
Agenda
1 nov kaarten SV De Lutte
9 nov Viering 50 jaar KBO De Lutte
11 nov Oudpapier SV De Lutte / JN
12 nov MTB tocht “De Helletocht”
14 nov Vergadering Zonnebloem
14 nov  ZijActief infoavond dementie
15 nov kaarten SV De Lutte
18 nov  Opkomst baron en adjudant 
 Tuffelkeerlkes

@JOSSENGER

Het Plechelmuskoor #DeLutte 
vertrokken voor reis naar @
uitMaastricht. Wij zijn geen 
#Hollanders maar #Tukkers dus 
hopelijk welkom.

Twitter

KRONIEK DE LUTTE: KBO 50 JAAR KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke
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Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

3E LANSING UNITRA BOARDINGTOERNOOI
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Dr. Brandenburg
De praktijk en apotheek is wegens vakantie 
gesloten vanaf maandag 23 oktober tot en 
met vrijdag 3 november 2017. 
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

Als u in deze periode een al eerder gemaakte 
afspraak heeft met de praktijkverpleegkundige 
of POH, kunt u op de afgesproken tijd in de 
wachtkamer plaats nemen. De wachtkamer is op 
die momenten via de zij ingang toegankelijk.

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
Donderdag van 08:00 t/m 09:30 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

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 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 maandagavond 20 November 2017 is er een informatieavond voor alle geïnteresseer-
den en de ouders/verzorgers van de kinderen die op zondag 3 Juni 2018 de eerste Heilige 
communie zullen gaan doen. 
Tijdens deze bijeenkomst zal iedereen geïnformeerd worden over de gang van za-
ken rondom de eerste Heilige Communie. De infoavond begint om 20.00 uur in het 
Parochiecentrum in De Lutte.

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, 16 loopt van 21 november tot 11 december 2017 
kopij inleveren woensdag 15 november voor 20.00 uur via e-mail.

 November

  1 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur
  9 Viering 50 jarig KBO De Lutte
11 Oud Papier SV De Lutte en Jong NL
12 MTB tocht “De Helletocht” 
14 Vergadering Zonnebloem
14 ZijActief infoavond over dementie
15 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur
15 Deadline ‘t Luutke nr. 16
18 Afvoeren/Opkomst Baron Tuffelkeerlkes
20 Infoavond eerste Heilige communie
26 Intocht Sinterklaas in De Lutte
28 ZijActief adventsstuk maken

29 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur

 December

  2 Gravenbal Bosdûvelkes
  3 Snertloop Loopgroep De Lutte
  7 Zonnebloem naar tuincentrum Wolters
  8 Jeugdgala Bosdûvelkes
  9 Opkomst Miss carnaval Tuffelkeerlkes
  9 Oud Papier SV De Lutte en Jong NL
10 Instuif/receptie nw Graaf Bosdûvelkes
12 ZijActief Adventsviering Plechelmuskerk
13 KBO Adventsviering De Vereeniging

JAARKALENDER 2017 NAAR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

SV De Lutte organiseert van woensdag 27 december 2017 tot en met 3 januari 2018 het 
Lansing Unitra Boardingtoernooi. Het toernooi vindt plaats in sporthal Luttermolen in 
De Lutte.
Het toernooi is georganiseerd voor de jeugd én voor senioren. Voetballen met boarding 
is aantrekkelijk en spectaculair door de effecten. Ook dit jaar zijn er twee avonden voor 
senioren prestatie elftallen, waarvan de eerste drie doorgaan naar de finaleavond. Net 
als voorgaande jaren is er een avond voor louter 
zaalvoetbalteams. Ter afsluiting van het toernooi 
is er op de finaleavond een feest georganiseerd 
in het sportcafé. De kosten van deelname voor de 
jeugdteams bedragen 15,00 euro per aangemeld 
team. Voor de seniorenteams is dit 40,00 euro per 
team. De organisatie stelt alles in het werk voor 
een fantastisch aantrekkelijk toernooi. 
Voor informatie of opgave:
Mail: boardingtoernooi@svdelutte.nl of Nieck ter Beek telefoon: 06-26144570

LANSING UNITRA BOARDINGTOERNOOI IN DE LUTTE

De jaarlijkse donateurskaartenactie van de Sint Plechelmus Harmonie is weer gestart. 
Een actie die in het leven is geroepen om een bijdrage te vragen voor al hetgeen onze 
vereniging voor de dorpsgemeenschap doet. Het lijkt heel gewoon, sinterklaasoptocht, 
inhalen communicantjes, de carnavalsoptocht, Koningsdag, de palmpasenoptocht, het 
Plechelmusfeest en andere dorpsactiviteiten, de harmonie is erbij. 
Allemaal activiteiten waar wij ook graag in de toekomst onze medewerking aan blijven 
verlenen. Hiervoor moeten wij repeteren, nieuwe leden opleiden, instrumenten onderhou-
den en als het nodig is nieuwe aanschaffen. Door ons voor € 7,- te steunen draagt u daar 
een zeer belangrijk steentje aan bij en kunnen wij ook het komende jaar bijdragen aan 
de verschillende maatschappelijke activiteiten voor De Lutte. Als een van onze leden bij u 
aan de deur komt om te vragen of u ons ook in 2018 wilt steunen vertrouwen wij op een 
positief antwoord!

DONATEURSKAARTENACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE 
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– traditiegetrouw in die jaren - een hoogmis 
in de kerk en aansluitend een receptie in 
het Bernardusgebouw waarbij het toen-
malige bestuur (zie foto) in de feestrede de 
aandacht van de politiek vroeg voor meer 
passender huisvesting voor ouderen in De 
Lutte.    Vanaf 55 jaar kon men lid worden  
en mede door actieve ledenwerving had de 
vereniging tijdens de eeuwwisseling (2000) 
al 330 leden.
Er kwamen themaochtenden  waar een 
bepaald onderwerp werd toegelicht door 
een gastspreker  en ook deze activiteiten 
vonden plaats in het Bernardusgebouw 
later De Vereeniging.
Het jaarlijkse ouderencarnaval dat de 
Tuffelkeerlkes organiseerden werd echter 
gehouden bij de buren: in cafe Jossie
Zoals reeds vermeld kon men lid worden 
van de KBO als men de leeftijd van 55 jaar 
had bereikt, maar Gerdie Nijhuis werd in 
1997 (toen ze nog maar 40 jaar was)  al ac-
tief als secretaris en penningmeester van de 
KBO afd. De Lutte en in 2006 echt officieel 
lid van de club .
Momenteel telt de KBO afd. De Lutte ruim 
300 leden en al wordt er iedere drie jaar een 
ledenwerfactie gehouden om het aantal op 
peil te houden ook al voelen veel mensen 
zich nog te jong en te vitaal om zich al 
aan te sluiten bij een seniorenorganisatie. 

Dat is jammer, want er wordt door de 
Activiteitencommissie maandelijks wel iets 
georganiseerd op velerlei terreinen, zoals 
themamiddagen, excursies en activiteiten:  
“voor elk wat wils !
Een greep uit de activiteiten van de afge-
lopen jaren: informatiebijeenkomsten over 
veiligheid in en rond huis, fietsen techniek, 
info over omgaan met verlies, het open-
baar vervoer, lezingen over geveltekens, 
Land van de Dinkel, Gezond ouder worden, 
enz. en niet te vergeten: excursies naar de 
Grolsch, Huis Singraven, Klooster Bardel, 
Klompenmakerij Koop, Vuilverwerking 
Twence en de Synagoge van Enschede.  
Men hoeft zich dus – net als ik – nog echt 
niet te jong te voelen voor deze club! 
Proficiat bestuur !    
- Tonnie Bekke -

Al verschillende keren heb ik iets geschre-
ven over een vereniging uit De Lutte, die 
een lustrum vierde en daarom is nu de KBO 
(de Katholieke Bond voor Ouderen ) aan de 
beurt, want deze “club” bestaat binnenkort 
50 jaar. Een halve eeuw die begon op 9 
november 1967  als een bejaardensoos die 
werd opgericht door kapelaan Jan Albers en 
zuster Annie Nijhuis.
Na een eerste ledenwerfactie werd begon-
nen met zgn. soosmiddagen in “de Ruimte” 
en dat was de voormalige “bewaarschool”  
bij het St. Jozefklooster. Vroeger kwamen 
hier de kleinste kinderen bij elkaar voordat 
ze naar de lagere school gingen en nu 
kwamen hier de ouderen bij elkaar om 
onder het genot van een kop koffie te kun-
nen kaarten, te handwerken en te kletsen: 
gewoon …. gezellig samenzijn! In 1968 
verlieten de zusters De Lutte en werd het St. 
Jozefklooster door de gemeente Losser aan-
gekocht en afgebroken (NB. op dit terrein 
kwam daarna de bibliotheek en de peuter-
speelzaal) en er moest dus worden uitge-
zien naar een ander onderkomen.  Even was 
dit de blokhut van Jong Nederland, maar al 
vrij snel daarna werd  het Bernardusgebouw  
het vaste onderkomen voor de senioren van 
De Lutte.  
Het eerste bestuur bestond uit de heren J. 
Huisken, G. Berning  en J. Rekers alsmede 

de dames Nijhuis, Gilbers en Koenders als 
vertegenwoordigers van de vrijwilligsters.
Deze vrijwilligsters zorgden voor een kopje 
koffie, een borreltje of een sigaartje, maar 
het hoofddoel bleef: gezellig samenzijn! 
Terwijl de heren zich veelal bezig hielden 
met kaarten deden de dames dit met 
borduren. Geleidelijk aan ontstonden er 
ook nieuwe activiteiten, zoals volksdansen, 
gymnastiek, bingomiddagen, excursies en 
…. een jaarlijks uitstapje.
In 1977 sloot de bejaardenbond van De 
Lutte zich aan bij de in dat jaar opgerichte 
Stichting Gecoordineerd Bejaardenwerk 
Losser. Die was opgericht als een soort over-
koepelende organisatie van bejaardenclubs 
in de gemeente Losser, zodat men geza-
menlijk sterker kon staan richting de politiek 
en subsidie verstrekkers.
Op 9 mei 1980 was er in café Nijhuis (thans 
cafe Jossie) een gezellig samenzijn ter 
gelegenheid van het 12-jarig bestaan en 
werd de naam veranderd in de Katholieke 
Bond voor ouderen (KBO)  en de afdeling 
De Lutte telde toen zo’n 170 leden en in 
1982 sloot ook de afdeling De Lutte zich 
aan bij de landelijke Unie KBO. In 1992 
werd het 25-jarig bestaan gevierd met 

KRONIEK  DE LUTTE

KBO  DE LUTTE 50 JAAR

ZIJACTIEF
Op dinsdag 14 november organiseert ZijActief een avond over dementie. De casemanager 
van zorggroep Sint Maarten verzorgd een lezing. De informatieavond is in De Vereeniging en 
vangt aan om 19.30 uur.  

Op dinsdag 28 november gaan de leden van ZijActief een adventsstuk  maken o.l.v Maurien. 
Deze avond is ook in De Vereeniging en begint om 19.30 uur.

Tot slot is er voor de leden van ZijActief op dinsdag 12 december een adventsviering in 
de Plechelmuskerk in De Lutte. Deze viering begint om 19.00 uur. Na de viering is er in De 
Vereeniging een gezellige avond.
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Op maandagavond 9 oktober vond de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging 
plaats en de opkomst was zeer goed. De commissies presenteerde duidelijke jaarver-
slagen en veel functies die vacant zijn, werden tijdens de vergadering ingevuld door 
enthousiaste leden. De penningmeester, Gea Weda, presenteerde een helder overzicht 
met een klein positief saldo, mede dankzij sponsoring, de rommelmarktopbrengst en 
inkomsten van de kantine. Gea heeft aangegeven volgend jaar te willen stoppen als 
penningmeester en er heeft zich diezelfde avond nog een duo aangemeld om het stok-
je van penningmeesterschap over te willen nemen. Voorzitter Peggy Rolink en secretaris 
Frans Blockhuis waren aftredend en herkiesbaar, alle leden waren het unaniem eens dat 
zij beiden opnieuw zijn herkozen voor deze bestuursfuncties. Enkele bestuursleden heb-
ben een cursus gevolgd genaamd ‘besturen met een visie’. De stip op de horizon die 
tijdens deze cursus is ontwikkeld, is gedeeld met de leden en hierin kunnen nu vervolg-
stappen worden gemaakt. Er liggen mooie uitdagingen voor het bestuur!

Binnen de commissie pr/fz werd afscheid genomen van Bernadet Wessel. Zij kreeg voor 
haar 14 jaren inzet in deze commissie een mooi cadeau aangeboden. Verder waren er 
ook dit jaar weer veel jubilarissen. 12,5 jaar lid zijn Janneke Visschedijk, Lieke Haarman, 
Eva Haarman, Carmen Reinink, Ellen Vrijkorte en Richard Damhuis. Aan hen werd ieder 
een mooie VVV-bon overhandigd. 25 jaar lid van de verenging zijn Nienke Kristen-Tijman 
op Smeijers en Gea Weda–Athmer, zij kregen een pen met inscriptie en bos bloemen. 40 
jaar lid is Tonny Nijhuis, voor hem een flesje wijn en een bos bloemen cadeau.
 
Ook werden er diverse vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zo kreeg de voltallige kamp-
commissie voor haar inzet een doos chocola en een tegoedbon te besteden in ons 
sportcafé. Ook Ria Huttenhuis, die vele jaren de inkoop voor onze kantine verzorgde 
maar hier nu mee stopt, kreeg een dinerbon en bos bloemen. Al deze gewaardeerde 
vrijwilligers kregen naast een kleine toespraak ook applaus uit de zaal.
Afgelopen jaar werden er op zondagmorgen trainingen gegeven voor jeugd van 10-16 
jaar onder leiding van Siegfried Martina. Dit was een groot succes en krijgt dus een ver-
volg. Al met al kijkt het bestuur terug op een zeer geslaagde avond!

LEDENVERGADERING V.V. LUTHERIA

Vrijdag 3 november
20:00 Lutheria DS 3 - Polstars DS 2

Zaterdag 4 november
12:00 Lutheria MC 1 - Pollux MC 2
12:00 Lutheria MC 2 - Pollux MC 5
14:00 Lutheria MA 1 - ATC MA 1 
14:00 Lutheria MB 1 - Polstars MB 1
16:00 Lutheria DS 4 - Rosstars DS 3
16:00 Lutheria DS 5 - Pollux DS 2
18:00 Lutheria DS 1 - WIK Steenderen DS 
    

Vrijdag 24 november
20:00 DS 2 - Dynamo Tubbergen DS 3
20:00 Lutheria DS 3 - Ecare Apollo 8 DS 7
    
Zaterdag 25 november
12:00 MC1 - Fysio Engbersen Aastad MC2
14:00 Lutheria MA1 - Ecare Apollo 8 MA 1
16:00 Lutheria DS 4 - HVC DS 1
16:00 Lutheria DS 5 - Ecare Apollo 8 DS 9
18:00 DS 1 - Dynamo Tubbergen DS 2

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de Facebookpagina

LUTHERIA IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS

OPKOMST 46E BARON EN ADJUDANT DE TUFFELKEERLKES

Ondanks de vele en enthousiaste vrijwilligers kan Lutheria altijd extra handen gebrui-
ken o.a. in de technische commissie en sponsorcommissie. Dus lijkt het je leuk om je 
voor onze vereniging in te zetten, maar ben je (nog) geen lid? Laat dan van je horen 
door een e-mail te sturen naar secretariaat@lutheria.nl

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA 

Het nieuwe carnavalsseizoen is bijna begonnen, de eerste hoogheden 
binnen de gemeente Losser zullen in het eerste weekend van novem-
ber gepresenteerd worden. En daarna volgen snel de hoogheden 
van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes. Ben jij ook zo benieuwd 
wie dit jaar de vereniging mag vertegenwoordigen als Baron? En wie 
wordt er dit jaar Adjudant? Kom dan zaterdag 18 november naar Hotel 
Restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De Lutte, en 
zie wie de 46e Baron en Adjudant worden van De Tuffelkeerlkes.
De feestavond zal beginnen met het aftreden van onze huidige 
hoogheden: Baron Remco Peters I, Adjudant Martin uit het Broek en Miss Susan Volker. Zij 
hebben afgelopen jaar samen met hun partners: Miranda, Natasja en Rick De Tuffelkeerlkes 
met veel plezier vertegenwoordigt. De opkomst commissie zal er voor zorgen dat zij het 
podium op speciale wijze verlaten. 

Vervolgens wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe Baron en Adjudant van De 
Tuffelkeerlkes. Zij krijgen op 9 december gezelschap van de Miss van De Tuffelkeerlkes. De 
nieuwe hoogheden zullen op een verrassende manier aan het publiek worden voorgesteld. 
Nieuwsgierig naar onze Baron en Adjudant? En ook naar onze Miss? Kom dan zaterdag 18 
november en zaterdag 9 december 2017 op onze feestavonden. Tijdens deze avonden zijn 
de blauwe consumptiemunten met het Tuffelkeerlke erop geldig. 
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Wandelen onder begeleding van Truus Wijnen laatste woensdag van de maand 
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 de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor eigen 
rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wandeling 
van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

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 be-
antwoorden. U kunt bij het Sociaal Team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen & 
woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administratie & 
financiën, gezondheid & bewegen en tot slot over werk & scholing. Meer informatie kunt u 
vinden op www.sociaalteamslosser.nl of mail naar: info@sociaalteamslosser.nl

Bridgeclub “De Lutte”  maandagavond
Op maandagvond speelt bridgeclub De Lutte in Erve Boerrigter. De brigde-avonden star-
ten weer op 18 september as. De bridgeclub is nog op zoek naar twee brigdeparen.
Voor meer info en de kosten kunt u mailen naar: benswennenhuis@gmail.com
Heeft u belangstelling om bridge te leren. Laat het weten. Dan kunnen we een cursus 
organiseren. De beginnerscursus duurt drie maanden. Daarna kunt u direct aansluiten bij 
de bridgeclub De Lutte.

DORPSINFOPUNT

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

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 etc.
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Wist u dat:
• Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen 

naar: 0541-552009
• U ruimten kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes.
• Op iedere 3de woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft.
• Dat er informatie folders van het Formulieren Informatie Team (FIT) klaar liggen bij het 

dorpsinfopunt
• Er verschillende soorten yoga in ons dorpshoes plaatsvinden
• Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Cursus koken voor mannen (Nieuw) dinsdag| 18:00 - 22:00 uur 
Gezellig met elkaar in de keuken een uitgebreide maaltijd bereiden. Een niet alledaags 
voor- hoofd- en nagerecht bereiden en daarna in een ontspannen sfeer gezamenlijk eten. 
Het kan allemaal in Erve Boerrigter. 
Het lesgeld bedraagt € 104,-  voor 6 bijeenkomsten waarvan er 2 met partner zijn. Lijkt 
dit je iets en wil je meer weten of je zelf aanmelden. Bel even met de administratie van St. 
Cluster over de mogelijkheden (053-5369400), vragen naar Haico Muller.

KINDERACTIVITEITEN IN HET DORPSHOES:

In de vitrine: Wie volgt Jens op?
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 gea@dorpshoes.nl.

Muzieklessen in het dorpshoes
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Momenteel zijn er gitaar-, trompet- en slagwerk lessen. Voor info neem 
contact op via info@muziekschooldesleutel.nl.

Kinderyoga dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.00-16.45 in het dorpshoes. De kosten be-
dragen €40,00 voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: slickers.
petra@gmail.com Bellen kan ook: 06-38210955.

COLLECTE FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Met de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is  in  
Beuningen €  604,10 en in De Lutte € 914,87  opgehaald. Het Fonds 
bedankt alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen hebben. 
Een speciaal woord van dank voor mw. Van Leijenhorst, die na 34 jaar 
afscheid neemt als collectant! En in Beuningen nam mw. Scholten 
afscheid, ook zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet! Nieuwe 
collectanten zijn altijd welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Miriam 
Bekke: miriam@bekke.nl, tel. 855041

Collectant gemist? Op de website  www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl kan online 
gedoneerd worden.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Rijdend naar mijn werk luister ik naar Radio 
2, naar Ekdom in de ochtend. Een heerlijke 
zware mannenstem die mij in de vroege 
ochtend verwend met muziek. Elke ochtend 
rond kwart voor acht komt Dr. Pop in zijn 
uitzending. Dr. Pop is dé muziekprofessor 
van de Nederlandse radio, elk nummer 
kent deze muziekspecialist. Zijn patiënten 
zijn luisteraars, muziekliefhebbers, die ziek 
zijn omdat ze een bepaald nummer niet 
kunnen vinden dat ze ooit een keer hebben 
gehoord. Een muzieknummer dat sindsdien 
in hun hoofd is blijven hangen en waar ze 
maar niet meer van afkomen. 

Sommige patiënten kennen alleen stukjes 
van de videoclip, of weten alleen nog een 
bepaald jaar/periode waaruit het nummer 
kwam of neuriën een stukje refrein. Al is 
het maar een klein stukje, Dr. Pop kent 
het nummer. Het zijn vaak nummers waar 
luisteraars een herinnering aan hebben, een 
mooie herinnering, een vakantieplaatje en 
soms ook een verdrietige herinnering. Heel 
herkenbaar voor mij en voor velen, denk ik! 
Soms probeer ik ook Dr. Pop te zijn, probeer 
of ik ook het langgezochte nummer ken, en 
soms weet ik het, voel mij dan echt Dr. Pop. 
Dr. Pop voelde ik mij ook toen ik de jaarlijkse 
vriendinnendag mocht organiseren voor 
mijn vriendinnen vanaf de kleuterschool en 
vriendinnen die er op de vroegere Radboud 
Mavo bij kwamen. Zeven dames waarvan 
ik er vier al ken vanaf de eerste klas van de 
kleuterschool bij juf Milly. Al héééél lang 
dus. Elk jaar, de derde zaterdag van sep-
tember is onze dag, veel kletsen, lachen, 
eten, drinken en nog meer gezelligheid 

en plezier. Na de lunch is er elk jaar een 
activiteit, dat kan van alles zijn. Ik wilde dit 
jaar iets gaan doen wat we nog niet eerder 
hadden gedaan, namelijk een single opne-
men. We zijn zeven verschillende types en 
zo verschillend is ook onze muzieksmaak. 

Welk nummer ga je dan in hemelsnaam 
opnemen? Het moest een makkelijk mee 
te zingen nummer zijn, niet te hoog, niet 
te snel en niet te veel la-la-la-la. Als Dr. Pop 
ben ik YouTube ingedoken. Jeetje, wat kom 
je dan wel niet allemaal tegen? Ik gooide 
er een paar zoektermen in en kwam het 
ene na het andere foute nummer tegen. 
Stiekem werd ik steeds enthousiaster, mijn 
bloeddruk steeg tot zeer muzikale hoogte. 
Van André Hazes, The Scene, Doe Maar, 
Bløf, The Dolly Dots, Luv steeg ik af naar 
de kelder van YouTube waar ik de meeste 
foute Nederlandstalige meezingers en 
Duitse Schlagers tegenkwam. Heino, Drafi 
Deutscher, Rita Hovink, De Johnnies, Denny 
Christian, enz. Zo fout dat deze nummers 
vanzelf weer leuk worden. Oh, zo fout en 
zo leuk, het was stiekem echt genieten. 
Uiteindelijk had ik een nummer gevonden 
dat bij ons allen paste. Weken heb ik de 
tekst geoefend in mijn auto, hard meege-
zongen, in mijn uppie het accent geoe-
fend, de uithalen in de zang onder de knie 
gekregen. 

Het voelde alsof ik meedeed in Carpool 
Karaoke met James Corden, met mezelf in 
de rol van Corden. Uiteindelijk kende ik het 
nummer vlak voor de vriendinnendag he-
lemaal uit mijn hoofd. In de opnamestudio 

DR. POP, VRIENDINNENDAG EN GUILTY PLEASURES

In deze uitgave van ’t Luutke beginnen 
we met een nieuwe rubriek. Onder het 
motto ‘Grut oet De Lutt’ delen we vanaf 
nu zeer regelmatig bijzondere uitspraken 
van jonge Luttenaren met de lezers van 
ons dorpsblad. Kinderen kunnen in hun 

al hun wijsheid en onbevangenheid vaak 
(onbedoeld) grappig en eerlijk uit de hoek 
komen. Naar dat soort uitspraken gaan wij 
op zoek voor deze rubriek. Dus als u uw 
(klein)kind, buurjongetje of –meisje, neefje 
of nichtje of ander jong grut uit ons dorp 
zo’n grappige vraag stelt of een komische 
uitspraak doet, houden wij ons daarvoor 
aanbevolen. Het enige dat u hoeft te doen 
is de betreffende uitspraak, de naam van 
het kind en de leeftijd (desnoods alleen 
de voornaam) en de context waarin de 
uitspraak werd gedaan aan ons door te 
mailen.  Inzendingen voor ‘Grut oet De 
Lutt’ kunnen worden verzonden naar 
Tessa Olde Riekerink (tessaolderiekerink@
gmail.com). Met uw medewerking hopen 
we ’t Luutke nog lezenswaardiger te kun-
nen maken.

Redactie Luutke

NIEUWE RUBRIEK: GRUT OET DE LUT

van een plaatselijke wereldberoemde bas-
gitarist met een zeer deskundige producer 
hebben wij het nummer opgenomen. Een 
onvergetelijke ervaring, we wisten niet dat 
we dit in ons hadden. Het is jammer dat De 
Luts Got Talent Band niet meer bestaat. Het 
was ons een groot genoegen en plezier 
geweest om met dit nummer tijdens de 

Hellehondsdagen op het podium te staan, 
compleet met choreografie, bijpassende 
outfit en live gezongen natuurlijk. Helaas, 
balen, jammer, zeer zonde en een gemiste 
kans voor De Lutte! Leef als een zigeuner, 
lach als een clown, het is mijn levensmotto 
geworden…..
- Monique -

COLLECTE KWF

Tijdens de collecte voor KWF Kankerbestrijding is in de gemeente Losser een prachtig 
bedrag opgehaald. De totale opbrengst in de gemeente is €8.785,85 euro. Hiervan is in De 
Lutte €1.617,61 euro opgehaald en in Beuningen €589,65 euro. 

Deze fantastische opbrengst is te danken aan de inzet van al onze collectanten die we 
willen bedanken. Ook willen we alle mensen bedanken voor hun gift!
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Aan alle ouders/verzorgers van onze fanatieke volleybalsters:
Langs deze weg willen we jullie dochter(s) de mogelijkheid bieden om deel te nemen 
aan de technische trainingen op zondagochtend.
Vorig jaar hebben we hiervan een pilot uitgevoerd met tien zondagen, voor alle volley-
balsters in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar. De training is van 10 tot 12 uur.
Dit jaar worden dat zestien zondagen voor dezelfde leeftijdsgroep, maar de kosten blij-
ven gelijk aan vorig jaar. Dit omdat het bestuur vanwege het succes van vorig jaar heeft 
besloten in deze training wat extra geld te investeren.
We vragen u de bijdrage van €50 over te maken op rekeningnummer: NL81RABO 
0130318000 op naam van V.V. Lutheria en o.v.v. ‘zondagtraining’.
Betaling wordt gezien als deelname aan de training.
Voor de meiden die dit jaar voor het eerst meedoen, zal een nieuw shirtje worden 
aangeschaft. Alle andere meisjes die al een shirt hebben, vragen we dit gele shirt tijdens 
deze training te dragen. De trainingen worden gegeven onder leiding van Sigfried 
Martina met hulp van onze jeugdtrainers zelf.
Voor vragen kunt u zich wenden tot Jorien uit het Broek (girl_jorien@hotmail.com) of 
Jeanine Martina (jeaninemartina@hotmail.com).
De data waarop getraind gaat worden zijn:
Zondag 15 oktober de zaal, zondag 29 oktober de zaal, zondag 5 november de hal
Zondag 12 november de hal, zondag 19 november de hal, zondag 3 december de hal
Zondag 10 december de zaal, zondag 17 december de zaal, zondag 14 januari de zaal
Zondag 21 januari de zaal, zondag 28 januari de hal, zondag 25 februari de hal
Zondag 4 maart de hal, zondag 18 maart de hal, zondag 25 maart de hal.

Op zondag 15 april is er in de hal een afsluitende training waarvoor u als ouders bij deze 
alvast wordt uitgenodigd. Maar ook op de andere dagen kunt u natuurlijk vanaf de 
tribune kijken.
Lutheria wil samen met uw kind er een leerzame maar ook leuke ervaring van maken!

ZONDAGTRAININGEN LUTHERIA VOOR JEUGDSPELERS

GROENE LOPER LOSSER-OLDENZAAL VAN START

Maak kans op een gratis biologisch bloembollenpakket
Binnenkort gaat de Groene Loper Losser-Oldenzaal van start met een biologische bloem-
bollenactie. De Groene Loper wil bewoners, scholen en bedrijven betrekken bij de eigen 
natuurlijke leefomgeving. Buurt- en dorpsinitiatieven en (zorg) instellingen die met elkaar 
de directe omgeving willen vergroenen kunnen een gratis bloembollenpakket van 1000, 
500 of 250 bollen aanvragen. Deze bollen zijn goed voor de bijen en vlinders in het vroege 
voorjaar. 

Dorpen, buurten of zorginstellingen die samen bollen in willen planten, sturen voor 10 
november een mail met een korte omschrijving van de plannen naar groeneloperlosserol-
denzaal@gmail.com. De 15 mooiste (buurt)initiatieven ontvangen een gratis bloembollen 
pakket.  Het project De Groene Loper gaat de komende jaren meer van dit soort initia-
tieven ontplooien en ondersteunen. De Höfte, IVN Oldenzaal, Bijenvereniging Oldenzaal 
en Natuur en Milieu Overijssel werken daarbij samen. Ze organiseren bijeenkomsten en 
gezamenlijke acties. 

Mensen die bezig zijn met een groen project, of ideeën hebben om samen met anderen 
de buurt of schoolplein te vergroenen, zijn van harte welkom op de startbijeenkomst van 
de Groene Loper Losser-Oldenzaal. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 22 
november in het dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte
Prachtige kans voor de bewoners van de nieuwe wijk De Lutte-Oost (Luttermolenveld) om 
de geluidswal van de A1 heel erg kleurrijk te maken.

VOORLEESWEDSTRIJD OP DE PLECHELMUSSCHOOL 

Op de Plechelmusschool werd woensdag 18 oktober weer de jaarlijkse 
voorleeswedstrijd gehouden. Hieraan mochten leerlingen van de groepen 7 en 8 
meedoen. 

Uit elke klas kwam een vertegenwoordiger voor de 
schoolfinale. Deze kandidaten (Joleyn Smithuis, Jade 
Oude Hampsink, Sophie Schreur en Valerie Hagen) 
mochten een stukje voorlezen voor een deskundige 
jury. Uiteraard werden zij bijgestaan en aangemoedigd 
door de leerlingen van de overige groepen. Het werd 
een spannende strijd, maar gelukkig kon de jury na 
uitvoerig overleg toch een winnaar aanwijzen. Dit werd 
Sophie Schreur uit groep 7. Zij gaat de school in januari 
vertegenwoordigen bij de gemeentelijke wedstrijden in 
Losser. 
Daarbij wensen wij haar veel succes.
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SV DE LUTTE AFD. HANDBAL UITSLAGEN EN PROGRAMMA

Wedstrijdprogramma november

31 oktober 2017
20:30 DMW2 - Stormvogels DMW1   

1 november 2017
21:00 Kedingen DMW1 - De Lutte DMW1         
     
4 november 2017
18:00 De Lutte DB2 - Olympia HGL DB2              
19:00 De Lutte DB1 - W.H.C. DB1          
19:15 Combinatie ‘64 DC3 - De Lutte DC1          
     
5 november 2017
09:00 Bornerbroek F1 - De Lutte F2     
09:50 Dynamiek D2 - De Lutte D1         
10:00 Avanti Wilskracht F1 - De Lutte F1           
12:20 B.W.O. DS2 - De Lutte DS1          
     
11 november 2017
18:30 De Lutte F1 - Bentelo F1                   
18:30 De Lutte F2 - R.S.C. F2           
18:55 Dynamiek DB1 - De Lutte DB2               
19:15 De Lutte D1 - Olympia HGL D3   
20:15 De Lutte DS1 - Combinatie ‘64 DS2              
   
12 november 2017
13:05 D.S.V.D. DB1 - De Lutte DB1   
 
18 november 2017
19:00 De Lutte DB1 - Stevo DB1                                      
19:15 Langeveen DS1 - De Lutte DS1    
 

     
     
19 november 2017
09:30 Dynamiek F2 - De Lutte F2                                      
10:00 Stormvogels F2 - De Lutte F1       
10:20 W.H.C. D2 - De Lutte D1                                            
11:10 Dynamiek DC1- De Lutte DC1    
     
21 november 2017
20:30 De Lutte DMW1 - Cabezota DMW1                                          
     
22 november 2017
20:30 Dynamiek DMW1 - De Lutte DMW2       
     
25 november 2017
17:10 De Lutte F2 - Stormvogels F3                                           
17:10 De Lutte F1 - W.H.C. F2 Sporthal      
18:00 De Lutte DB2 - Langeveen DB1                                       
19:00 De Lutte DB1 - Borhave DB1         
20:15 De Lutte DS1      W.H.C. DS2
     
26 november 2017
11:40 Avanti Wilskracht D3 - De Lutte D1                                                
11:45 Borhave DC3 - De Lutte DC1                                                        

Onderstaand de uitslagen van het tweede wedstrijdweekend: 
15-10-2017         Hacol ‘90 DS2 - De Lutte DS1 20-22
15-10-2017         Avanti Wilskracht DB1 - De Lutte DB1 12-13
15-10-2017         Bentelo DB1- De Lutte DB2 6-15
15-10-2017         Bornerbroek D2 - De Lutte D1 5-6
15-10-2017        Borhave F1 - De Lutte F1 3-4
17-10-2017         D.H.V. DMW1 - De Lutte DMW2 14-9
17-10-2017         De Lutte DMW1 - Stevo DMW1 14-12

KBO DE LUTTE 50 JAAR ACTIEF!

In De Lutte is onze KBO-afdeling actief met het organi-
seren van themamiddagen over belangrijke 
onderwerpen, zoals veiligheid, zorg en wonen.
Maar ook meer ontspannen onderwerpen komen 
aan bod en verder worden fietstochten en excursies 
georganiseerd. Er is een goed contact met naburige 
seniorenverenigingen.
Samen met de PCOB is de landelijke KBO vooral  bezig 
met de belangenbehartiging voor jongere en oudere 
senioren. Bij onze regering in Den Haag wordt voortdurend gepleit voor bv.: koopkrachtbe-
houd, werkgelegenheid voor 55-plussers, verbetering van verpleeghuiszorg, veiligheid en 
een betere kwaliteit van leven voor alle senioren. Dit zijn maar enkele recente voorbeelden, 
wilt u hierover meer lezen, kijk dan naar: 
http://www.uniekbo.nl/belangenbehartiging/

KBO afdeling De Lutte bestaat op 9 november 50 jaar. We beginnen ons feest om 14.00 
uur met een woord- en communieviering in De Vereeniging. Vanaf 19.00 uur tot onge-
veer 20.30 uur is er een receptie. Wat nog niet in onze nieuwsbrief staat is dat het bestuur 
heeft besloten om de opbrengst van de collecte die in de viering zal worden gehouden te 
schenken aan de Caritas-afdeling in onze parochie.     
  
De parochiële Caritas Instelling Lumen Christi wil in eerste instantie hulp verlenen aan 
individuele mensen in nood als officiële instanties hen niet meer verder kunnen helpen. 
Hulp in de vorm van bijv. het aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, vervoers-
kosten, voldoen van een bijzondere ziektekostennota , een cadeautje voor je kinderen met 
sinterklaas, enz. De hulpverlening strekt zich uit binnen de grenzen van de parochie Lumen 
Christi.  

Als er tussen u nog mensen zijn die in verband met onze doelstellingen onze vereniging 
willen sponsoren dan zouden we het heel fijn vinden als u uw bijdrage wilt storten op 
rekening  NL42 RABO 0130 3424 67 ten name van KBO De Lutte.
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KIEK ES

Het lijkt erop dat deze rubriek een echte 
uitdaging is voor de families Oude Egbrink 

in ons dorp. Was het de vorige keer Femke 
Oude Egbrink die de digitale wisselbokaal 
kreeg thuis bezorgd, dit keer gaat deze 
illustere prijs naar Stef Oude Egbrink. Hij 
meldde ons als eerste dat het voorwerp 
in de vorige aflevering de vlaggenmast 
voor de blokhut van Jong Nederland in het 
kerkenbos is. Stef, van harte gefeliciteerd 
en natuurlijk heel veel plezier met je prijs.  
Denkt u te weten op welke locatie zij deze 
fraaie plaat heeft gemaakt, 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. Veel succes.
- De redactie- 

Onder de naam de ‘Actieve Ontmoeting’ gaat op woensdag 22 november een geheel 
nieuw project van start in dorpshoes Erve Boerrigter. De Actieve Ontmoeting is een geza-
menlijk in initiatief van de gemeente Losser, stichting Fundament/welzijn en de Zorggroep 
Sint Maarten. Een keer per week, op de woensdag van 10.00 tot 13.30 uur, wordt in het 
dorpshoes een programma aangeboden dat bestaat uit ontmoeten/gezelligheid, een 
beweegactiviteit (bijvoorbeeld in de harmoniezaal van het dorpshoes) en samen gezond 
koken en eten. Voor de maaltijd en het koffiedrinken hebben de deelnemers de tussen-
ruimte van Erve Boerrigter tot hun beschikking.

De Actieve Ontmoeting richt zich op volwassen (merendeels wat oudere) inwoners van de 
dorpen De Lutte en Beuningen. Mensen voor wie het goed zou zijn als ze wat minder vaak 
alleen zouden zijn en als ze wat vaker gezonder zouden eten. Door middel van een be-
weegactiviteit worden zij gestimuleerd om hier samen met anderen inhoud aan te geven. 
Het uitgangspunt hierbij is, dat als je samen iets met anderen doet, dat dit vaak stimuleert 
en leidt tot nieuwe contacten, gezelligheid en meer plezier in het leven.
De begeleiding is in handen van professionals van Zorggroep Sint Maarten en een be-
weegdocent van de Stichting Fundament. In principe worden zij daarin ondersteund door 
vrijwilligers. 

De initiatiefnemers stellen zich een activiteit voor, waarbij de deelnemers zo actief moge-
lijk zijn én aanvullende initiatieven (op termijn) niet uitgesloten zijn. Door middel van een 
intake-formulier wordt de deelnemers gevraagd naar hun invulling van de dag. Na een 
jaar bespreken we met de deelnemers wat de ‘Actieve Ontmoeting’ hen heeft gebracht.  
De drempel voor deelname wordt zo laag mogelijk gehouden. Zo zal de eigen bijdrage 
slechts vijf euro per keer bedragen voor de gehele activiteit, inclusief een verse en gezonde 
maaltijd.

Op woensdag 15 november (van 10.00 tot 12.00 uur) is er een bijeenkomst met kof-
fie en cake gepland in het dorpshoes voor alle potentiële deelnemers aan de Actieve 
Ontmoeting. Via de gemeente Losser ontvangen zij hiervoor een uitnodiging.  

DE ACTIEVE ONTMOETING IN HET DORPSHOES

Over een aantal weken wordt Sinterklaas 
weer welkom geheten in ons dorp. Net als 
voorgaande jaren zorgt Jong Nederland 
ervoor dat hij op  respectvolle wijze in ons 
dorp wordt ingehaald. 
Op zondag 26 november arriveert Sinterklaas 
rond 14.15 uur in De Lutte. Sinterklaas en 
zijn pieten worden door de harmonie, de 
motorclub en de solexclub begeleid naar het 
centrum. Na afloop van de intocht is er in 
café/zalencentrum De Vereeniging de gele-
genheid om Sinterklaas een handje te geven 
of een liedje voor hem te zingen. 

Om deze intocht mogelijk te maken vragen wij u vriendelijk om een kleine bijdrage. 
Daarom staan er ook dit jaar weer collectepotjes bij de Dorpstraatspecialisten. Naast 
de collectepotjes is er ook de mogelijkheid een bijdrage te geven na afloop in De 
Vereeniging. Op zeer professionele manier verzorgd Jong Nederland al jaren huisboeken 
in De Lutte en omgeving. Ook dit jaar komt Sinterklaas samen met twee pieten bij u 
thuis, om zijn verjaardag samen te vieren. Hij heeft natuurlijk een goed woordje voor elk 
kind in zijn grote boek staan. Een huisbezoek duurt ongeveer 25 minuten. 

SINTERKLAAS IN DE LUTTE

Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken op 2, 3 en 5 december.
Als u wilt dat de Sint uw deur niet voorbij gaat, vul dan het formulier in op de site van Jong 
Nederland, u krijgt hiervan een bevestiging. Ook kunt u bellen of mailen 
met Eva Haarman.

Formulier op de site: http://jndelutte.nl/huisbezoeken-sinterklaas/ 
Telefoonnummer: 06-39842208 of e-mail: sinterklaas@jndelutte.nl
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Woensdag 1 november: Allerheiligen 
19.00 uur : Communieviering    
Voorganger : pastor I. Schraven  
Lectrice : mevr. M. Brookhuis         
Collecte : Eurocollecte voor eigen                
geloofgemeenschap 
 
Donderdag 2 november: Allerzielen 
20.00 uur : Gebedsherdenkingsviering m.m.v. het Plechelmuskoor  
Voorganger : dhr. J. Welhuis en mevr. G. Maseland  
Lectrice : mevr. T. Volker           
Collecte : 1e collecte voor eigen geloofsgemeenschap 
    2e collecte voor onderhoud kerkhof en kosten Allerzielen 
 
Zaterdag 4 november 
18.30 uur : kinderkerk       
 
Zondag 5 november 
09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het themakoor    
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis  
Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink           
Misdienaars : Tess Kleissen en Eva Oude Egbrink  
 
Dinsdag 7 november  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 8 november  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
 
Zondag 12 november 
09.00 uur : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor    
Voorganger : mevr. I. Onland 
Lectrice : mevr. G. Maseland        
Misdienaars : Mirthe en Joyce Rolink 
 
Woensdag 15 november  : 19.00 uur  Eucharistieviering 
 
Zaterdag 18 november 
19.00 uur  : Vormselviering 
Voorganger  : pastor I. Schraven 
Lectrice  : mevr. T. Volker 
Misdienaars       : Tess Kleissen en Eva Oude Egbrink 
Collecte       : 2 collecte voor het Jongeren Pastoraat 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 19 november 
09.00 uur : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor    
Voorganger : Pastor L. Ros 
Lectrice : Mevr. T. Hesselink        
Misdienaars : Joep Volker en Bart Rolink  
 
Woensdag 22 november  : 19.00 uur  Eucharistieviering 
 
Intenties 
Donderdag 2 november: Allerzielen 
Eerder opgegeven intenties voor Allerzielen zie ’t Luutke 14 
Martin Volker, Frans en Annemarie Rosink, Hennie Schopman, Johan olde 
Heuvel, Ouders Bosch-Benneker, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Ouders 
Visschedijk-Frielinck, Ouders Egberink-Peterinck, Jo Zents, Hubert Sweerts,  
Annie Vlutters-Kamphuis, Jan Schaeper, Marie Keizer-Pots, Agnes Alberink-Boers, 
Jan Lenfert, Jozef van Langen, Lies Blockhuis-olde Hendrikman, Ben uit het Broek 
Henk Kampsteeg, Johan olde Heuvel, Annie Heuvels-Meijerink, Annie Benneker-
Steghuis, Truus Steunebrink-Benneker, Gerard Zwijnenberg, Jan Nijhuis, Dries 
oude Roelink, Joke grote Punt-Doove, Johan Schasfoort, Paula Scholte Lubberink-
Spijker, Tine Kuiphuis-Werkhoven, Jan Sweerts, Truus Schasfoort-Kaptein,  
Ria van de Zande-Linderman. 
 
Zondag 5 november: Gerhard grote Beverborg, Ouders Lentfert-Siegerink. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Gilbers-Raatgerink, Johan Grashof, Overl. fam. Seijger-
Koertshuis, Frans Giesselink, Frans Brookhuis (Austweg). 
 
Zondag 12 november: Echtpaar Grote Punt-Lansink, Herman en Leny Nijhuis-
Kleijhuis, Jan Heijdens, Annie Heuvels-Meijerink. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Jeunink-Welhuis, Ouders 
Schaepers-Nolten, Ouders Leussink-Wiggers, Dien Nijhuis-Tijhuis (Dorpstraat), 
Jan Schaepers, Annie Vlutters-Kamphuis. 
 
Zondag 19 november: Ouders Kristen-Beld, Echtpaar Lenfert-Seiger, Ouders 
Pots-Beernink, Ouders Jeunink-Pots, Alwie Grunder, Ouders Zanderink-Welhuis, 
Hennie Beernink (Nachtegaalstraat), Andre Steghuis. 
 
Jaargedachtenis: Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders Lentfert-Nijhuis, 
Marinus Oude Egberink. 
 
Gedoopt:  
Lisa, dochter van Tim en Marleen Nijhuis. Beatrixstraat 3. 
Nijs, zoon van Ruud Hampsink en Annemarie Scholten. Ambachtstraat 19. 
Sam, zoon van Daan Olde Riekerink en Sanne Kamphuis, Ambachtstraat 11. 
Femke, dochter van Paul en Aniek Peters. Merelstraat 27. 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
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Pastorpraat:  
Van erfenis komt ergernis?  
Onlangs was er in de weekendliturgie een lezing van Matteus waarin Jezus zegt;  
geef  aan de keizer wat de keizer toekomt. Dat ging over de vraag of de mensen 
belasting dienden te betalen aan de bezetter destijds, de Romeinen. Maar Jezus 
zei ook; geef aan God wat God toekomt. 
In onze tijd betalen we ook onze belasting aan de huidige overheid. Maar 
mensen worden wat kritisch dat we ook belasting moeten  betalen over een 
erfenis. Maar daarop doel ik hier niet.  In de overweging tijdens de viering ben ik 
wel ingegaan op de spanningen die er soms binnen families ontstaan, bij de 
verdeling van een erfenis. Soms geeft de verdeling namelijk aanleiding tot 
verwijdering omdat niet iedereen “recht” wordt gedaan. En pijnlijk genoeg kan 
het jaren duren voordat er dan weer toenadering tot elkaar komt, of de breuk 
blijkt definitief. Mijn oproep in de kerk was om rondom die situaties niet alleen 
een financieel specialist in te schakelen maar ook uit te zien naar een 
vertrouwenspersoon die zo mogelijk ook kan helpen bij de onderlinge 
verhoudingen. Uiteraard kunt u voor steun en hulp ook een beroep doen op ons 
pastoraal team.  God komt toe dat we een volgende stap proberen te zetten, ook 
als spanningen en lijden aan elkaar op ons pad komt. Dat is misschien eveneens 
uit de oproep van Jezus te halen als Hij zegt dat we God hebben te geven wat 
God toekomt.      

Vriendelijke groet,  pastor  L.M. Ros 
 
Naar de Eerste Heilige 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 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 maandagavond 20 november is er een informatieavond voor 
alle geïnteresseerden en de ouders/verzorgers van de kinderen die op zondag 3 
Juni 2018 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. 
 
Schilderwerkzaamheden kerk 
In de week van 6 november zullen er binnen in de kerk diverse 
schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen met 
name in het achterste deel van de kerk plaatsvinden. Aangezien er hiervoor een 
aantal kerkbanken tijdelijk zullen worden verwijderd en andere banken worden 
afgedekt kan het zijn dat u gedurende de vieringen rond deze week enige hinder 
ondervind. Wij vragen u hiervoor uw begrip en gaan er vanuit dat u een andere 
plek binnen de kerk kunt vinden om de viering te volgen.  
 R. Grote Beverborg, penningmeester locatieraad St. Plechelmus De Lutte 
 

Plechelmuskoor De Lutte reist naar Maastricht 
Het Plechelmuskoor De Lutte viert dit jaar dat het 50 jaar geleden is dat er 
vrouwen werden toegelaten in het tot dan mannenbastion. Het gemengde 
zangkoor repeteert en zingt ongeveer 100 keer per jaar voornamelijk in de 
Plechelmuskerk van De Lutte. Zij verzorgen bijna elke zondag de zang bij de 
H.Mis, verzorgen avondwakes en vieringen maar ook bij begrafenissen en 
huwelijken. Het gouden jubileum wordt onderstreept met wederom een 
koorreis. Dit jaar reist het koor, wederom onder leiding van dirigent Raymond 
Breukers, zoals gezegd af naar Maastricht. Er wordt onder anderen gezongen in 
de Sint Petruskerk in Rekem bij Lanaken België. In Maastricht wordt gezongen in 
een gelegenheid aan het Vrijthof. En zondags wordt in de Sint Odaparochie, in de 
Hieronymus & Antoniuskerk met voorganger pastoor Paul Tervoort (oud pastor 
in De Lutte) de H.Mis opgeluisterd. De reis duurt van donderdag 26 tot en met 
zondag 29 oktober. De koorleden bezoeken vele bezienswaardigheden en 
worden in Laar door pastoor Tervoort rondgeleid. In België worden de koorleden 
rondgeleid in het mooiste dorp van Vlaanderen, Rekem. Inwoners die de inzet 
van het koor weten te waarderen of die het koor een warm hart toedragen 
kunnen eventuele (reis)ondersteunende giften overmaken op rekeningnummer 
NL70 RBRB 8804091835 t.n.v.  Bennie Welhuis, Bavelsweg 7, 7587NP De Lutte. 
Inmiddels hebben al enkele regelmatige bezoekers aan de Lutter kerk een gift 
overgemaakt. Ook via deze weg zegt het reiscomité hartelijke dank. De reis 
wordt verzorgt met een bus van Ter Beek reizen uit Tubbergen.  
 
Lourdes 
De collecte voor het Lourdeswerk De Lutte, welke collecte werd gehouden van 
27 augustus tot en met 2 september, heeft € 1.123,75 opgebracht. Bij deze 
willen wij u allen bedanken voor uw gift en tevens willen wij alle collectanten 
bedanken voor hun inzet. Het kan zijn dat u niet thuis was op het moment dat 
onze collectant(e) langs kwam. Wilt u alsnog het Lourdeswerk in De Lutte een 
warm hart toedragen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL28RABO1013542851 t.n.v. Lourdeswerk De Lutte. 
Kent u iemand uit onze geloofsgemeenschap die volgend jaar graag naar Lourdes 
wil en die wel een steuntje in de rug kan gebruik, geef zijn of haar naam dan 
door aan Betsie Volker, Anneke Olde Nordkamp of Elly Damhuis. 
In 2018 wordt er wederom een Bisdombedevaart georganiseerd.  
Vanuit Twente willen we graag deelnemen aan deze bedevaart van 27 april tot 
en met 5 mei 2018 (busreis). Voor informatie over deze Bisdombedevaart kunt u 
contact opnemen met Betsie Volker (tel: 0541-551806), Anneke Olde Nordkamp 
(tel: 0541-552093) of Elly Damhuis (tel: 0541-229852). 
 
Caritas nieuwsbericht 
Beste mensen, de wintertijd doet weer zijn intrede. We maken het gezellig thuis. 
De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer 
vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp 
nodig hebben voort te helpen. De Caritas  biedt hulp en ondersteuning aan 
individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij 
kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, 
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bijzondere ziekte kosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere 
instanties u niet meer kunnen helpen kunt u een beroep op de Caritas doen. 
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, 
zoals vloerbedekking, een fornuis, een stofzuiger, kleding,  bijdrage in medische 
kosten en ga zo maar door. 
Dit kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door 
opbrengsten van de kerkcollecte. Tijdens de kerstviering wordt er een collecte 
gehouden voor de Caritas. Uw bijdrage is dan van harte welkom.  
Mocht u de Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons altijd 
ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op 
onze site www.caritaslumenchristi.nl 
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” schenken aan 
bezoekers van de voedselbank, waarin zeeppoeder, shampoo, tandpasta etc.  Zo 
blijft er hopelijk voor deze gezinnen financiële ruimte over om de feestdagen 
door te komen. Zeker in deze tijd, al trekt de economie aan, zijn er nog steeds 
mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open 
voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen 
hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via 
Pastor Ros.Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het 
Caritasbestuur.Namens De Lutte zit Martin Blockhuis in het bestuur. 
Martin Blockhuis heeft meerdere jaren deel uitgemaakt van het bestuur en kan 
niet worden herbenoemd. We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe kandidaat 
voor De LutteHebt u belangstelling voor deze bestuursfunctie, dan vragen wij u 
contact op te nemen met Martin Blockhuis (tel 06-30603525) We hopen dat 
deze functie op korte termijn weer ingevuld kan worden, en het bestuur weer 
voltallig is.Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een 
van de bestuursleden. 

Namens Caritas Lumen Christi Jolijn Grote Punt, voorzitter 
 

 
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) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 
  

Schreur
De Lutte




