
Agenda
23 okt ZijActief: yoga avond
26 okt Tirolermiddag
27 okt Landgoed Twente Fair
11 nov Helletocht
12 nov KBO bingo
14 nov Dag voor ouderen Parochie
20 nov Zijactief: Dr. Ovink, diabetes
25 nov Intocht Sint Nicolaas De Lutte

@LTFAIR

Landgoed Fair Twente. Een week-
end lang al het goed van Twente 
beleven, proeven en ervaren! Een 
unieke combinatie van ontmoeten 
en genieten in een prachtig outdoor 
decor. Welke dag kom jij? Zaterdag 
27 of zondag 28 oktober? #ltf2018 
#herfstfair #twente

Twitter

KRONIEK DE LUTTE:
V.V. LUTHERIA

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 15 - van 23 oktober  t/m 13 november 2018

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

KLAAR VOOR DE WINTER: SNERTLOOP DE LUTTE
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdends 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 08:00 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

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

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

Het volgende ’t Luutke, 16 loopt van 13 november  tot 4 december 2018 
kopij inleveren woensdag 7 november voor 20.00 uur via e-mail.

 Oktober

23 ZijActief Yoga en ontspanningsavond
26 KBO/Zonnebloem Tirolermiddag
27 Landgoed Twente Fair Lutterzand

 November

 6 Algemene Ledenvergadering VVV bij 
‘t Kruisselt
11 Helletocht
12 KBO bingo
14 Dag voor ouderen Parochie De Lutte
20 ZijActief Dr. Ovink / diabetes avond
25 Intocht Sint Nicolaas in De Lutte
27 ZijActief Adventsstuk maken

 December

 2 Snertloop Loopgroep De Lutte
 8 Afvoer en opkomst Graaf Bosdûvelkes
14 Jeugdgala De Lutte
16 Opening Residentie en instuif 
Bosdûvelkes
16 Kerstconcert en kerstmarkt 
Beuningen
18 ZijActief adventsviering in de kerk
22 Adventstocht en kinderkerstviering
23 Kerstconcert Plechelmus Harmonie
26 VVV Kerstwandeling De Lutte

JAARKALENDER 2018
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De organisatie van Loopgroep De Lutte is zich aan het voorbereiden op de winter. 
“Bij onze hardloopwedstrijd op 2 december 2018 hoort een beetje kou en vooral lek-
kere snert! Anders doet het de naam ‘Snertloop’ geen eer aan”, zegt voorzitter oude 
Egbrink. Honderden hardlopers hebben zich al aangemeld voor deze 34e Snertloop 
in De Lutte. Maar er kan nog meer bij!

Op zondag 2 december 2018 klinkt vanaf 10:15 uur het eerste startshot voor deze 
hardloopwedstrijd. Het mooie parcours en de ontspannen sfeer zorgen ervoor dat er 
elk jaar meer deelnemers willen mee doen aan de Snertloop. Is jouw doel en goede 
prestatie neer te zetten of gewoon lekker hardlopen in een schitterende omgeving? 
De Snertloop biedt ruimte voor iedereen! Er is een maximum gesteld aan het aantal 
deelnemers, dus wil je mee doen op één van de volgende afstanden 2,4 km, 5,3 km 
of 9,6 km, meld je dan aan. Dat kan via de website: www.loopgroep.nl/snertloop
Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan www.facebook.com/LoopgroepDeLutte

KLAAR VOOR DE WINTER: SNERTLOOP DE LUTTE

Maandag 15 oktober vond de jaarlijkse 
ledenvergadering plaats van V.V. Lutheria 
uit De Lutte. Met een opkomst van zo’n 
55 leden was het een goed bezochte 
vergadering. De commissies presenteer-
den duidelijke jaarverslagen en ook was 
er een klein positief saldo, wat bleek uit 
het heldere financiële jaarverslag van de 
penningmeester. Jet Olde Nordkamp en 
Anne Jansink nemen vanaf dit seizoen 
deze functie van penningmeester over. 
Andere nieuwe bestuursleden zijn Marije 
Vloothuis, namens PR/FZ en Aaf Nijhuis 

namens de commissie algemene zaken. 
Voorzitter van de jeugd- en technische 
commissie, Jeanine Martina was aftre-
dend en herkiesbaar, alle leden waren het 
unaniem eens dat zij opnieuw is herkozen 
voor deze bestuursfunctie. 
Verder waren er ook dit jaar weer veel 
jubilarissen. Zo zijn Jose Pünt en Ellen 
ter Brake 25 jaar lid van de vereniging en 
Bernadet Hunder maar liefst 40 jaar. Zij 
werden verblijd met een cadeau en bos 
bloemen. Al met al kijkt het bestuur terug 
op een zeer geslaagde avond!

ALGEMENE LEDENVERGADERING LUTHERIA
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In deze kroniek-rubriek heb ik de afgelo-
pen jaren regelmatig iets verteld over de 
geschiedenis van de vele (sport)vereni-
gingen die er in ons dorp zijn en in dat 
rijtje mag zeker niet  vergeten worden: 
volleybalvereniging Lutheria. Deze werd 
in 1972 opgericht en bestaat dus al meer 
dan 46 jaar. Nog geen lustrumjaar, dat 
zal ongetwijfeld over enkele jaren wel 
gevierd worden, maar nu in deze rubriek 
even terug kijken naar … hoe ontstaat 
zo’n vereniging??
In 1972 werd in De Lutte naast de toenma-
lige lagere school een gymlokaal ge-
bouwd waarin de kinderen/schoolklassen 
met sport en spel lichamelijke opvoeding 
konden krijgen. In die jaren was er in de 
blokhut van Jong Nederland ook een 
scoutinggroep van de gidsen actief en 
enkele leidsters/kookstaf hiervan zagen 
er wel wat in om dit gymlokaal ook te ge-
bruiken buiten de schooltijden voor sport 
en spel. Aangezien enkele dames de Pabo 
volgden waar men aan volleybal deed 
werd besloten ook hier een volleybalclub 
op te richten. De dames van het eerste 
uur waren: Gonnie en Hermine Oude 
Egbrink, Bernadet Oosterbroek, Annelies 
Sweerts en Ans Huttenhuis.
Gestart werd met vijftien dames maar 
na een tijdje groeide de groep al uit tot 
zestig dames. Schoolmeester Gerard Pross 
bracht als eerste trainer de beginselen 
van de volleybalsport bij, die hij had ge-
leerd aan de Pabo/kweekschool.
Jan Morsink werd benaderd als eerste 
voorzitter van de vereniging en toen 
men zich aansloot bij de NeVoBo (Ned. 

Volleybal Bond)  werd ook gestart met 
deelname aan de competitie. Gerard Pross 
reed als trainer/coach met een VW-busje 
van Nijhuis naar de uitwedstrijden.   
In het begin bestond de club uitsluitend 
uit dames maar in 1976 kwam er ook een 
herenteam van de grond. Met medewer-
king van de gemeentelijke sportambte-
naar Dikken kreeg de club de beschikking 
over paarse shirts en witte broeken. In 
1977/78 veranderde dit in blauwe shirts 
en witte broeken en dat zijn nog steeds 
de kleuren van onze volleybalclub.
Enkele jaren later kwam er ook een 
jeugdafdeling onder leiding van Clara 
Welhuis en in 1987 werden ook de zgn. 
mini’s lid van de volleybalclub die bij de 
oprichting al meteen de voor ons dorp 
passende naam Lutheria had gekregen. 
Passend omdat de Marke De Lutte in het 
verre verleden en in oude geschriften al 
werd genoemd: Lutheri.
In de loop der jaren werd Lutheria een 
bloeiende vereniging met activiteiten 
die niet meer weg te denken zijn binnen 
onze gemeenschap. Denk maar aan de 
rommelmarkt op 2e Pinksterdag die al 
sedert 1982 wordt georganiseerd in het 
centrum om de clubkas te spekken en 

KRONIEK  DE LUTTE

VOLLEYBALCLUB LUTHERIA
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het beachvolleybal toernooi tijdens de 
Hellehondsdagen.
In augustus 1997 werd het 25-jarig 
bestaan gevierd met onder meer de 
huldiging van Hermine Kamphuis-Oude 
Egbrink die al 25 jaar lid was (en nog 
steeds) Dit feest werd enigszins overscha-
duwd door het feit dat de sporthal op het 
Luttermolenveld nog niet klaar was.
Het gymlokaal aan de Boerrichterstraat 
voldeed niet meer aan de eisen en voor 
wedstrijden moest daarom al worden 
uitgeweken naar sporthal de Fakkel in 
Losser. Voor trainingen moesten de teams 
ook al vaak uitwijken naar de gymlokalen 
in Losser, Beuningen en Berghuizen om-
dat er onvoldoende mogelijkheden waren 

in het gymlokaal aan de Boerrichterstraat 
dat later ook plaats moest maken voor de 
bouw van de Elfterborgh.

In het jaar 2000 kwam de sporthal op 
het Luttermolenveld gereed en kon de 
volleybalvereniging deze accommodatie 
gebruiken als een clubonderkomen waar 
men de tegenstanders met een gerust 
hart kon ontvangen. Deze verhuizing naar 
de Luttermolen zorgde er voor dat ook 
het ledental onder leiding van Ben uit het 
Broek en Peggy Rolink-uit het Broek (de 
huidige voorzitster) weer groeide maar 
nog steeds bleef deze tak van sport een 
vrouwenaangelegenheid. In de glorietijd 
van de mannenvolleybal waren er zelfs 
vier teams maar nu zijn de heren alleen 
nog recreatief bezig in tegenstelling tot 
de dames die zelfs spelen op een zeer 
hoog niveau: 2e divisie.

Een stille wenk voor SV De Lutte?     
Dames... houd De Lutte hoog.

Tonnie Bekke
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Na de succesvolle en bijzonder warme prijsuitreiking van vorig jaar, het eerste jaar 
waarin de gemeente de vrijwilligersprijs heeft opengesteld gaan zij ook dit jaar weer 
op zoek naar dé vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar. In alle dorpen van de 
gemeente Losser zijn gelukkig ontzettend veel mensen betrokken bij vrijwilligerswerk 
en dat is ook hard nodig om onze samenleving draaiende te houden. Vele organisa-
ties niet alleen in sport maar ook in welzijn en cultuur kunnen zonder vrijwilligers niet 
draaien en die activiteiten organiseren die ze graag zouden willen.
U weet vast wel iemand of kent een organisatie die zich bijzonder voor zijn of haar 
noabers inspant. Meld deze dan aan zodat de gemeente ook tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst enthousiaste vrijwilligers in het zonnetje kan zetten.

Aanmeldingsprocedure
Inwoners van de gemeente Losser of organisaties kunnen een vrijwilliger, groep 
vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aanmelden voor deze prijs. De gemeente heeft 
hiervoor een speciaal aanmeldingsformulier, dat zowel op de site staat als bij het 
gemeentehuis af te halen is. Het aanmeldingsformulier moet voor 7 december 2018 bij 
de gemeente Losser ingeleverd zijn. Inleveren kan bij de balie of via de mail: k.suthof@
losser.nl.  Een selectiecommissie verzamelt de nominaties.

EEN PRIJS VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Dit jaar hebben we met een bloemetje 
en beeldje afscheid genomen van mevr. 
A. Benneker. Ze heeft zich 42 jaar als 
collectante ingezet voor de Nierstichting. 
Helaas moet ze vanwege gezondheidsre-
denen stoppen. Ook via deze weg willen 
we haar nogmaals heel hartelijk danken 
voor haar jarenlange inzet!

De opbrengst van de collecte van dit jaar 
is in De Lutte € 1234,71 en in Beuningen 
€ 548,79. We bedanken alle collectanten 
en hopen dat we volgend jaar weer op 
ze mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
I.Wildemors (namens Beuningen), I. Oude 
Elferink (namens De Lutte) en M. Stoop 
(afd. coördinator).

COLLECTE NIERSTICHTING
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Bekendmaking en uitreiking
Een jury bestaande uit vijf personen die samen een afvaardiging van organisaties 
vormen uit Losser buigt zich over de nominaties en wijst de winnaars aan. De uitreiking 
van de prijs van de vrijwilliger en groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie van het 
jaar vindt  jaarlijks plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Wat zijn de criteria voor de individuele vrijwilliger?
Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij met kop en schouders boven de 
andere vrijwilligers uitsteekt; een duidelijk positieve bijdrage aan de Lutter samenle-
ving levert; in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie 
of de gemeente; een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk; al gedu-
rende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere organisaties; een 
voorbeeldfunctie voor anderen vervult; een belangrijke factor is bij het slagen project/
activiteit; saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt. 

Criteria voor groep vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties:
Het vrijwilligerswerk moet binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvinden; 
Het vrijwilligerswerk moet inspirerend en motiverend zijn; De mate waarin een vrij-
willigersgroep op een evenwichtige  en doelmatige manier omgaat met mensen, 
materialen en middelen; De mate waarin de organisatie al dan niet kan steunen op een 
professioneel apparaat. 

Een genomineerde vrijwilliger, groep vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie hoeven 
niet aan ALLE bovenstaande criteria te voldoen
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Vrijdag 2 november     
19:00      Lutheria DS 6 - HVC DS 3
21:00      Lutheria DS 3 - Wevo 70 DS 4
21:00     Lutheria DS 4 - Dynamiek DS 1

Zaterdag 3 november    
09:15      Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 3
10:00      Lutheria N2 1 - Volley ‘ 68 N2 1
12:00      Lutheria MC 1 - Krekkers MC 2
12:00      Lutheria MC 3 - Wevo 70 MC 2
14:00     Lutheria MC 2 - Webton MC 2
16:00      Lutheria DS 2 - Tornado DS 2
16:00 Lutheria DS 5 - Aastad DS 3
18:00 Lutheria DS 1 - Wevo 70 DS 1 
 
Zie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl of de Facebookpagina: 
www.facebook.com/lutheriadelutte 

WEDSTRIJDEN LUTHERIA

  Tel: 06 48 64 03 30 
www.anneliesuitvaartbegeleiding.nl

- Advertentie - 

Binnenkort komen onze leden weer bij 
u langs voor de jaarlijkse donateurs-
kaartenactie van de Sint Plechelmus 
Harmonie. 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 dorpsacti-
viteiten, de harmonie is erbij. Allemaal 

activiteiten waar wij ook graag in de 
toekomst onze medewerking aan blijven 
verlenen. Hiervoor moeten wij repe-
teren, nieuwe leden opleiden, instru-
menten onderhouden 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 activitei-
ten voor De Lutte. 

START DONATEURSKAARTENACTIE PLECHELMUS HARMONIE
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Van 16 t/m 19 september mocht ik deel-
nemen aan de Twentse Bedevaart naar 
Lourdes. Een prachtige reis voor mij en 
samen met Thea een indrukwekkende er-
varing met fijne en warme ontmoetingen 
met andere pelgrims. Hoewel de heen- 
en terugreis voor mij zeer vermoeiend 

waren kunnen we dankzij de zeer goede  
en deskundige begeleiding terugkijken 
op een mooie week.

Dank aan allen die dat voor ons mogelijk 
hebben gemaakt,
Theo Meijerink

LOURDESWERK DE LUTTE

Op maandag 12 november organiseren we een bingo met vele leuke prijzen.
We beginnen om 14.00 uur in De Vereeniging. Op deze middag zijn ook niet KBO leden 
uit De Lutte van harte welkom. Kosten € 2,00 per kaart. Aanmelden is niet nodig. 

Noteer vast in uw agenda: woensdagmiddag 12 december adventsviering. Meer info 
volgt.

ACTIVITEITEN KBO

Over een aantal weken heten we Sinterklaas weer welkom in ons dorp. Net als voor-
gaande jaren zorgt Jong Nederland ervoor dat hij op een mooie wijze in ons dorp 
wordt ingehaald. Op zondag 25 november arriveert Sinterklaas rond 14:15 uur weer 
in De Lutte. Sinterklaas en zijn pieten worden door de harmonie, de motorclub en de 
solexclub begeleid naar het centrum van De Lutte. Hier wordt Sinterklaas welkom ge-
heten.  Na afloop van de intocht is er in Zalencentrum De Vereeniging de gelegenheid 
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 worden ook dit jaar weer collectepotjes geplaatst bij de dorpstraatspecialisten. 
Naast de collectepotjes is er ook de mogelijkheid een bijdrage te geven na afloop in De 
Vereeniging. 

Ook verzorgt Jong Nederland ieder jaar huisbezoeken in De Lutte en omgeving.
Sinterklaas komt 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. Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken vanaf 
1 november op 1, 2 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 E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl
U ontvangt een bevestiging van het huisbezoek.

SINTERKLAAS IN DE LUTTE
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Zondag 28 oktober     
09:00      Bentelo D2 - De Lutte D1
09:50      B.W.O. E3 - De Lutte E2
10:50     B.W.O. E2 - De Lutte E1
14:45 Borhave DB1 - De Lutte DB1

Zaterdag 3 november    
15:25      De Lutte E2 - Bentelo E1
16:20      De Lutte E1 - Borhave E1
17:15      De Lutte D1- Borhave D2
18:00      De Lutte DB1 - R.S.C. DB1
19:00      De Lutte DA1 - W.H.C. DA1
20:15      De Lutte DS1 - Borhave DS2

Dinsdag 6 nov    
20:00   Stromvogels DMW2 - De Lutte 
DMW2
20:30   De Lutte DMW1 - D.S.V.D. DMW3  

Zaterdag 10 november    
18:30      Olympia HGL F1 - De Lutte F1
19:30 Olympia HGL DS2 - De Lutte DS1 

Zaterdag 11 november    
09:00      Kedingen E2 - De Lutte E1
10:00 Olympia HGL E3 - De Lutte E2
10:15 Dynamiek DB1 - De Lutte DB1
11:10 Avanti Wilskracht D2 -De Lutte D1
15:25 D.S.V.D. DA1 - De Lutte DA1

PROGRAMMA SV DE LUTTE HANDBAL

In 1993 werd in De Lutte, na een inloopavond, een doorstart gemaakt met toneelver-
eniging Ons Genoegen. De oorspronkelijke vereniging was al opgericht in de jaren ’50 
van de vorige eeuw. De jaren ’80 kenden een sluimert bestaan van de club, wat inhield 
dat de vereniging beleef bestaan maar geen uitvoeringen kende. 

Oud-voorzitter en acteur/regisseur Hennie Swennenhuis droeg in 1993 het oude over 
aan het nieuwe (veelal jongere) genre acteurs. Ons Genoegen beleefde een hernieuw-
de vliegende start. In het eerste jaar werden zelfs twee uitvoering op de planken 
gebracht: ‘Circus’ en ‘Van Ostadestraat’. In al die jaren wisselden de acteurs van oefen-
ruimte tussen Erve Boerrigter, Huifkarverhuur Henk Nijhuis en appartementen Hoge 
Bavel van Bennie en Ria Welhuis. De laatste jaren is de vereniging gehuisvest in café/
zalencentrum De Vereeniging. Naast de oefenruimte worden in dit etablissement ook 
de jaarlijkse uitvoeringen voor het voetlicht gebracht. 

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum wordt er op zaterdag 10 november a.s. een 
informele inloopmiddag gehouden. Hier worden beelden vertoont van de vele uit-
voeringen door de jaren heen. Ook kunnen de bezoekers prachtige panelen met foto’s 
uit de (hele) oude doos bewonderen. Plaats van samenkomst: café/zalencentrum De 
Vereeniging, Dorpstraat 7 in De Lutte.

De nieuwe voorstellingen zijn op 5, 6 en 7 april 2019. Kaarten hiervoor zijn vanaf half 
februari te verkrijgen bij o.a. de VVV in De Lutte. 

TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN VIERT ZILVEREN JUBILEUM
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Kinderen kunnen in al hun wijsheid en 
onbevangenheid vaak (onbedoeld) grap-
pig en eerlijk uit de hoek komen. Naar dat 
soort uitspraken gaan wij op zoek voor 
deze rubriek. 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’ kun-
nen worden verzonden naar Tessa Olde 
Riekerink 
(tessaolderiekerink@ gmail.com).

GRUT OET DE LUTT

Het college van B&W Losser nodigt ondernemers op vrijdagochtend 16 november 
uit in ’t Lossers hoes voor een ontbijt plus lezing door Peter Langela over ‘Blockchain 
technologie’.

Aanvang 07.30 uur. Einde 9.00 uur. Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden.
Het ontbijt met lezing wordt gehouden in het kader van de ‘Dag van de ondernemer’ 
die jaarlijks wordt georganiseerd door MKB Nederland. De gemeente Losser draagt 
ondernemers een warm hart toe en doet daar dus graag aan mee.

Blockchain
Blockchain is de veelbelovende technologie achter onder meer de bitcoin munt. 
Maar hoe werkt die nieuwe technologie? En wat kun je ermee? Deze technologie is 
immers niet alleen te gebruiken voor cryptomunten, maar biedt ook talloze andere 
mogelijkheden.

Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Kom dan naar het Losserse 
ondernemersontbijt op vrijdag 16 november aanstaande. En luister naar de presenta-
tie van Peter Langela. Peter Langela is business developer bij Novel-T  en inwoner van 
Losser. Vanzelfsprekend is er na de lezing tijd voor een goed gesprek en netwerken.
Aanmelden voor het ondernemersontbijt graag uiterlijk woensdag 14 november a.s. bij 
Monique Hamers, accountmanager Gemeente Losser, m.hamers@losser.nl

ONTBIJT EN LEZING BLOCKCHAIN VOOR ONDERNEMERS
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Ik heb genoten van de column van Tessa 
in het vorige Luutke! Het buurtfeest van 
de Zwaluwstraat, je kon de gezelligheid 
proeven. De week voor het buurtfeest, 
met prachtig weer, was het altijd gezel-
lige buurtfeest van de Lossersestraat en 
de Essenweg. Hoewel de opkomst iets 
minder was dan het vorige jaar mocht 
dat de pret niet drukken. Hier aan de 
Lossersestraat hebben wij de luxe van 
een eigen tent, een eigen evenementen-
terrein en bij eventuele calamiteiten is de 
Brandweer nabij. Waar de nieuwe buren 
van de Zwaluwstraat het initiatief namen 
voor het buurtfeest, zijn volgend jaar de 
nieuwe buren van de Lossersestraat aan 
de beurt om te organiseren vanwege hun 
gebrekkige kennis van De Lutte tijdens 
de buurtquiz. “Ik kom oet Losser en wet 
van niks” was deze avond zeer duidelijk. 
Benieuwd waar zij de buurt volgend jaar 
mee gaan verrassen!

Een week na ons buurtfeest liep ik in 
Amsterdam de Dam tot Damloop, 16,1 
km van het centrum van Amsterdam naar 
Zaandam. Na een aantal kilometers kom 
je in Amsterdam Noord, kleine tuindorp-
jes bij elkaar met namen als Kadoelen en 
Nieuwendam. Je voelt niet dat je zo dicht 
bij het centrum van Amsterdam bent. 
Ook hier tenten met muziek, buren die bij 
elkaar schuilen voor de regen onder een 
partytent en die met een glas bier in de 
hand alle lopers aanmoedigen. Restjes 
van de Nationale Burendag werden vol-
gens mij opgemaakt, super gezellig daar! 

Verder in die week stond er een artikel 
in de TC Tubantia dat Twente het nieuwe 
Amsterdam wordt. Amsterdam wordt 
overspoelt door toeristen en die willen ze 
eigenlijk 150 km verderop kwijt. Twente 
het nieuwe Amsterdam?? Jeetje, wat 
moet ik mij daarbij voorstellen? Ik vind 
Amsterdam een geweldige stad, heerlijk 
om daar af en toe naar toe te gaan maar 
na een dag ben ik blij dat ik weer in De 
Lutte ben. 

Hoe stelt men Twente als Amsterdam 
voor? Wordt Huize Singraven het Paleis 
op de Dam? Wordt het Palthehuis in 
Oldenzaal of de Klompenmakerij van 
Johnny Koop het nieuwe Rijksmuseum? 
Wat is het alternatief voor de Nachtwacht? 
Misschien dat Jan Kortman of Bert oude 
Egbrink hier nieuwe inspiratie voor 
krijgen. 

Gaat het Lutterzand de functie van het 
Volkspark overnemen? Gaat Maurits 
bij Plexat de beroemdste biefstuk van 
Amsterdam bakken, die van café Loetje?
Houtwallen hebben we genoeg in 
Twente, hoe passen we de Wallen van 
Amsterdam daarin?
Drugs is aan de grens wel te scoren bij 
een politiecontrole, dat lijkt mij geen 
probleem. 

Maar waar laten we De Cock en Vledder? 
Het Dorpshoes kun je niet vergelijken met 
Bureau Warmoesstraat. Jossie als het café 
waar alle misdaden worden opgelost, 
dat zie ik wel zitten. Draagt Jossie zijn 

BUURTFEESTEN, AMSTERDAM IN TWENTE



13

KIEK ES

De foto in de vorige editie van ’t Luutke 
is gemaakt midden in de dorpskern. We 
dachten dat dat een makkie zou zijn. Toch 
is de locatie dit keer niet geraden. Helaas 
dus geen nieuwe winnaar. De wisselbeker 
blijft dan ook nog een paar weken langer 
het trotse bezit van Stef Oude Egbrink.

De foto van de niet geraden locatie is 
gemaakt op het schoolplein. Je keek naar 
de bovenkant van één van de deurvast-
zetters bij de hoofdtoegangsdeur van de 
St. Plechelmusschool.

Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer 
een fraaie 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/kiekesint-
luutke. In de reacties onder het betreffen-
de bericht kunt u de locatie doorgeven. 
Veel succes! Natuurlijk hopen we in de 
volgende editie wel een winnaar bekend 
te kunnen maken.

De redactie

KIEK ES!

blauwe trui dan wordt de zaak opgelost. 
Een rode trui betekent nooit opgelost. 
De Vereeniging als het Paradiso, geen 
probleem voor Dennis. 
Twente het nieuwe Amsterdam? Het zal 
lastig worden.
De Lossersestraat ligt helemaal open, het 
voelt alsof wij hier aan de Amsterdamse 

grachtengordel wonen. Benieuwd of wij 
hier nog fietsen of dorpsbewoners uit de 
gracht moeten vissen na Roze Zaterdag of 
na De Lutte4Live………………….

Monique Greftenhuis 



14

	
	
	
	
Zondag	28	oktober:	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	

Plechelmuskoor		
Voorganger		 :	pastor	I.	Schraven	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars		 :	Eva	Oude	Egbrink	en	Joyce	Rolink	
10.30	uur	 	 :	Doopviering	 	
	 	 	 	
Dinsdag	30	oktober	 	 :	Rozenkrans	
Woensdag	31	oktober	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Donderdag	1	november:		Allerheiligen	
19.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor		
Voorganger		 :	mevr.	G.	Maseland	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Collecte	 	 :	Eurocollecte	voor	eigen	geloofsgemeenschap	
	
Vrijdag	2	november	:			Allerzielen	
20.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor		
Voorganger		 :	pastor	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Collecte	 	 :	1e	collecte	voor	eigen	geloofsgemeenschap	
	 	 	 		2e	collecte	voor	onderhoud	kerkhof	en	
	 	 	 	 	 					extra	kosten	Allerzielen	
	
Zondag	4	november:	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor		
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Bart	Rolink	en	Christiaan	Steenbekke	
	
Dinsdag	6	november	 	 :	Rozenkrans	
	
Woensdag	7	november	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Zondag	11	november:	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor		
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Volker	
Misdienaars		 :	Lars	Grote	Beverborg	en	Ytse	de	Cocq	van	Delwijnen	
	
Woensdag	14	november	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Intenties:	
Zondag	28	oktober:	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	overleden	fam.	Punt,	Annie	
Vlutters-Kamphuis,	Johan	Closa	Reynès,	Marietje	Punt-Boers,	ouders	Gieslink-
Frielinck,	Annie	Schasfoort-Lohuis,	Willie	Jansink,	Frans	Giesselink,		
Tot	zekere	intentie.	
	
Jaargedachtenis:,	ouders	Brookhuis-Hutten,	Marietje	Bonnes-Kortink,	Johan	
Beernink	(Hoge	Kavik),	Johnny	Punt.	
	
Donderdag	1	november:	alle	overleden	priesters,	ouders	Kempers-Hoge	Bavel.	
	
Vrijdag	2	november:	Ouders	Steunebrink-Benneker,	Truus	Egberink-Grashof,	
echtpaar	van	Benthem-Reijmer,	overleden	fam.	Punt,	Annie	Scholten-oude	
Voshaar,	ouders	Benneker-Steghuis,	ouders	Notkamp-Nijhuis,	ouders	Schopman-
Aveskamp,	ouders	Beernink-olde	Meijerink,	Henk	grote	Beverborg,	ouders	
Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	Martijn	Olde	Riekerink,	Annette	Olde	
Hendrikman-Wigger,	ouders	Tijans-Volker,	Bernard	Sanderink,	ouders	Jeunink-
Pots,	ouders	Jeunink-Boers,	Fien	Bosch-Wekking,	ouders	Zanderink-Welhuis,	
Gerhard	grote	Beverborg,	Jan	Schurink,	Jan	Lentfert,	Jan	Sweerts,	Annie	Rolink,	
ouders	Rolink-Pikkemaat,	ouders	Rolink-Zanderink,	ouders	Schiphorst-Grashof,	
Hennie	en	Riekie	Westerik-Dreijerink,	ouders	Kuiphuis-Werkhoven,	Hubert	
Velthuis,	Femie	Wigger-Schurink,	ouders	Hooge	Venterink-Notkamp,	Ellie	en	
Henk	Koertshuis-Heetkamp,	ouders	Westerik-Kleijhuis,	ouders	Volker-Ter	Linde,	
ouders	Volker-Westerik,	Hennie	Schopman,	ouders	Schasfoort-Koekkoek,	
Johanna	Meijer-Notkamp	Henk	Meijer,	ouders	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	
Henk	van	Leijenhorst,	ouders	Koekoek	Egberink	en	Jan	Koekoek,	ouders	
Westerik-Welhuis,	Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	Johan	Schasfoort,	Frans	
Koertshuis	en	overl.	fam.,	ouders	Beernink-Borggreve	en	Johan,	ouders	ter	
Brake-groote	Beverborg,	ouders	Dierselhuis-Bosch,	Benny	Luyerink,	echtpaar	
Seijger-Bulthuis,	ouders	Luyerink-Bulthuis,	Marietje	Bulthuis,	Annie	Evering-
Meijer,	ouders	Olde	Rikkert-Oosterbroek,	Dini	Heebing-Lentfert,	Theo	Heebing,	
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ouders	Lentfert-Siegerink,	Gerard	Goorhuis-oude	Sanderink,	Tonnie	Lentfert-
Broekhuizen,	ouders	Pots-Beernink,	ouders	Schurink-Gras,	Gerrit	ter	Beek,	
ouders	Gerard	en	Dientje	Nijhuis-Nijhuis,	Gerald	Koop,	Johan	Grashof,	Annie	
Niehof-Nolten,	ouders	Beernink-Bulthuis,	ouders	grote	Beverborg-ter	Brake,	
Johan	grote	Beverborg,	Edwin	Oude	Ophuis,	ouders	Visschedijk-
Notkamp,Marietje	Bonnes-Kortink,	Bennie	Pot,	Bennie	Gilbers,	Rikie	Alink-
Beernink,	Bennie	Bosch,	ouders	Bosch-van	der	Zande,	Frans	Brookhuis,	Frans	en	
Annemarie	Rosink,	Henk	Bekkedam	en	Henk	Bekkedam	Junior,	Jan	Nijhuis	
Beatrixstraat,	ouders	Olde	Riekerink-Roufs,	Bennie	Schasfoort	(Merelstraat),	
ouders	Rosink-Swennenhuis,	Truus	Reijmer	Keizer,	Jan	Reijmer,	Rieky	Westerink-	
Dreierink,		Sientje	Oude	Egberink-Beernink,	Toon	van	Langen,	Martine	Huijgen	
van	Zansbeek,	Henny	ter	Brake,	Benny	Gilbers,		Sander	Koertshuis,		Marietje	
Grote	Beverborg-Steggink,		Annie	Heupink-Maseland,	Willy	Punt,	Suzette	
Nijhuis-Grote	Beverborg,	Gerrit	Olde	Rikkert	Oldenzaal,	Rikie	Grote	Punt-Nijhuis,	
Gerrit	Olde	Rikkert,	Henk	Steenbekke,	Ester	Bentert	Poorthuis,	Frans	Punt,	Johan	
Closa	Reijnes,	Jan	Nijhuis	Emmen,	Marietje	Beernink-Bulthuis,	Johan	Grote	
Beverborg,	Tonny	Oosterbroek,	Reina	Grote	Punt-Webbink,	Marietje	Nijkamp-
Schopman,	Toon	Wigger,	Paula	Benneker,	Gonny	Zwijnenberg-Koekenberg,	
Sientje	Reijmer-Schulte,	Annie	Schasfoort	Loohuis,	Willy	Jansink,	Hubert Sweerts.	
Zondag	4	november:	Toon	van	Langen,	Bernard	Hampsink,	Rikie	grote	Punt-
Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	ouders	Seijger	Koertshuis,	Herman	Koertshuis,	Jan	
Heijdens,	Tonnie	Oosterbroek,	Annie	Schasfoort-Lohuis,	Willie	Jansink.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Gilbers-Raatgerink,	Johan	Bulter.	
	
Zondag	11	november:	echtpaar	Grote	Punt-Lansink,Herman	en	Leny	Nijhuis-
Kleijhuis,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Johan	Grashof,	Willy	Punt	
(kaartclub),	Tonnie	Oosterbroek	(kaartclub),	Willie	Jansink.	
	
Jaargedachtenis:	
Dien	Nijhuis-Tijhuis(Dorpstraat),	ouders	Notkamp-Nijhuis,	Annie	Vlutters-
Kamphuis,	ouders	Jeunink-Welhuis.	
	
	
Overleden:	
Willie	Jansink,	Beatrixstraat	17	.	Op	de	leeftijd	van	87	jaar.	
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Pastorpraat:	
Geroepen?	
Beste	mensen,		het	woord	roeping		gebruiken	we	zelden	meer	tegenwoordig.	
Velen	van	ons		worden	zelfs	wantrouwig	of	kijken	wat	meewarig	als	iemand	het	
over	zijn	of	haar	‘roeping’	heeft.	Het	woord	beroep	dat	‘roep’	omvat	komen	we	
nog	maar	weinig	tegen;	hooguit	in	een	afgeleid	woord	zoals	beroepskeuze	of	zo.	
Maar	eigenlijk	hebben	we	het	liever	over	ons	werk,	of	onze	baan,	of	job,	of	onze	
carrière.	Hoort	roeping	bij	dat	soort	woorden	die	we	in	onze	tijd	soms	liever	niet	
meer	gebruiken?	En	hoe	zit	het	dan	met	een	beroep	op	elkaar	mogen	doen	
tegenwoordig;	ook	maar	liever	niet	meer		soms	?	De	Bijbel	spreekt	regelmatig	
over	roepingen,	denkt	U	maar	aan	Mozes	en	de	Profeten	en	aan	de	apostel	
Paulus	die	bijna	elke	brief	begint	met	te	spreken	over	zijn	roeping	door	Jezus	
Christus.	Ook	als	gelovige	mensen	zijn	wij	geroepen.	Onze	God	spreekt	ieder	van	
ons	aan,	wil	ieder	van	ons	op	een	persoonlijke	wijze	liefhebben,	wil	ieder	van	ons	
op	een	eigen	wijze	in	dienst	nemen.	Maar	maken	we	ook	ruimte	voor	dat	
roepen?	Hoe	graag	zou	God	meer	aanwezig	willen	zijn	in	ons	leven.	Hoe	graag	
zou	Hij	ieder	van	ons	meer	genezing,	vergeving,	nieuw	leven,	vreugde	en	vrede,	
liefde	en	hoop	willen	schenken,	o.a.	in	situaties	van	tegenslag	en	menselijk	
lijden.	Wij	kunnen	met	Hem	meewerken	in	Zijn	zorg	voor	elke	mens.	Ieder	van	
ons	is	geroepen	als	een	kleine	Mozes:	ons	laten	aanspreken	door	de	Heer,	ons	
aan	Hem	toevertrouwen	en	Hem	dienen	temidden	van	de	mensen.	Ja,	Mozes	
heeft	ook	lang	getwijfeld	voordat	hij	zich	aan	God	toevertrouwde.	Ook	wij	
mogen	onze	twijfels	en	aarzelingen	hebben.	Maar	laten	we	ons	vooral	laten	
leiden	door	de	overgave	van	Mozes	en	zijn	dienst	aan	de	mensen.	Zo	zijn	wij	
onmisbare	stenen	in	het	grote	bouwwerk	van	God,	of	zo	u	wilt,	een	onmisbare	
schakel	in	Gods	keten.	

Pastoor	Theo	H.P.	Munsterhuis	
	
Op	vrijdag	2	november	Is	het	Allerzielen.		
Deze	dag	is	er	s	avonds	om	20.00u	een	viering	in	de	kerk	waarin	alle	overledenen	
en	bijzonder	de	overledenen	van	het	afgelopen	jaar	worden	herdacht.	Hun	
namen	worden	genoemd	en	er	wordt	een	kaars	voor	hen	aangestoken.	
Voorganger	is	pastor	Kerkhof	Jonkman	en	het	Plechelmuskoor	verzorgd	de	zang.	
Na	afloop	van	de	viering	gaan	we	naar	het	kerkhof	voor	een	kort	gebed,	waarna	
de	rustplaats	van	de	overledenen	wordt	gezegend.	Het	kerkhof	is	voor	deze	
avond	sfeervol	verlicht	met	fakkels	.	Het	is	handig	een	klein	zaklampje	mee	te	
nemen.		
We	nodigen	u	van	harte	uit	voor	deze	viering,	namens	de	werkgroepen	verliezen	
verwerken	en	uitvaart.	
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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	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	5	november	is	er	een	informatieavond	voor	alle	
geïnteresseerden	en	de	ouders/verzorgers	van	de	kinderen	die	op	zondag	2	juni	
2019	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.		
	 	

Communiewerkgroep	De	Lutte 
	
Ontmoetingsdag	voor	ouderen		
14	november	:In	het	Parochiecentrum	De	Lutte.	
Op	woensdag	14	november	a.s.	wordt	er	door	de	diaconiewerkgroep	van	St.	
Plechelmus	geloofsgemeenschap	uit	De	Lutte	een	dag	van	samenkomst	voor	
onze	ouderen	gehouden.	Vanaf	10.30	uur	ontvangst	met	koffie.	Na	de	koffie	zal	
de	Lutter	PROATPOAL	zorgen	voor	luchtige	en	ludieke	ontspanning.	Daarna	is	er	
een	gezamenlijke	warme	maaltijd.	Aangeboden	door,	onze	geloofsgemeenschap.	
Einde	om	circa	14.00	uur.	Opgave	voor	deze	bijeenkomst	voor	12	november	bij	
parochiesecretariaat.tel.	551203	of	per	email:		delutte@lumenchristi.nl.	
	
Schelpjesviering	
Afgelopen	jaar	zijn	er	24	kinderen	binnen	onze	parochie	De	Lutte	gedoopt.	
Op	zondag	23	november	om	9.00	uur	vindt	er	een	schelpjesviering	plaats.	
Tijdens	deze	viering	zullen	de	kinderen	hun	schelpje	ontvangen.	De	kinderen	die	
gedoopt	zijn	in	de	periode	april	2017	tot	en	met	mei	2018	zullen	hiervoor	een	
uitnodiging	ontvangen.	
Via	deze	weg	willen	we	ook	andere	belangstellenden	van	harte	uitnodigen.	
Doopwerkgroep	De	Lutte	
	
	

Informatie en tel. nummers Lokatie De Lutte en van Lumen Christi 
Zie: ’t Luutke 14. 



Schreur
De Lutte




