer(es) 
iets niet klopt in deze kroniekverhaaltjes 
dan hoor ik het graag om e.e.a. eventueel te 
corrigeren.
Ook zijn suggesties om eens over te schrij-
ven welkom! Dat kan telefonisch (0541-
551538) of per email: tonnie@bekke.nl
Zoals gezegd..... voorlopig gaan we gewoon 
verder met de kroniekjes in het nieuwe jaar 
en wens ik iedereen: een voorspoedig en 
gelukkig 2017 !!

Tonnie Bekke

Presentatie magazine CV de tuffelkeerlkes

Tijdens de open dag van de wagen-
bouw op zondag 18 december werd 
door de redactie het magazine van 
CV De Tuffelkeerlkes aangeboden aan 
Baron Remco, Miss Susan en Adjudant 
Martin. Het magazine werd met veel 
enthousiasme in ontvangst genomen 
door de hoogheden. Dit jaar hebben De 
Tuffelkeerlkes gekozen voor het thema 
Spanje en het magazine kent dan ook een 
aantal prachtige verhalen die gelinkt zijn 
aan dit thema. Het magazine is tijdens de 
kersloterij op zaterdag 17 december huis 
aan huis bezorgd in het dorp De Lutte. De 

komende weken zal het magazine ook 
verspreid worden in het buitengebied en 
op De Luttermolen.
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Voetbalkampioentjes klaar voor later.
 Stel je voor. Je bent een jochie van zeven 
jaar ongeveer. En je voetbalt bij SV De Lutte. 
Elke maandagavond en woensdagmiddag 
kom je trouw op de training. Niet omdat dat 
moet, maar omdat je met je vriendjes leuk 
achter een bal wilt aanrennen. En misschien 
ook omdat je een droom hebt. Net zo groot 
worden als Messi of blinken als FC Twente. 
Of omdat papa, mama en ouders van 
vriendjes je helpen om een voetballer te 
worden... Daar heb je toch wat voor over?!
 
En dan daarbij elke zaterdagochtend een 
wedstrijd; bij regen of zonneschijn, in de 
mist of bij minus 2 graden.  Stoïcijns ston-
den de kleine mannen altijd paraat. Dan 
eens op kunstgras en dan eens op het echte 
grasveld. Onder de bezielende leiding van 
trainers Harald Noordhof, Sander Bos, André 
Kaalverink, Leonie Pongers en Elise Olde 
Monnikhof hebben de kereltjes van JO9-4 
zich op alle omstandigheden voorbereid. 
En met succes: F4 (JO9-4) uit De Lutte werd 

na 11 gespeelde wedstrijden in de regio 
absolute kampioen. 
 
Even heerste er nog verwarring. Het leek 
dat Berghuizen JO9-2 alleen kampioen was 
geworden, maar de laatste tegenstander 
had 10-0 in plaats van 0-10 aan de KNVB 
doorgegeven. Na aanpassing van de uitslag 
waren de jongens van SV De Lutte met 19 
doelpunten meer over het hele seizoen, 
toch echt de absolute kampioenen van de 
‘Onder 9 competitie’ najaar 2016 geworden.
 
Wat een fantastische start van je voetbal-
carrière. Met een medaille voor iedereen 
en een beker voor de eeuwige roem in de 
kantine van SV De Lutte. Maar het mooiste 
was nog wel een shirt voor de hele ploeg: 
KAMPIOEN ‘samenspelen’, omdat ze dat 
supergoed deden. Met een toeterende 
rondrit door het dorp en patat in de kantine, 
hebben deze jongens hun droomstart 
gerealiseerd.

Van 7 Jaar tot 100% full sPeed

Gemeente Losser steunt initiatieven 
voor WhatsApp-preventiegroepen

De gemeente hecht veel waarde aan het te-
rugdringen van het aantal woninginbraken 
en heeft daarom besloten haar inwoners 
waar nodig te faciliteren met het opzetten 
van WhatsApp-buurtpreventiegroepen. De 
gemeente helpt met voorlichting en wil ook 
(onder bepaalde voorwaarden) meewerken 
aan het plaatsen van bordjes ‘WhatsApp 
buurtpreventie’ in wijken of kernen.

Veiliger buurt door Whatsapp
Een actieve en oplettende buurt is geen 
prettige werkplek voor inbrekers en 
overlastplegers. Eén van de manieren 
waarop je samen met buurtgenoten 
je alertheid kunt organiseren, is via een 
Whatsapp-buurtgroep.

Je kunt elkaar waarschuwen voor verdachte 
personen en situaties. Elk lid kan bijvoor-
beeld een signalement verder aanvullen of 
de looprichting van een verdacht persoon 

‘volgen’. Belt één van de leden snel 1-1-2, 
dan kan de politie vaker verdachten aan-
houden en mogelijk inbraken e.d. voorkó-
men. Doe mee met de Whatsapp-groep in 
je buurt. In De Lutte worden (voorlopig) 2 
buurtpreventie groepen geformeerd, dorp 
De Lutte en de wijk Luttermolen. 

Geef je op bij een van de beheerders
Dorp De Lutte: Ronald Scholten 06-
30473025 Henk Blokhuis 06-12316497 Gerrit 
Rekers 06-10140856 Benny Visschedijk 
06-51859735
Wijk Luttermolen: Robert oude Scholten 
06-29501638 Ellemiek Niekrake 06-51440420 
Sandra Mullins 06-18458933

Beheerders Buurtpreventiegroep De Lutte

Maandag 16 januari om 14.00 uur is er voor onze leden in De Vereeniging 
een filmmiddag over de Dinkel en de prachtige omgeving waardoor hij 
stroomt. Uw eigen bijdrage hiervoor is €2,00. We hopen op een grote 
opkomst.
Een maand later, donderdag 16 februari, hebben we een Bingo-middag 
gepland in De Vereeniging. Dat kan erg gezellig worden en we zorgen voor 
mooie prijzen! De koffie krijgt u gratis, de consumpties en de bingokaart van €2,00 zijn 
voor uw eigen rekening. Omdat we hiervoor inkopen moeten doen, willen we graag we-
ten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u zich daarom vóór 6 februari opgeven 
bij: Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805.
We zullen het prettig vinden u weer te ontmoeten,
Het bestuur

kBo de lutte

nieuwe whatsaPP BuurtPreVentie groeP in de lutte
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Schuif-Aan Dinsdag en vrijdag| 12:00 uur
Onder het motto “Schuif-Aan”  kunt u samen met de andere bezoekers van de activiteiten 
in het dorpshoes Erve Boerrigter deze maaltijd nuttigen. 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 
12.00 uur is er de gelegenheid om een drie gangen warme maaltijd mee te eten voor € 7,00 
p.p. Opgave via het dorpshoes 0541-552009 of 06-10073282 

Financieel-Formulieren (FF) spreekuur (Losser) Dinsdag | 13:00 - 15:00 uur 
Informatie folders verkrijgbaar in dorpshoes Erve Boerrigter Er waren te weinig dorpsge-
noten die van het spreekuur gebruik maakten. Heeft u toch nog vragen of hulp nodig dan 
kunt u een afspraak maken bij het FF spreekuur in Losser. 
Op dinsdag van 13.00 – 15.00 bent u van harte welkom bij onze locatie: De Muchte, 
Vlasakker 2. Tel: 053-5369400 

Ruggengymnastiek Maandag | 18:00 - 19.00 uur en Vrijdag | 09:00 - 10:00 uur 
Tijdstip: Maandagavond van 18.00 – 19.00 uur en vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur. 
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter De Lutte. Kosten: € 85,00 voor 10 lessen (10 lessen en 
2 inhaalmogelijkheden). Voor informatie en opgave kunt u mailen naar: petra.slickers@t-
online.de of bel naar: mobielnummer 06-3821095

Sociaal Team De Lutte/Beuningen Woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die
gericht alle voorkomende vragen van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen 
beantwoorden.

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’ Laatse woensdag v.d. mnd | 09:30 uur
Sociaal Team De Lutte/ Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand 
een kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig 
tempo staan voorop. We starten 25 januari om 9.30 uur met een kopje ko e/thee voor eigen 
rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor de wandeling van 
ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

dorPsinfoPunt

Er is dagelijks een gastheer/vrouw van het dorpshoes  
aanwezig. Ma t/m do van 9 - 23 uur, vr van 9 - 17 uur.

Spreekuur/aanwezigheid
Maandag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg 

13.00 - 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes 
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)

Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:  10.00 - 11.30 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

kinderaCtiViteiten in dorPshoes erVe Boerrigter

In de Vitrine
Jens Steghuis uit de Lutte is de eerste verzamelaar die zijn verzameling tentoonstelt in 
de Vitrine. Jens is 10 jaar en hij verzamelt al drie jaar allerlei soorten stenen met de afdruk 
van fossielen. Voor het vinden en zoeken naar deze bijzondere stenen gaat Jens samen 
met zijn opa naar Velpe of Ibbenburen in Duitsland. Zijn mooie verzameling met uitleg is 
te bewonderen in de vitrine bij Erve Boerrigter. Kom langs en neem een kijkje.
Wil jij ook je verzameling laten zien, laat het mij dan weten via mieke@dorpshoes.nl

Vrije inloop Knutselfabriek
Zijn er kinderen die weer leuke knutselwerkstukken willen maken? Laat het dan weten 
bij Erve Boerrigter.

Tekenles Er is een plekje vrij! Maandag | 15:00 uur
Sinds begin september is Moniek Arends gestart met tekenlessen voor kinderen in Erve 
Boerrigter. Rondom een thema worden de lessen uitgevoerd. Tevens worden verschil- 
lende technieken uitgediept. De lessen worden gegeven op maandag van 15.30 – 16.00 
uur. De lessen zijn 1 keer in de 14 dagen. September 2016 – Juli 2017.
Op dit moment is er een plekje vrij.
Heeft uw kind belangstelling dan kunt u contact opnemen met info@kindinmij.nl

Dansactiviteiten Woensdag
Vanaf 2017 start Dance Master Kolmschot bij voldoende aanmeldingen met dansactivi- 
teiten voor kinderen van 4 t/m 12 jr. op de woensdagmiddag o.a. kidsswing en street- 
dance. Er zijn spiegels aanwezig in de dansruimte.
Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met Remco Schothuis tel: 
0541-512294 of 06-51686384, of kijk op de site www.kolmschot.nl

kaartVerkooP gala 2017 - de BosdûVelkes
Op woensdag 11 januari 2017 is de vrije ver-
koop van de toegangskaarten van de Lutter 
Gala. Het programma start op de avonden 
om 19.30 uur. De gala-voorstellingen van 
de Bosdûvelkes vinden plaats: zaterdag  21 
januari, zondagmiddag 22 januari matinee 
aanvang 14:00 uur, vrijdag 27 januari en het 
slotgala op zaterdag 28 januari met uitrei-
king van de Orde van Verdienste.

Begunstigers hebben een streepje voor. 
Bent u nog geen begunstiger en wilt u dit 

toch worden, neem dan contact op met het 
secretariaat, via Leonie Pongers: per mail 
secretariaat@bosduvelkes.nl  
De vrije verkoop van de resterende kaarten 
(a 15,00 Euro) vindt plaats op woensdag 
11 januari 2017 om 20.00 uur in café/zalen-
centrum De Vereeniging, zaal open vanaf 
18.00 uur. Bij binnenkomst krijgt men een 
volgnummer en dient men aan te geven 
hoeveel kaarten men wenst te kopen. Per 
persoon kunnen er maximaal 8 kaarten 
worden gekocht. 
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KIEK ES

kiek es!

Remco Seiger is de eerste winnaar in 2017 
van onze rubriek Kiek Es! Hij wist ons als 
eerste melden dat de foto in de vorige 
uitgave was gemaakt op het terrein waar 
voorheen restaurant Pan (en daarvoor De 
Tankenberg) aan de Bentheimerstraat was 
gevestigd. Remco, van harte proficiat. De 
eerste digitale wisselbeker van dit jaar is je 
inmiddels toegezonden.
Ook voor de eerste uitgave van ’t Luutke in 2017 maakte Tessa Olde Riekerink weer een foto 
van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft 
gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kieke-
sintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel 
succes.
 
De redactie

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Pasgeleden zag ik een item op TV over het 
stoken van een houtkachel. Ook in ons dorp 
zie en ruik je nog veel van die, volgens de 
uitzending, milieucriminelen. Nu ben ik 
opgegroeid in een gezin waar het hele jaar 
uitsluitend met hout gestookt werd zowel 
voor de verwarming als om te koken, we 
hebben ons bijna letterlijk uit het bos in het 
weiland gestookt, zonder te verhuizen.

Nu vind ik de geur van een houtkachel 
lekker ruiken, had van CO2 en fijnstof nog 
nooit gehoord, maar dat wil niet zeggen dat 
ik terug verlang naar die goeie ouwe tijd. Dit 
zou trouwens ook wel wat extra problemen 
opleveren door de veel meer te verwarmen 
vertrekken (toen zaten we op een hoop in 
een klein keukentje) en de toename van de 
bevolking waardoor we inmiddels allemaal 
op de toendra zouden wonen.

Merkwaardigerwijs wordt bij bijna elke 
brand die het journaal haalt de mededeling 
gedaan dat er geen gevaarlijke stoffen zijn 
vrijgekomen. Wanneer een bewoner van 
het buitengebied echter een hoopje snoei-
hout wil verbranden moet hij zich eerst 
verdiepen in de papierwinkel anders volgt 
een boete. Tijdens de jaarwisseling hebben 
twee rivaliserende groepen jongeren aan 
het strand bij Scheveningen zoals elk jaar 
met subsidie twee twintowers van pallets 
gebouwd om die geheel milieuvriendelijk 
in de hens te steken onder het motto “dat 
scheelt weer een aantal brandstichtingen 
elders”. Heeft trouwens niet veel geholpen.

Nu even terug naar mijn situatie: mijn hout-
kachel is jaren geleden de deur uit gegaan 
omdat het met dat hout niet meer zo vlot 
ging. Hij is vervangen door een gashaard, 
geen fijnstof maar ik laat wel de Groningers 
bevend de grond in zakken. Tevens heb ik 
zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen, 
hiermee heb ik volgens solarweb reeds 
4000 kg CO2 uitstoot bespaard, een equi-
valent van 100 bomen of een uitstoot gelijk 
aan 25000 autokilometers. Daarom trek ik 
elk jaar met mijn auto met caravan erachter 
(wat het verbruik niet ten goede komt) naar 
het verre zuiden. Zo zorg ik dat ik toch niet 
beter ben dan de rest…

Theo

fiJnstof en Co2 uitstoot

Zoals u weet zijn er in Losser info-punten 
die worden benut door de wooncoaches 
van de gemeente Losser. Dit voor inwoners/
eigenaren die hun woning beter willen 
isoleren, energie zuiniger willen maken, 
warmtescan woning, zonnepanelen, nul- 
op-de-meter e.d. willen laten uitvoeren.

De wooncoach van De Lutte is onafhanke-
lijk en wil graag in contact komen met de 
inwoners van De Lutte. Daartoe kunnen zij 
een afspraak maken met hun wooncoach, 
die voor de plaatselijke bevolking een 
advies wil maken op basis van de “WENSEN 
VAN DE MENSEN”. 

We zijn met 3 wooncoaches momenteel 
actief in de gemeente Losser. We zitten in 
Losser, Overdinkel en De Lutte/Beuningen 
maandelijks op vaste plaatsen:
Losser – bibliotheek 
2e donderdag van de maand | 14:00-15:30u 
Bennie Brueker
Overdinkel – Kultuurhoes
1e dinsdag van de maand - 10:00-11:30u 
Agnes Kersten
De Lutte – dorpshoes Erve Boerrigter
3e woensdag van de maand 10:00 – 11:00u 
Willy Nijhuis.

woonCoaChes gemeente losser 
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Vrijdag 13 januari
19:00 Lutheria DS 3 - Fellini Vips DS 1
19:00 Lutheria DS 4 - Holyoke DS 3
21:00 Lutheria DS 2 - Set-Up ’65 DS 4

Zaterdag 14 januari
18:00 Lutheria DS 1 - Twente ’05 DS 1

Maandag 23 januari
19:00 Lutheria DS 4 - Rivo Rijssen DS 6

Vrijdag 27 januari
19:00 Lutheria DS 3 - DeVoKo DS 5
21:00 Lutheria DS 2 - Volley ’68 DS 1

Zaterdag 28 januari
18:00 Lutheria DS 1 - Krekkers DS 2

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

thuiswedstriJden V.V. lutheria

Op zaterdag 10 december zijn de meiden 
van niveau 5-1 van Lutheria overtuigend 
kampioen geworden, onder toeziend oog 
van familieleden. Ook beide trainsters, Anne 
Janssen en Wies Haarman, waren aanwezig 
op de meisjes aan te moedigen. Bijzonder is 
dat dit miniteam vorig seizoen ook al kampi-
oen is geworden, een knappe prestatie! Het 
team bestaat uit Joleyn Smithuis, Lisanne 
Nijhuis, Feline Bosch en Ise Olde Riekerink.

kamPioenen lutherina mini 5-1

Op woensdag 28 december 2016 werd 
er het jaarlijkse midwintertoernooi geor-
ganiseerd voor alle Luttenaren. Er deden 
6 teams mee met dit gezellige toernooi. 
De winnaars van het toernooi waren ‘de 
knallers’. In dit winnaarsteam zaten Kim & 
Kay ter Brake, Gerard & Emma Nijhuis en 
Roy & Kelly ter Grote. De organisatie van 
het midwintertoernooi was in handen van 
Jet Olde Norkamp en Kirsten Pünt. Op de 
website van Lutheria staan de foto’s van 
deze avond. www.lutheria.nl

midwintertoernooi lutheria

Graag willen wij iedereen hartelijk bedan-
ken voor de goede wensen en gaven die 
wij rond de afgelopen feestdagen hebben 
mogen ontvangen.
Wij wensen ook u allen een gezegend, 
voorspoedig 2017 toe.

Met hartelijke groeten,
Pastor Henk Jacobs Dieny Veltmaat

harteliJk Bedankt

17 Januari Jaarvergadering Zijactief.
Na de pauze
Line Dance groep De Lutte
Hopen op een goede opkomst tijdens de 
vergadering .

Her bestuur Zijactief

Van 27 december tot en met 5 januari vond 
in sporthal De Luttermolen in De Lutte het 
Lansing Unitra boardingtoernooi plaats. 
De deelnemende teams kwamen uit 
Colmschate, Vriezenveen, Almelo, Hengelo, 
Borne en meer uit directe omgeving.

Dorp Losser was zelfs met 17 teams aanwe-
zig. De 181 deelnemende teams was een 
mix van junioren, dames, senioren, recreatie 
en echte zaalvoetbalteams. 
Donderdag 5 januari werden de finale 
wedstrijden gespeeld. Voor de junioren 
was de beker voor het team Rossum 3 en 
bij de ingelaste wedstrijden D2 elftal van SV 
De Lutte. Onder grote belangstelling van 
ouders en grootouders speelde de jeugd 
bijzonder sportief de krachtmetingen. 
Donderdagavond was de finale voor de 
senioren.

Glanerbrug en SV De Lutte speelden om de 
3e en 4e plaats. Glanerbrug ging hier met 
de winst aan de haal. Het team HE united 
(een combinatie van Hengelo en Enschede) 
en BVV (Bornse Voetbal Vereniging) speel-
den om de eerste plaats. Een zeer span-
nende eind derby, waarbij uiteindelijk Borne 
met de wisselbeker naar huis ging.

De organisatie, een commissie uit SV De 
Lutte, was zeer ingenomen met de grote 
deelname maar nog meer met het super 
sportief toernooi. De voorzitter van SV De 
Lutte, John Meijerink, complementeerde 
zowel de organisatie als de deelnemende 
teams met mooie sportieve resultaat. 
Volgens Nieck ter Beek, verantwoordelijk 
voor de organisatie, waren de elementen 
van vorig jaar steekhoudend voor het 
resultaat van dit jaar. “We zijn gegroeid van 
153 naar 181 teams. De feedback van de 
deelnemende teams als: goede organisatie, 
snelheid in het toernooi, duidelijke en snelle 
communicatie, scores en standen helder en 
op tijd, zijn de speerpunten van het succes. 
De sponsoring vormt altijd het sluitstuk 
van het succes van zo’n organisatie. En daar 
zijn we Lansing Unitra zeer erkentelijk voor, 
aldus een tevreden Nieck ter Beek.

suPer sPortief VoetBaltoernooi in de lutte

ziJaCtief
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Zondag 15 januari 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het     

themakoor 
Voorganger : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice : Mevr. G. Maseland 
Misdienaars : Mirthe en Joyce Rolink 
  
Woensdag 18 januari : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 22 januari  
09.00 uur : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger : Pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice : Mevr. T. Hesselink 
Misdienaars : Twan Bekke en Joep Volker 
 
Woensdag 25 januari :19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 29 januari 
09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger : Pastoor T. Munsterhuis     
Lectrice : Mevr. T. Volker 
Misdienaars : Bart Rolink en Lars Grote Beverborg 
 
Woensdag 1 februari : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties: 
Zondag 15 januari: Truus Egberink-Grashof, Hennie oude Egberink, 
Gerhard grote Beverborg, Annie Niehof-Nolten, Jan Lentfert. 
 
Jaargedachtenis: Bennie Schasfoort (Merelstraat), Ouders Schiphorst-Grashof, 
Femie Wigger-Schurink, Bernard Schopman, Ouders Nijhuis-Koertshuis, 
Echtpaar van Benthem-Reijmer. 
 
  

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 22 januari: Gerhard olde Nordkamp, Frans Maseland, Gerhard grote 
Beverborg, Herman Koertshuis. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Tijans-Volker, Marinus Nordkamp, Ouders uit het 
Broek-Gilbers. 
 
Zondag 29 januari: ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude 
Egberink, 
Fien Bosch-Wekking, Gerhard grote Beverborg, Jan Schaepers, Antonius 
Breukers, Bernard Keizer. 
 
Jaargedachtenis: Hendrik Benneker, Johanna Kristen-Beld, Gerrit Snuiverink, 
Riky Brager, Bernard Zwijnenberg, Ouders Beernink-Leusenkamp, 
Johan oude Egberink (Past. Geerdinkstr), Frans oude Elferink. 
 
Pastorpraat: Angst voor het doven van de Godslamp.  
De afgelopen weken, net voor kerst waarin wij de geboorte van Christus 
hebben gevierd, het Kind van Godswege dat weer nieuwe hoop op aarde 
bracht, hoorde ik veel bezorgde parochianen naar aanleiding van de 
ontwikkelingen in Saasveld en hoe het bisdom daar mee om ging. Zonder 
inhoudelijk te kunnen reageren, we kennen niet de ins en de outs, is er wel veel 
ongerustheid ontstaan onder de gelovigen, met name onder de betrokken 
vrijwilligers die er alles aan doen om het kerkgebouw te behouden voor hun 
geloofs- en dorpsgemeenschap. De kerk is in de kleine dorpsgemeenschappen 
nog altijd een centraal middelpunt en het cement dat de gemeenschap bij 
elkaar houdt, ook al kerkt men niet iedere zondag meer. Ooit zei bisschop 
Wiertz van Roermond: “Als we de Godslamp doven, dan halen we de ziel uit de 
dorpsgemeenschap.” Ik denk dat hij daarin een sterk punt heeft en dat lokale 
bestuurders van onze dorps- en geloofsgemeenschappen dat als geen ander 
aanvoelen. Zij beseffen hoe belangrijk het is om de Godslamp ondanks alle 
problemen brandend te houden. Zij voelen zich daarin echter niet altijd 
gesteund door de overkoepelende bestuurders. Juist in deze tijd, nu er veel 
voorzieningen uit de dorpen verdwijnen, zou de kerk hen moeten steunen in 
hun gemeenschapszin en hun verlangen om geloofsgemeenschap te mogen 
blijven. Eerlijk gedacht: wat zijn wij als parochie zonder de geloofsgemeen-
schappen? Zijn zij niet de levende bouwstenen voor ons samen kerkzijn? 
Lumen Christi neemt de plaatselijke geloofsgemeenschap serieus en stelt alles 
in het werk om te proberen te voorkomen dat de Godslamp en daarmee de ziel 
in uw gemeenschap wordt gedoofd. Misschien zal dat in de toekomst 
aanpassingen vergen aan gebouw en organisatie. Wij als Lumen Christi trekken 
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samen met u op en hopen dat ook het bisdom met ons mee wil denken aan 
creatieve oplossingen. Want de Kerk, zo zei onlangs nog paus Franciscus, blijft 
altijd in ontwikkeling. 
Moge 2017 een jaar worden waarin we samen de Godslamp in onze 
geloofsgemeenschappen brandend kunnen houden! 
  Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Actie kerkbalans 2016/2017 
De start van de 5 jaarlijkse actie kerkbalans ligt alweer enkele weken achter 
ons. Ondanks het feit, dat er nog steeds enveloppen binnen komen, willen we 
u via deze weg alvast de hoogte brengen van het resultaat tot nu toe. Een soort 
tussenbalans. Het grote aantal nieuwe deelnemers en het aantal deelnemers, 
welke die hun toezegging hebben verhoogd, stemt de werkgroep zeer zeker 
tot optimisme. Voor alle duidelijkheid nog dit: De actie kerkbalans locatie De 
Lutte is hiermee nog niet ten einde. U kunt te allen tijde als u nog niet 
meedoet, deelnemen aan de actie. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Wij 
zullen ook de ingeslagen weg om nieuwe inwoners van De Lutte, voor zover bij 
ons bekend, persoonlijk blijven benaderen. Als u meer informatie wilt kunt u 
hieromtrent contact opnemen met mw. C.Koertshuis-Notkamp, telf.: 552100. E-
mail: koertshuis@hetnet.nl 
  Werkgroep actie kerkbalans 
 
Week van Gebed; Verzoening 
De internationale Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is dit 
jaar van 15 tot 22 januari. Het thema is “verzoening”, vanwege de verdeeldheid 
in onze kerken sinds de Reformatie 500 jaar geleden. De Duitse kerken hebben 
dit thema voorgesteld en uitgewerkt in een oecumenische viering. Volgens 
Paulus kan alleen de weg van de liefde de onderlinge verdeeldheid overstijgen. 
Hoe actueel, ook vanwege alles wat er momenteel wereldwijd gaande is. 
Binnen de protestantse gemeenten van Ootmarsum en Denekamp en de 
parochie Lumen Christi zal er in twee kerken een oecumenische viering 
plaatsvinden, vanwege deze gebedsweek. In deze vieringen, samen met resp. 
organist en koorzang, zullen dominee en pastor voorgaan. De viering vindt op 
zondag 15 januari 09.30 uur plaats in de protestantse kerk in Denekamp. In 
Ootmarsum, eveneens in de protestantse kerk, zal dat zondag 22 januari 10.00 
uur zijn. (de eucharistie op zondag 15 januari in de St. Nicolaas Denekamp zal 
vanwege deze oecumenische 11.00 uur beginnen). 
 
  Namens dominees en pastores, L.M. Ros (pastoraal werker) 
  

Bijbels Culinair  
,,Samen eten verbindt” Datum: 3 februari 2017 kosten: 10 € p.p..Dieet wensen 
doorgeven bij opgave. Plaats: Voormalig Klooster Ootmarsum. Een avond 
Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en verhaal, is proeven 
hoe goed de Bijbel smaakt! Onder leiding van de landelijk bekende 
‘kookdominee’ Han Wilmink gaat een groep van 20 deelnemers (loting) tussen 
18.00 en 19.30 uur samen 5-8 hapjes en mini gerechtjes bereiden die 
geïnspireerd zijn door de Bijbelse traditie. De kookdominee assisteert op 
pollepelafstand. Vanaf 19.30 worden de overige deelnemers met een kop 
koffie/thee onthaald om vanaf 20.00 uur te genieten van maal, drank en 
verhaal (niet teveel van te voren eten want de hapjes bij elkaar opgeteld is best 
vrij veel). Han’s bedoeling is dat wij na afloop met een schat aan nieuwe 
smaken en ervaringen huiswaarts gaan. “Han heeft de gave om de 
eeuwenoude Bijbelse geschiedenis te combineren met eigentijdse gerechten” 
Jonnie en Thérèse Boer, restaurant De Librije; Han Wilmink is geboren in 
Hengelo. Hij is momenteel predikant van de Gereformeerde Kerk (PKN) in 
Ommen en auteur van de boeken “Bijbels culinair” (4 e druk), “Koken met 
Passie” (2009) en “Aan tafel! Koken met groepen” (nov. 2011, PKN uitgave). Eind 
april 2015 verscheen zijn laatste boek over keuken en cultuur van de Amish: ‘De 
smaak van de Amish’ Zijn boeken zijn die avond gesigneerd te koop. 
 
Waar gaat het heen met onze kerk?  
Geloofsgesprek met emeritus professor Jozef Wissink in het Huis van 
Spiritualiteit! Emeritus hoogleraar Praktische Theologie, pastor Jozef Wissink 
komt naar het Huis van Spiritualiteit om met ons te praten over de toekomst 
van de kerk en het katholieke geloof. Naast een uitmuntend theoloog is Jozef 
Wissink vooral een hartelijke, pastoraal bewogen mens, die zich ten diepste 
bekommert om de kerk en het vormgeven van de kern van ons christelijk 
geloof in de moderne tijd. In een tijd waarin de paus vele harten verovert, 
wereldwijd en in alle religies, zien wij in Europa de kerk en het geloof steeds 
meer verdwijnen naar de rand van de samenleving. Velen maken zich zorgen 
over de toekomst van de kerk en het katholieke geloof dat eeuwenlang een 
bron van inspiratie, hoop en steun is geweest in de westerse samenleving. 
Kerken sluiten, pastores worden steeds schaarser en velen vragen zich af wat er 
nog van de kerk en het geloof overblijft in onze cultuur. Jozef Wissink is in staat 
een goede analyse te maken van de geloofscrisis in deze tijd en kan ons 
terugbrengen naar de kern van ons geloof en ons inspireren daar binnen de 
huidige tijdsgeest vorm aan te geven. Plekken van ontmoeting, vieren en 
inspiratie zijn daarbij onontbeerlijk. Jozef Wissink kan ons daartoe bemoedigen 
en ook nieuwe perspectief laten zien. Vanzelfsprekend is er ruimte om vragen 
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te stellen en met hem in gesprek te gaan. Het belooft een boeiende avond te 
worden voor allen die hart hebben voor de kerk en het geloof. Wanneer: 
woensdagavond 8 februari, 19.30 uur. Kloosterkapel Maria ad Fontes, Oostwal 
24, ingang Kloosterstraat, te Ootmarsum. Kosten: € 5,00 ( inclusief koffie/thee). 
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551 ( 9.00-11.00 uur) 
 
Icoon schilderen St Josef iconenatelier parochiecentrum N-Deurningen 
Op 19 Januari starten we weer met een nieuwe Cursus Icoon schilderen. de 
cursus wordt gegeven door St Josef Iconen atelier, woensdagavond 19.00 tot 
21.45 uur en op donderdag middag van 13.30 tot 16.15 uur. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Iconen schilderen is een weg van meditatie en stilte. Een 
weg, die je zelf gaat van aarde naar hemel, van donker naar licht. Stap voor stap 
wordt de boeiende wereld van de iconen dichterbij gebracht, door informatie 
in woord en beeld en vooral door zelf te doen. Het geheim van de iconen 
schuilt echter niet in het feit dat ze ‘gelijken’ op het afgebeelde, meestal een 
Bijbelse gebeurtenis of een beeld van een heilige, maar ze doen in de mens het 
‘zelf-icoon zijn’ ontwaken, waardoor de kosmische mens geboren wordt. Voor 
de diegene die voor het eerst een icoon gaan schilderen is er een keuze van 
ongeveer tien voorbeelden die tijdens de cursus geschilderd kunnen gaan 
worden. Voor de gevorderden is er een vrije keuze. Er is geen schilder of teken 
ervaring nodig om een Icoon te schilderen. Op de penselen na, zijn alle 
materialen voor het maken van de iconen bij de prijs inbegrepen. Deze 
penselen zijn tijdens de cursus te koop (kosten per set van drie penselen € 
15,=). graag bij aanmelden doorgeven i v m bestellen. Kosten van deze cursus 
zijn € 170.00 te betalen bij aanvang, of in overleg met de cursusleider. Voor 
informatie kunt u bellen met de cursusleider Jos Bentert. Telefoon 06 
22908707. Voor opgave graag een mail naar, st.josef.iconen.atelier@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – 12 uur) 

Bankrek. Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 
(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


