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  4 Nov Kaarten s.v. De Lutte
12 Nov KBO hilarische middag
15 Nov MTB tocht 
17 Nov Ouderendag
18 Nov Kaarten s.v. De Lutte
21 Nov Opkomst 44ste Baron
22 Nov Sinterklaasintocht 
12 Dec Opkomst 44ste Miss 
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Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen (Huisartsenpost Oldenzaal) 088-5551122

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

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte      (rechtstreeks) 0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 16 loopt van 18 november t/m 8 december 2015 kopij
inleveren voor woensdag 1 november voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90

Jaarkalender 2015
  4 Nov Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
12 Nov KBO Eddy Oude Voshaar: hilarische middag
15 Nov MTB tocht “De Helletocht” start 08.30-10.00 uur in De Blokhut in De Lutte
17 Nov Geloofsgemeenschap De Lutte Ouderendag
18 Nov Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
21 Nov Opkomst 44ste Baron van De Tuffelkeerlkes
22 Nov Sinterklaasintocht De Lutte
  2 Dec Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
  5 Dec Afvoeren Graaf en opkomst nieuwe Graaf Bosdûvelkes
  6 Dec 31e Snertloop De Lutte
11 Dec Jeugdgala Bosdûvelkes
12 Dec Opkomst 44ste Miss van De Tuffelkeerlkes
13 Dec Instuif en receptie nieuwe Graaf Bosdûvelkes
16 Dec Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
16 Dec KBO Adventsviering in De Vereeniging
20 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
17 Dec Zonnebloem: museum De Pelgrim met daarna koffie bij ‘t Theeluttke
27 Dec Open loodsen carnaval wagenbouw
2016
  3 Jan Nieuwjaarstreffen in dorpshoes Erve Boerrigter 10.00 uur
19 Mrt 30e Gildehaus Dinkelloop
  1 Mei 10e Heurnetocht ( wandeltocht)
  9 Jul   33e Dorpsloop
  4 Dec 32e Snertloop

Peggy Rolink nieuwe voorzitter V.V. Lutheria

Op 12 oktober was de jaarlijkse ledenverga-
dering van volleybalvereniging Lutheria uit 
De Lutte. Het was een zeer goed bezochte 
vergadering waarbij het bestuur veel posi-
tieve zaken kon melden.Penningmeester Gea 
Weda presenteerde een goed onderbouwd 
jaaroverzicht. Dankzij de opbrengsten van de 
jaarlijkse rommelmarkt, de kantine en niet te 
vergeten de sponsoren hoefde er geen contri-
butieverhoging doorgevoerd te worden.
Verder er zijn veel nieuwe scheidsrechters op-
geleid, zij ontvingen een presentje in de vorm 
van een fluitje. De regioscheidsrechters van Lutheria zijn Eddy Deelstra, Maaike Spitshuis 
en Marcel Spitshuis. Er waren veel sportieve hoogtepunten het afgelopen seizoen bij de 
senioren en in de jeugdafdeling zoals kampioenschappen en promoties. Dames 1 speel-
de voor het eerst  in de derde divisie en eindigde op een verdienstelijke vierde plaats. 
Daarnaast werden de jubilarissen gehuldigd die 12,5 jaar lid zijn: Lisa Mombarg, Kim ter 
Brake, Jorieke Bodde, Eline Wolbert, Susan Volker, Anita Wiefferink, Theo Mombarg en 
Jos Elderink. Fons Wennink en Gerard Nijhuis ontvingen een pen met inscriptie ter ere 
van hun 25 jarig lidmaatschap.

Ingrid Beernink en José Pünt namen na twintig jaar afscheid van de toernooicommissie. 
Jet Olde Nordkamp en Kirsten Pünt nemen hun taken over.
In het bestuur neemt Jeanine Olde Riekerink de taken van Peggy Rolink over als verte-
genwoordiger van de technische en jeugdcommissie.
Voorzitter Ben uit het Broek was na zijn tweede periode niet meer herkiesbaar en hij 
presenteerde vol trots en met enige emotie zijn dochter Peggy Rolink als de nieuwe 
praeses van de club. Zij werd enthousiast ontvangen door de aanwezige leden mede 
door haar jarenlange inzet en ervaring in kaderfuncties binnen Lutheria.

Leppels en leppelkes

Leppels en Leppelkes zijn (vaak ondeugende) inwoners van ons dorp die, door op 
klungelige, stuntelige, lachwekkende, stomme, wijze acties uitvoeren die de heuse lepel 
‘verdienen’ en deze uitgereikt krijgen op de jaarlijkse Lutter Gala.
De presentatoren van deze uitreiking kunnen niet alles weten. Zij hebben uw hulp nodig. 
U kunt er voor zorgen dat op humoristische wijze uw buurman, vriend, familielid enz 
kandidaat Lutter Leppel wordt, immers wordt de persoon een jaarlang opgezadeld met 
de trofee (nen groot’n leppel) met een zeer twijfelachtige reputatie. John en Arjan dagen 
u uit om verhalen die u ter ore zijn gekomen met hen te delen. 
Dat kan op email: info@lutterzand.nl  
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Aanleg  A-1.
Vorige keer schreef ik in deze rubriek iets over de kerkpaden die n.l. van groot belang 
waren als verbindingen tussen de buurtschappen en de kerk; het centrum van De Lutte.
Ook schreef ik dat bij de aanleg van de A-1 de meeste noord-zuidverbindingen en enkele 
kerkpaden  in stand zijn gebleven, maar ….. hoe kwam deze A-1 tot stand ?
In een van de eerste kroniek-verhaaltjes heb ik reeds geschreven dat in de loop der 
eeuwen de belangrijkste (handels)wegen tussen Holland en Duitsland steeds over het 
grondgebied van De Lutte hebben gelopen. Eerst was dat de weg die over de Tankenberg 
en de Paasberg richting Kribbenbrug liep, waarover ook de zandstenen uit Bentheim 
werd vervoerd en later werd de huidige Postweg ten zuiden van Oldenzaal richting De 
Poppe de belangrijkste verbindingsweg met Duitsland. In de loop van de 19e eeuw werd 
dat de huidige Bentheimerstraat. Rond 1900 was het nog een zandweg, die enkele jaren 
later werd verhard. Pas in 1976 kwamen er fietspaden langs de Bentheimerstraat. Ook 
deze weg kon het steeds meer toenemende (vracht)verkeer niet meer aan.

Na de 2e wereldoorlog werden in het westen van ons land in sneltreinvaart de eerste 
autosnelwegen aangelegd en daarna ging het van daaruit richting de grenzen. Ook in 
Twente werd de nodige actie gevoerd om de E-8 (Europese verbindingsweg nr. 8) op 
het uitvoeringsprogramma van rijkswegen te krijgen en dat was ook bitter noodzakelijk. 
Velen onder ons zullen zich nog wel herinneren hoe al dat vrachtverkeer richting of ko-
mende van het westen c.q. Duitsland dwars door Hengelo, Delden, Goor en Deventer en 
andere plaatsen moest rijden en pas bij het klaverblad Hoevelaken op de autosnelwegen 
richting Amsterdam e.d. kwamen. Met de Twentse actie onder leiding van burgemeester 
Thomassen van Enschede om met een oud T-fordje naar Den Haag te rijden werd de 
noodzaak van betere wegen in Twente onderstreept en met succes!
Vanuit Hoevelaken werd de A-1 geleidelijk aan over de Veluwe richting Apeldoorn en 
Deventer aangelegd richting het oosten en voor de aanleg hiervan waren steeds uitge-
breide tracéstudies noodzakelijk. 

In 1970 presenteerde Rijkswaterstaat een 
voor Twente belangrijk uitvoeringsprogram-
ma rijkswegen waarin zowel RW 15 vanuit 
de Achterhoek zou worden doorgetrokken 
naar Twente alsmede de A-1 vanuit Deventer. 
(zie tekening!) Uiteindelijk werd besloten om 
alleen de A-1 door te trekken naar Twente en 
de Duitse grens, maar hoe moest het tracé 
lopen door de gemeente Losser ofwel langs 

KRONIEK  DE LUTTE

De Lutte ??  
In 1974 werd een aantal varianten van het tracé gepresenteerd en ter inzage gelegd, die 
varieerden van een tracé langs de spoorlijn door Oldenzaal over het Luttermolenveld 
naar het Lutterzand en een tracé ten zuiden van de Postweg waarbij de Bentheimer-
straat gekruist zou worden ter hoogte van de spoorwegovergang nabij De Poppe en 

tussen Oldenzaal en de grens diverse varianten. Zie tekening!! Na de inspraakrondes met 
alle belangstellenden en de gemeente werd uiteindelijk besloten tot een tracé volgens 

de varianten CI en DI. Na dit besluit kon Rijkswaterstaat beginnen met de realisering: 
grondaankopen, bestekken maken, overleg met alle betrokkenen enz. enz.. Een moei-
zaam en ingrijpend proces dat veel tijd vergde en …. in Duitsland was men sneller. In 
1985 was het Duitse gedeelte van de A-1 (daar A-30) klaar inclusief de nieuwe grensover-
gang en werd dit gedeelte feestelijk geopend tot de aansluiting op de Bentheimerstraat. 
In 1992 kwam ook het gedeelte klaar tussen Oldenzaal-west en De Poppe en ook en ook 
dit laatste gedeelte van de A-1 werd feestelijk geopend met o.a. een grootse braderie 
die honderdduizenden bezoekers trok.  Als voorzitter van dit organiserende comité 
bewaar ik hieraan nog dankbare herinneringen.  Tijdens de voorbereiding en de realise-
ring van deze autosnelweg dwars door ons landschap is er veel veranderd, maar het was 
noodzakelijk en ….... De Lutte bleef  zó op de wereldkaart ! 

-Tonnie Bekke- 
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Thuiswedstrijden SV De Lutte Handbal in De Luttermolen
Zaterdag 7 november
15:25         De Lutte F1 - Combinatie '64 F3
16:10         De Lutte E1 - Combinatie '64 E2
17:00         De Lutte DC1 - R.S.C. DC2
18:00         De Lutte DB1 - Combinatie '64 DB2
19:00         De Lutte DS2 - Combinatie '64 DS3
20:15         Het Lutterzand/De Lutte DS1 - Actief Klazinaveen DS1

Zaterdag 14 november
16:25         De Lutte F1 - T.V.O. F2
17:10        De Lutte E1 - T.V.O. E1
18:00         De Lutte DC1 - Olympia HGL DC1
19:00         De Lutte DS2 - Kedingen DS1
20:15         Het Lutterzand/De Lutte DS1 - Hacol '90 DS1
Voor meer informatie zie de website: www.svdelutte.nl/new
Facebook: www.facebook.com/svdelutte

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen 
Zaterdag 31 oktober
09:00 Lutheria N2 1 - Rosstars N2 1
09:30 Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 2
10:00 Lutheria N5 1 - Wevo 79 N5 1
10:30 Lutheria N5 1 - DeVoKo N5 1

Vrijdag 6 november
20:45 Lutheria DS 2 - Volley ‘68 DS 1

Zaterdag 7 november
09:00 Lutheria N4 1 - Wevo 70 N4 1
09:30 Lutheria N4 1 - DeVoKo N4 2
12:30 Lutheria MC 2 - Wevo 70 MC 2
12:30 Lutheria MA 2 -SVH VC MA 2
14:15 Lutheria MA 1 - Set Up ’69 MA 1
14:15 Lutheria MC 1 - Klumpers VVA MC 1
16:00 Lutheria DS 4 - SVH VC DS 6
18:00 Lutheria DS 1 - SV Dynamo Apeldoorn DS 3

Donderdag 12 november
19:30 Lutheria DS 1 - Longa’59 DS 1 

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

Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter
Volwassenen: 
Thema-avond: Voorbereid op de pubertijd:
Veel kinderen gaan zich anders gedragen als ze puber worden. 
Dit is geen wonder als je na gaat welke grote veranderingen pubers in korte tijd doorma-
ken. Bij dit thema staan we stil bij deze veranderingen en hoe je hier als ouder op in kan 
spelen. Op woensdag 4 november staat deze lezing gepland in dorpshoes Erve Boer-
rigter. Aanvangstijd wordt later bekend gesteld. Barbera Olthof (groepsvoorlichtster) 
zal deze thema-avond verzorgen. De bijeenkomst is Gratis. Info/aanmelden tel: 053-
2030105 of kijk op: www.cjglosser.nl. Aanmelden mag maar hoeft niet.

Italiaanse Kookworkshop:
Woensdagavond 18 november staat er Italiaanse workshop gepland in het dorpshoes. 
Onder leiding van Nerina Aloise gaan we het volgende 3-gangenmenu maken:
Voorgerecht: Crostini met 3 zelfgemaakte tapenades
Hoofdgerecht: Zelfgemaakte pasta met zalm
Nagerecht: Zabaione met ijs en slagroom.
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten: €27,50 incl. ingrediënten en een consumptie
Opgave via jan@dorphoes.nl of bellen naar Tel: 0541-552009

Docenten gevraagd voor Erve Boerrigter
Erve Boerrigter beschikt over een goed ingerichte creatieve ruimte waar schilders- en 
creatieve lessen gegeven kunnen worden. Daarnaast is er de gelegenheid om ballet les-
sen voor kinderen te geven. Voelt u zich aangesproken om een van bovenstaande lessen 
te komen verzorgen in Erve Boerrigter? 
Neem dan contact op met Mieke Bouwhuis dan kunnen we hierover van gedachten wis-
selen. Mieke@dorpshoes.nl of bel naar 0541-552009.

Ruggengymnastiek: Nieuw
Deze speciale gymnastiek is bedoeld voor mensen die hun rug gezond willen houden, 
rugklachten hebben of meer willen weten over hun eigen houding. De les begint gemak-
kelijk met het los maken van de spieren en gewrichten, daarna volgen de krachtoefe-
ningen, waarbij veel aandacht is voor het correct uitvoeren van de oefeningen. Door 
goed te corrigeren levert dit het beste resultaat op. De oefening worden ondersteunt 
door muziek en aan het eind volgen stretch oefeningen en ontspanning. De les wordt 
verzorgd door Petra Slickers die een opleiding tot heilpraktiker voltooid heeft. Drukpunt-
massage behoort eventueel tot de mogelijkheden.
Tijdstip: vrijdagochtend van 9.15 – 10.15 uur   
Locatie: 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 06-38210955
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Sociaal Team De Lutte: Gewijzigde spreekuren
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen vanuit de inwoners uit De Lutte willen/kunnen beant-
woorden. U kunt bij het sociaal team De Lutte terecht voor vragen op de gebieden van: 
wonen & woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, 
administratie & financiën, gezondheid & bewegen, werk & scholing.

Wist u dat:
• Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt   
 bellen naar: 0541-552009
• U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor vergaderingen/bijeenkomsten  
• Elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 er spreekuur is van de wijkagent in Erve   
 Boerrigter. 
• Op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St.   
 Dorpsbelangen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte. 
• Erve Boerrigter een mooie website heeft: www.Dorpshoes.nl en een facebook   
 pagina www.facebook.com/erve.boerrigter.

Kinderactiviteiten  in dorpshoes Erve Boerrigter:

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

Kinderkook/bakcafé, nog een paar plaatsen vrij!!
In okt. 2015 starten we met een lekker, gezond en leerzame kookactiviteiten voor kinde-
ren van 7 t/m 12 jaar. Tijdens de 6 bijeenkomsten gaan we zowel koken als bakken. Het 
zijn steeds blokjes van 2 lessen rondom een thema. Er kunnen min. 6 en max. 8 kinderen 
meedoen. De ene keer eten we gezamenlijk de andere keer neem jij je eigen baksel mee 
naar huis. 

Kook/Bak jij met ons mee?
De lessen worden gegeven op maandagmid-
dag van 16.00 – 18.00 uur in Erve Boer-
rigter. Kosten: €35,00 voor 6 lessen incl. 
ingrediënten. 

We kunnen iets eerder starten i.v.m. de 
voetbal / sporttraining
Ben je vegetarisch of heb je een dieet geef 
het dan door dan houden we daar rekening. Geef je gauw op en vergeet je schort niet.

4 oktober was het misdienaarreisje van De Lutte

Wij zijn om 11.45 uur vanaf het Kerkplein 
met drie auto’s richting de ZOO van Osna-
brück vertrokken. Daar aangekomen werden 
we voorzien van een plattegrond. Hiermee 
gingen we, onderwijl genietend van een 
versnapering, de dierentuin verkennen. Ook 
de speeltoestellen werden door ons ontdekt. 
Dan om ongeveer half twee was het verza-
melen voor een zak patat met een flesje fris. 
De flesjes werden netjes in de vuilnisbak ge-
daan. Toen we echter hoorden dat daar nog 
statiegeld op zat werden die er snel weer uit gehaald. Daarna konden we tot 16.00 uur in 
de tuin rondlopen en vele, kleine, lieve en/of wilde dieren bekijken. Tot slot mochten we 
nog kiezen tussen een zak popcorn of een ijsje waarmee ook de terugreis werd ingezet 
naar De Lutte.
Het was een geslaagde dag. 
 EN ALLEN DIE OP WELKE MANIER DIT REISJE MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT.
     BEDANKT!

 
KBO De Lutte
Op donderdag 12 november verzorgt de KBO afd. De Lutte 
een themamiddag in de Vereeniging . Deze middag begint om 
14.00 uur. Onze gast is dan Eddy Oude Voshaar wiens optre-
den het midden houdt tussen humor, fotografie, kunst en 
cultuur.
( Eddy.oude.voshaar@bibliotheeklosser.nl ; www.landvande-
dinkel.nl )
Aan de hand van prachtig beeldmateriaal neemt de inmiddels bekende natuurfotograaf, 
verteller, en poëet je op een hilarische wijze mee op reis door het land van de Dinkel.
Dat stukje Nederland is volgens Eddy “het mooiste stukje van Europa, want verder ben ik 
nog niet geweest.” Het wordt een middag met Twentse verhalen vol humor, improvisa-
tie, schitterende fotografie en Passie!
Eddy weet het landschap rondom de Dinkel te verheffen tot een waar kunstwerk, zoals 
je het nog nooit hebt gezien.
Hij heeft inmiddels met succes zes boeken uitgegeven waarvan bij elkaar al zo’n 11000 
exemplaren verkocht zijn.
Deze middag is niet alleen voor onze leden maar ook voor hen die wel belangstelling 
hebben voor onze KBO maar die (nog) geen lid zijn. Als iemand uit uw kennissenkring er 
graag bij wil zijn, neem hem of haar dan gerust mee.
Het bestuur ziet u graag terug!
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53ste druppel voor actie van Tessa

Nog zo’n twee maanden en het zit 
erop voor Tessa Olde Riekerink. Dan 
kan ze de balans opmaken van de 52 
Druppels Challenge. Een opmerkelij-
ke actie van deze gedreven Lutterse, 
die zichzelf op de eerste dag van dit 
jaar de opdracht heeft gegeven ‘om 
deze fantastische rotwereld een 
beetje mooier te maken’. Hoe Tessa 
dat wil bereiken? Door in een jaar tijd 
52 verschillende opdrachten (drup-
pels) in willekeurige volgorde tot een 
goed eind te brengen. Voor iedere 
opdracht doneert Tessa een bedrag 
aan een goed doel. Vijf euro als ze 
het haalt, tien euro als ze faalt.

Het goede doel dat Tessa heeft uitgekozen is Huize Kebebus in Addis Abeba. In de 
hoofdstad van Ethiopië huurt de stichting Kebebush een woning voor de opvang van 
straatkinderen. De dagelijkse verzorging van de kinderen gebeurt door de Ethiopische 
Sosina, die daar op haar beurt weer een inkomen uithaalt. Samen met Kebebush zorgt 
Sosina ervoor dat de kinderen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie terecht komen, 
gezonde voeding krijgen, naar school gaan en als het nodig is naar een dokter kunnen. 
Door ze aandacht, liefde en warmte te geven, kunnen deze kinderen hopelijk weer op 
eigen benen staan. Kortom, binnen alle Ethiopische (on)mogelijkheden wil Kebebush 
deze kinderen een toekomst teruggeven. Inmiddels wonen er in het huis al zes wees-
kinderen en er is nog plaats voor een aantal meer. Het streven is om uiteindelijk aan 
tien kinderen een warm thuis te kunnen bieden. Om wat voor opdrachten gaat het? Een 
aantal voorbeelden:  Doe op een werkdag de hele dag je trui binnenste buiten aan, eet 
gemiddeld elke week twee dagen geen vlees, stuur drie keer iemand zomaar een kaartje 
en zet drie dingen op Marktplaats en doe de opbrengst in de spaarpot. Op haar website 
www.52druppels.nl is het verloop van Tessa’s uitdaging op de voet te volgen.
Deze prachtige actie van Tessa inspireerde op hun beurt drie (oud-)Luttenaren tot een 
53ste druppel. Tijdens de Snertcross op zondag 6 december gaan Peter Beernink, Peter 
Benneker en Charles Haarman elk een afstand van 5,3 kilometer lopen. Lukt hen dat, dan 
zullen de 53 sponsoren die ze samen proberen binnen te halen elk een bijdrage van 5,30 
euro overmaken voor de actie van Tessa. 
Om de lat nog wat hoger te leggen, hebben deze volbloed-atleten zichzelf nog een extra 
stok achter de deur gegeven. Elke kilometer moet binnen uiterlijk 5,3 minuut worden 
afgelegd. Hebben ze meer tijd nodig, dan betalen ze nog eens boete van 53 euro (per 
persoon!) voor tijdsoverschrijding. 

De actie van dit sportieve drietal loopt al zo goed dat zich al enkele hoofdsponsoren 
hebben aangemeld, die 53 euro betalen als de 53ste druppel tot een goed einde worden 
gebracht. Inmiddels zijn de mannen volop in trainingskamp, waarbij lijf en leden soms 
gevaar lopen. 

,,Wat wij doen, is niet zo bijzonder”, benadrukken de lopers. ,,We wilden graag iets doen 
voor Tessa doen.” Wie de actie van Tessa Olde Riekerink rechtstreeks wil ondersteunen 
(door een druppel te sponsoren), kan terecht op haar website. Wie een bijdrage wil leve-
ren aan een mooie opbrengst van de 53ste druppel kan een mail sturen naar 
druppel53@gmail.com. 

Opkomsten 44e hoogheden De Tuffelkeerlkes

Aankomend carnavalsseizoen bestaan De Tuffelkeerlkes 44 
jaar. De voorbereidingen voor dit knallende jubileumjaar zijn 
al een tijdje in volle gang. Het thema voor de wagenbouw is 
bekend, de pakken van de loopgroep worden gemaakt en 
ook alle commissies binnen de verenigingen zijn volop bezig 
met de voorbereidingen voor het 44-jarig jubileum van De 
Tuffelkeerlkes. 
 
Maar de grote vraag is natuurlijk wie De Tuffelkeerlkes als 44e Baron gaat vertegen-
woordigen? En wie worden de 44e Adjudant en Miss? De Baron en Adjudant zullen op 
zaterdag 21 november 2015 aan jullie worden voorgesteld bij Hotel Restaurant De Grote 
Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De Lutte. 

De feestavond start om 20.30 uur en als eerst zullen de huidige hoogheden: Baron 
Melvin Bentert I, Adjudant Rick Horsthuis en Miss Daphne Haarman aftreden. Hun lijf-
spreuk ‘Met de trekker en crossauto op stal vier wie dit joar onmeunig carnaval!’ is met 
veel passie en plezier getoond aan de carnavalswereld afgelopen seizoen. De hooghe-
den hebben samen met hun partners Maureen, Fleur en Robin De Tuffelkeerlkes goed 
vertegenwoordigt. De technische commissie zal ervoor zorgen dat de hoogheden op een 
speciale wijze zullen aftreden. 

Na het aftreden is het dan eindelijk zover en worden de 44e Baron en Adjudant kenbaar 
gemaakt. Zij zullen op 12 december 2015 gezelschap krijgen van de Miss van De Tuf-
felkeerlkes. De nieuwe hoogheden worden op een verrassende wijze aan het publiek 
voorgesteld. 

Ben je ook zo benieuwd naar onze 44e Baron, Adjudant en Miss? Bezoek dan onze feest-
avonden op 21 november en 12 december 2015. Tijdens deze feesten zijn de blauwe 
consumptiemunten met het Tuffelkeerlke erop geldig. Iedereen is van harte welkom!
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Sinterklaasintocht De Lutte 
Zoals jullie weten komt Sinterklaas over een paar weken weer in Nederland. Net als altijd 
zorgt Jong Nederland ervoor dat de Sint in ons dorp wordt ingehaald. Op zondag 22 
november, om ongeveer 14.15 uur, komt de Sint aan in De Lutte. Onder begeleiding van 
de Lutter harmonie, de motorclub, de solexclub en natuurlijk de pieten. Na afloop van 
de intocht is er in De Vereeniging de gelegenheid om de Sint een handje te geven of een 
liedje voor hem te zingen. Om elk jaar een 
intocht mogelijk te maken is uw bijdrage 
nodig voor dit feest. Daarom zal er ook dit 
jaar weer een collecte zijn in de Vereeni-
ging, ook is het mogelijk om een bijdrage te 
geven d.m.v. de collectepotjes die bij onze 
winkeliers staan.
De versieringen in De Vereeniging zijn in 
samenwerking met de basisschool mogelijk 
gemaakt! Kinderen en leerkrachten bedankt 
hiervoor ook namens de Sint en pieten!

Zo, de kop is eraf. Het hek dat te zien was op 
de eerste foto die in het vorige Luutke was 
geplaatst, is natuurlijk te vinden aan de 
Bavelsweg, dicht bij het Lutterkerkpad. 
De digitale wisselbeker voor degene met het 
goede antwoord is inmiddels per mail afge-
leverd bij Bennie Oude Egberink. Eeuwige 
roem is hem hierbij ten deel gevallen. 
De redactie is zich ervan bewust, dat niet 
iedereen evenveel kans maakt om als eerste 
aan de bel te trekken. Want ons dorpsblad 
wordt helaas niet bij iedereen op dezelfde dag bezorgd. Maar bij deze rubriek telt toch 
meer de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.     
Ook in dit Luutke treft u een foto aan waarvan we graag willen waar deze is gemaakt. 
Weet u het juiste antwoord? Kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: 
www.facebook.com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt 
u de locatie doorgeven. Bent u de eerste die het juiste antwoord geeft, dan bent u de 
komende weken de trotse eigenaar van de digitale wisselbeker! Veel succes.

De redactie

Huisbezoek van Sinterklaas

Jong Nederland verzorgt ieder jaar de huisboeken in 
De Lutte en omgeving.
Sinterklaas komt samen met twee pieten bij u thuis, om zijn 
verjaardag samen met u 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 op 3, 4, 5 en 6 
December. 
Vanaf 1 November starten wij met het inplannen van de 
huisbezoeken. 

Als u wilt dat de Sint uw deur niet voorbij gaat, dan kunt u bellen of mailen met:
Moniek Bulter op 06-46768857, bellen kan alleen op maandag of dinsdag tussen 19.00 
en 20.00 uur. E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl (u ontvangt een bevestiging van het huis-
bezoek). 

KIEK ES

Column: Ik-zeg-het-oe!

Ik fiets naar de Spar als mijn blik op de ijssalon valt. Dicht! De ijssalon is dicht!! De ijs-
machines staan stil. Geen rode stoeltjes meer op het terras, geen plastic reuzenijsje op 
de stoep en ook de vrolijk gekleurde parasols liggen weer op zolder. Geschrokken druk ik 
mijn neus tegen de ruiten. Ik tuur naar binnen in de hoop op een teken van leven. Maar er 
brandt geen licht meer. We moeten er nu echt aan geloven.
Elk jaar opnieuw zorgt deze trieste aanblik ervoor dat de winter keihard tot me doordringt. 
De toeristen zijn weer huiswaarts gekeerd. Geen wielrenners met blote, bruingebrande 
benen meer in het dorp. Geen vriendengroepjes meer op de terrassen. Geen bloeiende 
bloemetjes op het kerkhof. Geen massa’s geparkeerde fietsen meer ‘onder de bomen’. 
Teleurgesteld draai ik me om. Ik wissel wat blikken met de Hellehond. Het arme beest is 
nat en hij heeft het koud. Als ik naar hem toe loop knikt hij me veelbetekenend toe. Hij 
voelt wat ik voel. Als ik hem over zijn kop aai slaat hij z’n ogen neer. Discreet, dat wel. Hij 
wil niet dat de mensen hem zo kwetsbaar zien. We denken allebei terug aan het vroege 
voorjaar. Aan die allereerste zonnestralen die zich in maart al lieten zien. Aan hoe het dorp 
tot leven kwam. Aan hoe hij dit hele proces vanaf zijn sokkel trots aanschouwt. Ik zie hoe 
die gedachte heel even zorgt voor een voorzichtige glimlach op zijn snuit. Ik zie een kleine 
twinkeling in zijn ogen. Want hij weet het ook, het komt weer terug… Over zes lange, stille, 
donkere maanden lang wordt het vanzelf weer voorjaar. We komen hem wel weer door 
deze winter. Een knipoog, een voorzichtig kneepje in zijn schouder en nog een laatste blik 
van verstandhouding. Als stiekeme bondgenoten zakken we langzaam weg in een lange, 
diepe winterslaap. Welterusten De Lutte.

Tessa
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Zondag 1 november:  Allerheiligen  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het 
     dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor L. Ros 
Lectrice  : Mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Joyce en Bart Rolink 
Collecte  : Eurocollecte 
 
Maandag 2 november: Allerzielen 
19.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor H. Jacobs 
Lectrice  : Mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Coen en Bram Volker  
Collecte  : Eurocollecte 
Na de viering is er kerkhofbezoek 
 
Dinsdag 3 november : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 4 november : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 7 november H. Vormsel 
19.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het themakoor 
Voorganger  : Vormheer Hoogenboom 
Misdienaars  : Lars Grote Beverborg en Mirthe Rolink 
 
Zondag 8 november  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastoor H. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. M. oude Ophuis 
Misdienaars       : Joyce Rolink en Twan Bekke 
 
Woensdag 11 november : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 15 november 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Mevr. I. Onland     
Lectrice   : Mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Coen en Joep Volker 
 
Woensdag 18 november : 19.00 uur Eucharistieviering 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Intenties: 
Zondag 1 november: Overleden fam. Koertshuis-Reinink, Henk grote Beverborg, 
Ouders Lentfert-Siegerink, Johanna Meijer-Notkamp en Henk Meijer, 
Ouders Gieslink-Frielinck, Hennie oude Egberink, Annie Koop-Welhuis, Herman 
Meijer, Henk Bekkedam, ouders Olde Rikkert-Beernink, Ouders Olde Rikkert-
Dierselhuis, Marie Kortman-Spekhorst, Frans Brookhuis, Gerrit ter Beek, Wim 
Velthuis, Hendrik  Brookhuis. 
 
Jaargedachtenis: Johan Bulter, Johan Beernink (Hoge Kavik), Frans Brookhuis 
(Austweg). 
 
Maandag 2 november: Wies Scheper-Rikmanspoel, Fien Bosch-Wekking, Ouders 
Nijhuis-oude Lohuis, Ouders Olde Riekerink-Oude Ophuis, Ouders Hampsink-
Bosch, Ouders Greftenhuis-Egbers, Truus Egberink-Grashof, Echtpaar van 
Benthem-Reijmer, Hendrik Benneker, Overleden Fam. Punt, Ine Nijhuis-Wigger, 
Annie Scholten-oude Voshaar, Hendrik Benneker, Ouders olde Nordkamp-
Welhuis, Ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Schopman-Aveskamp, Ouders 
Beernink-olde Meijerink, Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Martijn Olde 
Riekerink, Annette Olde Hendrikman-Wigger, Ouders Volker-Westerik, Ouders 
Schiphorst-Grashof, Ouders en Zoon Maseland, Femie Wigger-Schurink, Ouders 
groote Beverborg-Snippert, Ouders Alberink, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, 
Ouders Grote Beverborg-Ter Brake, Frans Maseland, Gerard Spitshuis en Lies 
Spitshuis-Schoppink, Ouders Tijans-Volker, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Jan 
Volker, Bernhard Grote Beverborg, Gerhard Morsink (Middelkamp), Marietje 
Bonnes-Kortink, Ouders ter Brake-groote Beverborg, Marietje uit het Broek-
Meijerink, Ouders Nolten-Harbert, Gerard Dubbelink, Benny Luyerink, Echtpaar 
Seijger-Bulthuis, Ouders Luyerink-Bulthuis, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Gerard 
Goorhuis, Ouders Lentfert-Siegerink, Theo Heebing, Dini Heebing-Lentfert, 
Bernard Hampsink, Ouders Koekkoek-Egberink en Jan, Ouders Beernink-
Borggreve, Ouders Westerik-Welhuis, Bernard Sanderink, Frans Koertshuis en 
overl. fam., Ouders Tijhuis-Rosink, Ouders Bosch-Benneker, Ouders Pots-
Beernink, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Ouders Jeunink-Pots, Ouders Schurink-
Gras, Marietje Punt-Boers, Ouders Jeunink-Boers, Ouders Visschedijk-Notkamp, 
Jan Heijdens, Martin Volker, overleden fam. Boers-Brookhuis, overleden fam. 
Bloemen-Duivelshof, Hubert Velthuis, Wim Veldhuis, Rikie Alink-Beernink, 
Ouders Westerik-Wonniger en Hennie, Ellen van Rossum, Hans Visschedijk, 
Ouders Bosch-van der Zande, Herman Oude Nijeweme, Johan Oude Egberink, 
Bennie Pot, Marinus Oude Egberink, Truus en Hendrik Schasfoort-Nijhuis, Ouders 
Olde Riekerink-Roufs, Hendrik Zanderink, Marietje Hampsink-Westerhof,  
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Gerrit Notkamp, Sientje Bosch-Benneker, Marietje Tönis-Groener, Marie 
Hesselink-Nijhuis, Elly Koertshuis-Heetkamp, Andre Steghuis, Herman Rouwen, 
Johan Olde Monninkhof, Elly Pross-Mensink, Frans Jeunink, Johan Steghuis, 
Gerald Koop, Lies Karczewiski-Brookhuis, Gerrit Tijhuis, Gerard Morsink, Hennie 
oude Egberink, Marie Blockhuis-olde Hendrikman, Annie Koop-Welhuis, Herman 
Meijer, Henk Bekkedam, Marie Kortman-Spekhorst, Gerrit ter Beek. 
 
Jaargedachtenis: Gerhard van Langen, Johnny Punt, Ouders Reerink-
Haasewinkel. 
 
Zondag 8 november: Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Echtpaar Grote Punt-
Lansink, Echtpaar Lenfert-Seiger, Johan Olde Monninkhof, Hennie oude Egberink, 
opa en oma Spitshuis-Schoppink, opa-oma en Hans Nijhuis, Herman Koertshuis, 
Herman Meijer, Henk Bekkedam, Marie Kortman-Spekhorst, Gerrit ter Beek 
Overl. fam. Seijger-Koertshuis. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Gilbers-Raatgerink, overleden fam. Jeunink, Frans 
Giesselink, overl. fam. Seijger-Koertshuis, Ouders Olde Monnikhof-Reijmer, 
Hendrik Wigger. 
 
Zondag 15 november: Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Ouders Haarman-
Bartelink, Ouders Pots-Beernink, Ouders Dierselhuis-Bosch, Hennie oude 
Egberink, Marie Kortman-Spekhorst, Gerrit ter Beek. 
 
Jaargedachtenis: Dien Nijhuis-Tijhuis(Dorpstraat), Ouders olde Nordkamp-
Welhuis, ouders Notkamp-Nijhuis , Marinus Oude Egberink. 
 
 
Overleden: 
Marie Kortman-Spekhorst, Berghummerstraat 15, op de leeftijd van 100 jaar. 
Gerrit ter Beek, Bentheimerstraat 51, op de leeftijd van 74 jaar. 
 
 
 
Pastorpraat: Als een Kerk niet dient, dan dient ze nergens voor!   
Het blijkt, dat mensen die met een kerk verbonden zijn, in verhouding meer 
vrijwilligerswerk doen dan anderen. Daarbij is er geen verschil tussen protestant 
of katholiek. Een ander helpen is eigenlijk ook gemakkelijker dan hulp vragen. 
Dat merken we bij het aanbod van “Kerkwerk”, vanuit onze  parochie Lumen 
Christi en de protestantse kerken van Ootmarsum en Denekamp.  

Zo hebben we voldoende vrijwilligers die zeker nog meer ruimte hebben om ook 
u te helpen. Waaruit bestaat dan die hulp; ze zijn beschikbaar voor praktische 
klussen in en rondom uw woning als u daar geen anderen voor hebt of wilt 
vragen. Of als u verlegen zit bij dringend vervoer, het niet meer redt met het 
papierenwerk thuis. Bel dus gerust Kerkwerk, op werkdagen bereikbaar tussen 
10 en 12 uur op  tel. 06 – 12925413. Want als we als Kerk geen hulp bieden aan 
wie dat dringend nodig heeft, dan geldt de zin bovenaan dit artikel!  

Namens Kerkwerk, pastor L.M. Ros  
 

Allerzielen 
Allerzielen vieren we  dit jaar op maandag 2 november. s Avonds om 19.00 uur is 
de viering in de kerk voorganger is pastor Jacobs, de zang wordt verzorgd door 
het dames- en herenkoor. Bijzondere aandacht is er voor de overledenen die 
afgelopen jaar zijn overleden, voor ieder wordt een kaars aangestoken. Na 
afloop wordt er een bezoek gebracht aan het kerkhof waar de graven gezegend 
zullen worden. Ieder is uitgenodigd voor de koffie na afloop in de parochiezaal. 
U bent welkom. 
 
Ontmoetingsdag voor ouderen 17 november , Parochiecentrum De Lutte. 
Programma:  
10.30 uur: Ontvangst met koffie met cake. 
11.00 uur: Opening pastor Leo Ros. Twents vermaak door Harry Booijink. 
Afsluiting met gezamenlijke maaltijd aangeboden door de Geloofsgemeenschap  
St. Plechelmus De Lutte. Sluiting 14.00 uur. 
Opgave bij Parochiesecretariaat voor 15 november tel. 0541-551203 of Ans Koop 
0541-551693 of Gertrud tel.0541-552435. 
 
Filmmaand in het ‘Huis van Spiritualiteit’ 
The Lion King (de Leeuwenkoning), 8 november Erve Boerrigter, de Lutte, 15 uur. 
Voor het hele gezin! Kom gezellig samen deze film (in het Nederlands) kijken op 
het grote doek! Entree: € 2,00 (inclusief ranja en iets lekkers!)  
Koning Mufasa woont met zijn vrouw Sarabi en de andere leeuwen op de 
koningsrots en is de trotse heerser van de savanne. Zijn broer Scar doet gemeen, 
hij wil zelf koning worden. Dan wordt Simba geboren.Hij is de troonopvolger. 
Mufasa leert Simba alles, ook dat hij nooit op die ene plek buiten het koninkrijk 
mag komen. Echter… Simba wordt nieuwsgierig. Scar vertelt hem dat hij er best 
naar toe kan gaan. Simba en zijn vriendinnetje Nala doen dit wel en komen in de 
problemen. In een poging Mufasa van zijn troon te stoten, roept Scar de hulp in 
van zijn hyena's. Hierbij redt Mufasa zijn zoon Simba, maar zelf sterft hij. Scar 
maakt zijn neefje Simba wijs dat het diens schuld is dat Mufasa is omgekomen en 
vertelt hem dat het beter is dat hij vertrekt!  Gaat alles mis? Scar heeft het 
koninkrijk overgenomen en Sarabi en de leeuwinnen voorgelogen over de dood 
van zowel Mufasa als Simba. Er breekt hongersnood uit, omdat Scar een 
superslechte en gemene koning is. Dan ontmoet Nala haar oude liefde Simba….. 
Zal Simba zijn volk redden? 
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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 al weer 
vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas waar mensen nood 
hebben deze te ledigen. De barrières die er zijn willen wij graag slechten.  
De parochiële Caritas is er voor iedereen. Dit jaar hebben wij weer kunnen 
voorzien in hoogst noodzakelijke voorzieningen zoals vloerbedekking, een 
fornuis, een stofzuiger, reiskosten naar medische hulp en ga zo maar door. Dit 
kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door opbrengsten 
van de kerkcollecte. Mocht u de Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u 
ons altijd ondersteunen via een eenmalige gift of via een jaarlijkse donatie. Kijk 
hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl. We zullen dit jaar met 
Sinterklaas weer een “zeeppakket” toevoegen voor de klanten van de 
voedselbank, waarin we zeeppoeder, shampoo, tandpasta enzovoort 
verstrekken. Zo blijft er hopelijk in deze gezinnen ruimte voor bijvoorbeeld een 
kadootje van de Sint en een chocoladeletter. Zeker in onze tijd, al trekt de 
economie aan, zijn er steeds meer mensen die nog steeds de eindjes aan elkaar 
moeten knopen. Wij proberen onze christelijke opdracht van solidariteit  ten 
opzichte van deze medemensen waar te maken. Houd uw oren en ogen open 
voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen door mensen 
te verwijzen naar ons als zij hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar via onze 
website, rechtstreeks of via onze coördinerende pastor Leo Ros. Uit alle locaties 
van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het Caritasbestuur.  (Lattrop: 
Hans Japink, Tilligte: Moniek ten Dam, Ootmarsum: Annemarie Hulsmeijers, De 
Lutte: Martin Blockhuis, Beuningen: Hans Oortman, Noord Deurningen: Agnes 
Cornelissen, Denekamp: Thom Westerhof en Anita ten Dam). Voor Ootmarsum 
hebben wij afscheid genomen van Frans Tillemans, die jarenlang op een 
voortreffelijke en enthousiaste manier zijn inbreng heeft gehad. Zijn plaats is 
overgenomen door Annemarie Hulsmeijers. Zij is inmiddels ook al een tijdje een 
betrokken en bevlogen lid.  
 

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

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   9.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur 
                                               Vrijdagmorgen van   9.00 -  10.30 uur 

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 

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

 
 

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

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

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



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

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

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

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

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

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


