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Jaarkalender
19 Okt Kaarten S.V. De Lutte
21 Okt Halloweentocht S.V. De Lutte
24 Okt KBO themamiddag: “Lang zult u wonen “
27 Okt Inloopavond kwaliteitsimpuls De Lutte
29 Okt Kinderkerk
  2 Nov Kaarten S.V. De Lutte
  3 Nov Informatieavond eerste Heilige Communie Parochiecentrum
  4 Nov Muziekmarathon Sint Plechelmus Harmonie
  4 Nov ZijActief: Regiomiddag bij Hutten in Rossum
  5 Nov H. Vormsel
10 Nov Algemene ledenvergadering De Tuffelkeerlkes
15 Nov ZijActief: Informatie sociaalteam De Lutte
16 Nov Kaarten S.V. De Lutte
16 Nov KBO bezoek aan Raw Milk Company.
19 Nov Afvoeren/opkomst baron en adjudant De Tuffelkeerlkes
23 Nov Ouderendag in Parochiecentrum
26 Nov Kinderkerk
30 Nov Kaarten S.V. De Lutte
3 Dec Afvoeren/opkomst Graaf Bosdûvelkes
4 Dec 32e Snertloop
10 Dec Kerstconcert Plechelmus Parochie dames- & herenkoor/Hooge Noodt

Pompoen 
   Carven

ShowsMode

TochtHalloween

Halloween
in Losser

Gratis • 4 tot 16 jaar
inschrijving: Westbound of Bruna

tijd: hele middag

Als modedorp wordt deze modeshow 
een waar spektakel, maar liefst  

20 mode (gerelateerde) winkels doen mee! Gratis • 4 tot 16 jaar  
start: 18.00 uur • inschrijving:  

Westbound of Bruna of 29-10 vanaf 
 16.00 uur bij de Griezelhut op De Brink

Brinkstraat

Start vanaf 

de griezelhut 

op De Brink13.00  uur - Brinkstraat

14.30  uur - De Brink

16.00  uur - St. Maartenstr.

Raadhuisstraat

• Zaterdag 29 oktober •

De laatste Boerenmarkt van dit seizoen, met modeshows en Halloween!

BOERENMARKT LOSSER  10.00-17.00 UUR

Alle winkels 

geopend tot 

18.00 uur

Overal in het centrum activiteiten, 

versieringen, spelletjes, lekkernijen etc. 

Dr. Brandenburg 
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
praktijk telefoonnummer  0541-551355. Luister de gehele tekst af.

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de
huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer  088-5551122

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

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12.00 
uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten 
voor €7. Opgave via het dorpshoes                                 0541-552009 of 06-10073282    
Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstr)           0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
 
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 16 loopt van 8 november t/m 28 november 2016, kopij
inleveren woensdag 2 november voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90 
E-mail kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
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Openbaar Vervoer in De Lutte:  de Buurtbus
In De Lutte is het zgn. ”openbaar vervoer” dankzij de inzet van vele vrijwilligers goed 
geregeld, maar....  dat was niet altijd zó! De TET (de Twentsche Elektriciteit Maatschappij) 
had in de jaren na de oorlog in Twente de concessie (d.w.z. de vergunning) om in deze 
regio het openbaar vervoer te verzorgen met uitzondering van de lijndiensten tussen 
Oldenzaal en Nordhorn en Gronau. Hiervoor was de vergunning verleend aan de maat-
schappij de ONOG, welke naam een afkorting is  van: Oldenzaal-Nordhorn en Oldenzaal-
Gronau. Wanneer je naar het station van Oldenzaal rijdt zie op de gevel van het gebouw 
rechts nog de initialen van deze maatschappij die hier gevestigd was.

De TET-bus van Oldenzaal naar De Lutte reed in de beginjaren, d.w.z. na de oorlog ook 
nog periodiek naar het Lutterzand op zon- en feestdagen,  maar uit een oogpunt van 
kostenbesparing werd deze lijndienst tussen Oldenzaal en De Lutte steeds verder inge-
krompen en op het laatst reed de TET-bus alleen nog maar op …. de woensdagmiddag! 
Met andere woorden : heb je de bus gemist dan moet je een week wachten!
Om toch een vorm van openbaar vervoer te regelen voor scholieren en bezoekers aan 
het ziekenhuis in Oldenzaal kwamen Gerard Nijhuis (taxibedrijf) en ik met het plan om 
enkele dagen per week een taxibusje te laten rijden tussen De Lutte en de middelbare 
scholen (de Thij en het Carmelcollege) en het ziekenhuis in Oldenzaal. Het gemeentebe-
stuur van Losser en de provincie vonden dit wel een goed idee,  maar omdat de conces-
sie voor dit gebied was verleend aan de TET kon geen vergunning worden verleend voor 
een andere vorm van openbaar vervoer.

Gelukkig veranderde dit in de jaren 1977/78, want doordat het openbaar vervoer op 
het platteland té hoge kosten met zich meebracht werd in 1977 op een 5-tal plaatsen in 
Nederland een experiment uitgevoerd met de (eerste) zgn. buurtbussen. 
De plaatselijke gemeenschap moest dan zorgen voor voldoende vrijwilligers om een 
8-persoons busje te kunnen laten lopen volgens een bepaalde route en tijdschema en de 
onkosten moesten binnen een bepaalde financiële grens blijven. De regionale vervoers-
maatschappijen (hier dus de TET) werden verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
busje en de instructie van de vrijwilligers. Toen na een jaar bleek dat de 5 experimenten 
elders in Nederland succesvol waren verlopen  kregen wij in De Lutte bericht dat we ook 
zo'n project mochten opstarten en zó kregen we in het voorjaar van 1978  “groen licht” 
om ook aan de slag te gaan! Na een bezoek aan Grootegast in Friesland waar we één 
van die 5 landelijke projecten bezochten werd hier een buurtbuscomité opgericht door 
Leo Stegeman (namens het Overlegorgaan) Nanne Brandenburg en ik nam het voorzit-
terschap op me. Na een informatieavond kwamen er voldoende vrijwilligers, zodat het 
instrueren ervan, het maken van een dienstregeling en de route kon beginnen en op

KRONIEK  DE LUTTE

15 september 1979 was het dan 
zó ver!  Onder grote belangstelling 
kon de Lutter buurtbus aan zijn 
eerste rit beginnen met als eerste 
passagiers de dames Linderman en 
Mazeland. Zij waren n.l. de “vaste” 
gebruikers van de TET-bus op de 
woensdagmiddag.
De Lutte was hiermee het eerste 
buurtbusproject in Twente, want 
enkele weken later volgden de 
projecten in Weerselo, Mander 
en Buurse. Momenteel zijn er al 
meer dan 170 (!) buurtbuslijnen 
in Nederland, zodat gesteld kan worden dat deze vorm van openbaar vervoer op het 
platteland een succes is geworden. Over de verdere geschiedenis van “onze” buurtbus 
kan nog heel wat geschreven worden maar kortheidshalve wil ik volstaan met enkele 
“wapenfeiten”.   In het voorjaar van 1983 protesteerden we namelijk tegen een lande-
lijke verhoging van de buurtbustarieven, omdat we – gezien de korte afstand tussen De 
Lutte en Oldenzaal – deze tarieven voor onze lijndienst te hoog vonden. Toen we op het 
ministerie te horen kregen dat de buurtbus dan weer ingeleverd zou worden werd onder 
protest toch maar ingestemd met de landelijke tariefsverhoging.

In februari 1985 werd de 100.000ste passagier in 
onze buurtbus gehuldigd en naar schatting worden 
momenteel 12.000 passagiers vervoerd tussen De 
Lutte en Oldenzaal.  In het verleden is ook wel eens 
gevraagd om de buurtbus te laten rijden naar Losser 
en/of  De Poppe maar gezien de extra tijd en de 
naar verwachting te weinige passagiers is dit niet 
doorgegaan.  
Gelukkig kan de buurtbus nog steeds beschikken 
over voldoende vrijwilligers met o.a. ….. Rudie Smidt 
: de enige actieve chauffeur van het eerste uur ! 
Veel heeft hij zien veranderen, want na mij kwamen 
Joop Obbink, Hennie Swennenhuis  en Jan Kok  als 
voorzitters van het buurtbuscomite maar ook de 
TET verdween, Connexion kwam en verdween ook 
weer en nu is Synthus verantwoordelijk voor het 
onderhoud . 

De grootste verantwoordelijkheid voor het goede openbaar tussen De Lutte en Olden-
zaal ligt – zoals bij zo vele zaken – in handen van de actieve vrijwilligers!
-Tonnie Bekke-
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De afgelopen jaren is er door o.a. de Stichting Dorpsbelangen al veel informatie verza-
meld, zijn er vele ideeën geopperd en voorstellen gedaan en wordt er intussen ook al 
gewerkt aan verbeteringen in het dorp. Ook de gemeente Losser beschikt reeds over 
veel achtergrondinformatie vanuit  verschillende invalshoeken. Veel wensen, knelpunten 
en ambities zijn bekend. Al deze basisinformatie wordt nu gebundeld en aangevuld met 
informatie uit de diverse onderzoeken.

De gemeente organiseert op donderdag 27 oktober a.s. een inloopavond voor alle 
belangstellenden om te vernemen wat er momenteel leeft onder de inwoners, onder-
nemers en betrokkenen in De Lutte om zo iedereen de kans te geven zijn/haar mening 
te geven. Op basis van al deze informatie gaat de werkgroep aan de slag met voorstellen 
voor de inrichtingsvisie die vervolgens nog een keer met de klankbordgroep worden be-
sproken. De conceptvisie wordt vervolgens besproken met alle belangstellenden tijdens 
een tweede inloopbijeenkomst. Daarna volgt besluitvorming en uitwerking in 
deelprojecten.

Thuiswedstrijden V.V. Lutheria
Zaterdag 22 oktober   
12:00 Lutheria MA 2 - Vosta MA 1 
14:00 Lutheria MA 1 - D.V.O. MA 1 
14:00 Lutheria MB 1 - Salvora MB 1 

Vrijdag 28 oktober      Zaterdag 29 oktober
19:00 Lutheria DS 3 - Devoc DS 1    14:00 Lutheria MA 1 - Halley MA 1
19:00 Lutheria DS 4 - DSVD DS 1    16:00 Lutheria MB 2 - Havoc MB 2
21:00 Lutheria DS 2 - Dynamo Tubbergen   18:00 Lutheria DS 1 - Avior DS 2

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

Halloweentocht SV De Lutte

Op 21 oktober is het weer zover, de jaarlijkse Halloweentocht vindt weer plaats! 
Met als thema mythes in en rondom De Lutte belooft het weer spannend te worden.
Om mee te doen kun je je opgeven via volgende link: activiteitencommissiesvdl.word-
press.com uiterlijk vóór woensdag 19 oktober 
opgeven.
We hebben er griezels veel zin in. 

Tot Halloween!
Activiteitencommissie SV De Lutte

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS
St. Dorpsbelangen De Lutte is op zoek naar vrijwilligers, 
die ons op woensdag 26 oktober aan het eind van de 
middag, willen helpen.

We gaan de Bentheimerstraat over een lengte van ongeveer 500 meter voorzien van 
Oranje vlaggetjes voor het bezoek van het koninklijk paar op donderdag 27 oktober aan-
staande. Deze komen aan de bomen te hangen en we hebben hiervoor ook wat ladders 
nodig. Tevens willen we de beplanting rondom de welkom steen aan de Dorpstraat, hoek 
Bentheimerstraat van het onkruid verlossen.

Maandagavond 24 oktober a.s. organiseert de Dorpsraad een bijeenkomst met alle 
informatie over het bezoek. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om het programma te 
horen. Maandagavond 24 oktober om 20.00 uur in oons dorpshoes. Vrijwilligers kunnen 
zich opgeven op ons e-mailadres of bij een van de leden van de Dorpsraad. 

Bewoners die het koninklijk paar willen zien en toewuiven kunnen dit o.a. doen op het 
kruispunt Beuningerstraat / Bentheimersstraat. Het Koninklijk paar zal hier tussen 14:00 
uur en 14:30 uur passeren richting Oldenzaal. 

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in 
het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl 
-St. Dorpsbelangen De Lutte-

Kwaliteitsimpuls De Lutte
De komende jaren staan een groot aantal verbeteringswerkzaamheden gepland aan 
wegen en rioleringen in (delen van) het centrum van De Lutte. Dit biedt de kans om de 
openbare ruimte opnieuw in te richten, maar ook om andere verbeterpunten aan te pak-
ken. Kortom, een kans om te komen tot een kwaliteitsimpuls in de kern De Lutte en met 
name in de invalswegen en in het centrum.
De gemeente wil hier graag samen met inwoners, ondernemers en andere belangheb-
benden invulling aan geven. Op 30 juni en 10 oktober zijn er bijeenkomsten geweest 
met de klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van belangengroeperingen zit-
ten. Tijdens de eerste bijeenkomst  zijn de technische aspecten van riolering en water 
besproken naar aanleiding van de specifieke problemen op dit gebied. Tijdens de laatste 
bijeenkomst is o.a. gesproken over verkeer, parkeren en horeca.
Voordat gestart wordt met het maken van detailontwerpen voor de herinrichting wil de 
gemeente in de periode oktober 2016 – februari 2017 eerst met betrokkenen een inrich-
tingsvisie opstellen. Zo ontstaat er een samenhangend geheel zodat de komende jaren 
gewerkt kan worden aan de gezamenlijk bepaalde kwaliteitsimpuls voor De Lutte.



8 9

Koffietijd met ……
Dit de naam van de nieuwe ontmoetingsactiviteit die georganiseerd wordt door de 
Sociaal Teams van de gemeente Losser. In elk dorp is er een ochtend of middag de mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten. Voelt u zich eenzaam, heeft u behoefte aan contact, 
bent u soms wat neerslachtig? Kom dan langs op woensdagochtend in het dorpshoes. 
Twee vrijwilligers zitten voor u klaar met de koffie of thee. U kunt hier terecht voor een 
praatje, de krant of tijdschrift te lezen en andere mensen te ontmoeten. Samen met el-
kaar wandelen of iets actiefs ondernemen is natuurlijk ook mogelijk. Woensdagochtend 
van 10.00 – 11.30 uur in het dorpshoes.

Icoon Schilderen 
Onder de deskundige leiding van Jos Bentert gaat u zelf een icoon schilderen op oude 
wijze. De techniek die gehanteerd wordt is de temperatechniek. Dit werd gebruikt voor 
de uitvinding van de olieverf. Iconen schilderen is een activiteit die plaatsvindt in alle 
rust en stilte. Bent u beginner dan zijn er 10 voorbeelden. Gevorderden hebben een vrije 
keuze. De cursus wordt geven in het dorpshoes op de woensdag van 13.30 – 16.15 uur 
en van 19.00 – 21.45 uur. Kosten 165,00 voor 10 lessen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Jos Bentert 06-22908707 of 
mailen naar st.josef.iconen.atelier@gmail.com  

Kinderactiviteiten in dorpshoes:
In de Vitrine:
Jens Steghuis uit de IJsvogelstraat in De Lutte is de eerste verzamelaar die zijn verzame-
ling tentoonstelt in de Vitrine.

Jens is 10 jaar en hij verzamelt al drie jaar allelei 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 in het dorpshoes. Kom langs en neem een kijkje. Wil jij ook je 
verzameling laten zien, laat het mij dan weten via mieke@dorpshoes.nl
Muzieklessen in het dorpshoes:
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Voor info neem contact op met info@muziekschooldesleutel.nl
                                       
Vrije inloop Knutselfabriek
Deze week is er geen knutselfabriek i.v.m. de herfstvakantie. Vanaf 24 oktober weer. 
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen het dorps-
hoes. Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de leukste creatieve werkstuk-
ken. Kom en ga lekker aan de slag! Kosten 1,50 euro per keer/kind. Incl. een glas ranja.

Kook&bak workshop
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar organiseren we in de maand november een vooral 
lekkere en leerzame kook&bak workshop. Wat er gekookt & gebakken gaat worden is 
nog een verassing. In het volgende Luutke is hier meer over te lezen en kun je je meteen 
aanmelden.

Lezing over “ de nieuwe richtlijnen van de Schijf van 5”
Dagelijks noten en elke week peulvruchten op 
het menu? 500 gram rood vlees per week? Mooie 
richtlijnen van de Gezondheidsraad voor onze 
gezondheid, maar hoe passen we dat aan in ons 
huidige eetpatroon? Het Voedingscentrum heeft 
dit netjes vertaald in de Nieuwe Schijf van 5, die 
in het voorjaar uitgekomen is.
Gewichtsconsulente en kindervoedingscoach Sjan 
Goeijenbier geeft een lezing over  de adviezen 
van de Schijf van 5. Ze zal uitleg geven hoe we 
deze richtlijnen kunnen uitvoeren in ons dagelijks 
eetpatroon. Zonder al te veel te moeilijke wijzigin-
gen. Sjan staat voor het ‘gewone eten’. 

De lezing wordt gehouden op donderdag 24 november as. Tijdstip: 19.30 – 21.30 locatie: 
dorpshoes,  Plechelmusstraat 14, 7587 De Lutte. 
Kosten 2,50 pp incl. een kop koffie/thee. 

Aanmelden voor 22 november a.s. 
Informatie en aanmelding:  Sjan Goeijenbier 0541- 53 50 35 / 06-40007979
www.gezondenslank.eu

DIP = DorpsInfoPunt 

Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
10.00 – 12.00 uur:  Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
13.00 – 17.00 uur:  info activiteiten dorpshoes
18.30 – 19.00 uur:  St. Dorpsbelangen (1ste maandag van de maand)
Dinsdag:
19.00 – 20.00 uur:  Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:
10.00 – 11.30 uur:  Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:
10.00 – 12.00 uur:  Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
Vrijdag:
 9.00 – 13.00 uur:   Info activiteiten dorpshoes.

Tevens is er dagelijks ( ma t/m do) van 9.00 – 23.00 uur een gastheer/vrouw van het 
dorpshoes aanwezig. Vrijdags van 9.00 – 17.00 uur.
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Persbericht intocht & huisbezoeken.
Sinterklaas in De Lutte
Over een aantal weken wordt Sinterklaas weer welkom geheten in 
ons dorp. Net als voorgaande jaren zorgt Jong Nederland ervoor dat 
hij op een mooie wijze in ons dorp wordt ingehaald. Op zondag 20 
november arriverende Sint en zijn Pieten om 14.15 uur weer in De 
Lutte. Sinterklaas en zijn Pieten worden begeleidt door de harmonie, 
motorclub en de solexclub naar het centrum van De Lutte. 

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 vrien-
delijk om een kleine bijdrage. Daarom worden er ook dit 
jaar 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. Ook bestaat de mogelijkheid om twee Pieten langs te laten 
komen. Zij maken een begin met het uitdelen van de cadeautjes.

Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken op 3, 4 en 5 december.
Als u wilt dat de Sint uw deur niet voorbij gaat, dan kunt u bellen of mailen met: 
Eva Haarman: 06-39842208, bellen kan vanaf 3 november alleen op dinsdag en woens-
dag, tussen 19.00 en 20.30 uur. 
E-mail: evahaarman@hotmail.com (u ontvangt een bevestiging van het huisbezoek)

Thuiswedstrijden Handbal SV De Lutte
Dinsdag 25 oktober
20:00 De Lutte R1 - Bornerbroek R1

Zaterdag 29 oktober
15:50 De Lutte F1 - Tukkers F1
16:35 De Lutte E1 - Tukkers E2
17:30 De Lutte C1 - E.H.C. '95 C1
18:30 De Lutte B1 - Avanti Wilskracht B1
19:45 De Lutte DS1 - Stevo DS2 
De thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal De Luttermolen.

  

 
Persbericht 
 
 
Losser, 15 oktober 2015 

 
Streekbezoek aan Almelo en Noordoost Twente  
Koninklijk paar komt op 27 oktober in De Lutte 
 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen 
donderdag 27 oktober een streekbezoek aan Almelo en Noordoost Twente. De Koning en 
Koningin beginnen in Almelo, aansluitend bezoeken zij de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, 
Losser en Oldenzaal. Tijdens het bezoek staat het thema ‘erfenis als toekomstkapitaal’ 
centraal. Elementen uit het verleden van Twente zijn ingezet als impuls voor zowel stedelijke 
ontwikkeling als de ontwikkeling van de landelijke gebieden.  
 
Het koninklijk paar gaat, volgens schema, om 13.25 uur van Erve Meinders in Tilligte naar Stal Het 
Oosterbrook aan de Beuningerstraat in De Lutte. De bus met het Koninklijk paar komt uit de richting 
Denekamp en slaat vervolgens bij de rotonde linksaf de Beuningerstraat op richting Beuningen en De 
Lutte. Rond 13.50 uur wordt de stoet verwacht bij Stal het Oosterbrook. Daar worden ze ontvangen 
door de gastheer Gert-Jan Bruggink en zijn echtgenote Pia-Luise Aufrecht. Schoolkinderen van de St. 
Plechelmusschool uit De Lutte en van de Mariaschool uit Beuningen zijn op het erf aanwezig bij het 
vertrek van het Koninklijk paar. Ook is een aantal oudere inwoners uit Beuningen en De Lutte van de 
partij. 
 
De vlag in top! 
Burgemeester Michael Sijbom: “we willen het Koninklijk paar een warme ontvangst geven. Daarom 
plaatsen we tijdelijk vlaggenmasten en de bekende kleurige Losserse koeien langs de route voor een 
vrolijke en verzorgde aankleding. Inwoners van De Lutte en Beuningen roep ik op om de nationale 
driekleur buiten te hangen. De Dorpsraad Beuningen bouwt zelfs een mooie oranje boog ter hoogte 
van de kerk en de Dorpsraad De Lutte zorgt voor extra versiering rond de kruising van de 
Beuningerstraat en de Bentheimerstraat. Geweldig!” 
 
Rond 14.05 uur vertrekken het paar en hun gevolg naar Oldenzaal. De stoet rijdt van stal Het 
Oosterbrook via de Beuningerstraat en Bentheimerstraat richting Oldenzaal. Na een korte wandeling 
door het centrum van Oldenzaal nemen de Koning en Koningin in het historische J.W. Racerhuis deel 
aan een rondetafelgesprek met gemeentebestuurders en marktpartijen over de ontwikkelingen in 
Noordoost Twente. De overheid, ondernemers en particulieren werken daar samen aan natuur, 
toerisme en duurzame landbouw. 
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Ik–zeg-het-oe!

Ik vertrek

‘Dinsdag komt er iemand langs voor de internetaansluiting.’
‘Oh, ik dacht zondag.’
‘Nee, samstag. Samstag is dinsdag.’ 
Met een grote grijns lig ik voor de televisie, dit wordt weer lachen. Tien jaar ‘Ik vertrek’. 
Heerlijke televisie! Heerlijk omdat je na drie minuten al weet of het een succes wordt 
of één groot fiasco. Nee, ik ga me niet liever voor doen dan ik ben, want kom op… Dat 
leedvermaak is toch ook de reden waarom jij zo graag kijkt?
De loodgieter die niet op komt dagen, het huis in Nederland dat maar niet verkocht 
wordt, geen enkele beheersing van de taal, iets met de vergunning, een pand dat op 
instorten staat, financiële debacles. Puur genieten! 
Het grootste deel van al die avonturen eindigt als een grote mislukking en ik vind het 
allemaal even fantastisch. Ik zit schaterlachend voor de televisie als de burgemeester in 
hoogsteigen persoon een bouwstop komt opleggen. Prachtig, prachtig, prachtig!
 En hey, ik weet heus wel dat ik er vooral zo van geniet, omdat ik ergens heel diep in mijn 
lijf ook droom van zo’n avontuur. Dan fantaseer ik hoe we ons huis verkopen, ik mijn 
baan op zeg, hoe we al onze bezittingen op Marktplaats zetten en gewoon vertrekken. 
Naar een bestemming ergens ver van hier, zonder dat we weten wanneer we weer thuis 
zullen komen en óf we nog wel weer thuis zullen komen. Een heerlijke gedachte. En daar 
blijft het dan bij. De volgende dag stap ik weer gewoon om half acht in de auto om naar 
mijn werk te rijden. De hypotheek moet immers wel betaald worden…
Maar zíj, de deelnemers aan ‘Ik vertrek’, die gaan dus mooi wél, hè! Die twijfelen niet 
langer, maar springen wél in het diepe. Vaak onvoorbereid en nogal klungelig, maar ze 
dóen het wél! En dat is dan ook meteen de reden dat ik het maar wát graag zie misluk-
ken. Want dat geeft mij het gevoel dat ik de juiste keuzes maak. Hier achter die verdomd 
saaie, maar oh zo veilige geraniums. Met m’n stabiele Lutter leventje. Weliswaar een 
nogal middelmatig leventje, maar misschien is dat zo gek nog niet. Denk ik zelfvoldaan, 
terwijl ik de vitrage maar weer es in de wasmachine stop.
 Maar hoewel de meeste avonturen in ‘Ik vertrek’ op een fiasco uitdraaien, zijn er ook al-
tijd een paar afleveringen waarin alles wél lukt. Waarin ze na wat strubbelingen wél het 
geluk vinden en wel succesvol zijn. Dat vind ik dan ook meteen de minst leuke afleverin-
gen. Confronterend ook, want ineens ben ik niet meer de verstandige, maar de kneus! 
De sukkel, die het níet durft. Degene die zich heel laf verschuilt achter allerlei ‘verplich-
tingen’. Die niet net als zij haar dromen durft na te jagen.
Stiekem ben ik dus gewoon jaloers op alle deelnemers van ‘Ik vertrek’. Ook op de misluk-
kingen. Jaloers op hun doorzettingsvermogen en hun lef. En dus neem ik bij deze mijn 
petje voor hun af. Respect! Want uiteindelijk ben ík degene die hier nog steeds op de 
bank ligt en vermaak zoekt in programma’s als ‘Ik vertrek’.

-Tessa-

KIEK ES

Na lange tijd weer een primeur voor onze 
fotorubriek. Een vrij bijzondere primeur 
mogen we wel stellen. Voor het eerst hebben 
we namelijk een winnaar die van niets bleek 
te weten. Vera Haarman kon ons als eerste 
melden dat de foto in het vorige Luutke was 
gemaakt in het Millenniumlaantje aan de 
Postweg. Aangezien Vera niet op de hoogte 
was van haar inzending en de naam van haar 
vader ook voorbij kwam, hebben wij het don-
kerbruine vermoeden dat vader en dochter 
hier gezamenlijk een prijs hebben behaald. 
Vera en Charles gefeliciteerd, de beker is 
voorlopig voor jullie. Ook voor deze uitgave 
van ’t Luutke maakte Tessa Olde Riekerink weer een foto van een herkenbaar stukje De 
Lutte. Denkt u te weten waar zij deze buitenkraan heeft gefotografeerd, 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

KBO De Lutte 
Volgende week maandag 24 oktober is er weer een themamiddag: 
”Lang zult u wonen”, om 14.00 uur in De Vereeniging. Tijdens deze 
informatiemiddag hoort u wat u in uw eigen woning kunt doen 
om er lang en veilig te blijven wonen, ook als u een dagje ouder 
wordt. Er is gelegenheid om vragen te stellen. We hopen dat veel 
leden deze interessante middag bezoeken.

Het duurt nog even maar op woensdag 16 november bezoeken we het nieuwe Raw Milk 
Company aan de Beuningerstraat. We krijgen daar een interessante rondleiding en we 
mogen het een en ander proeven. Wilt u van te voren al even genieten, kijk dan op: 
http://www.rawmilkcompany.nl. Als u hieraan mee wilt doen, moet u zich wel opgeven 
vóór 8 november bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805. 
Het kost €5,00 en u gaat er op eigen gelegenheid naar toe, het begint om 14.00 uur.  
Gebruik van een rolstoel is hierbij geen bezwaar!
Het bestuur ziet u graag terug.
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Zaterdag 22 oktober:  
19.30 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en  
     herenkoor 
 Voorganger  : pastor H.Jacobs 
Lectrice  : mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Joep Volker en Bart Rolink 
Collecte  : 2e collecte voor Missiezondag  (Pauselijke missiewerken) 
 
Zondag 23 oktober:  
10.30 uur  : Viering 25 jarig priesterjubileum 
     pastoor T. Munsterhuis in Denekamp  
 
Dinsdag 25 oktober : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 26 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 29 oktober: 
17.30 uur  : Kinderkerk 
 
Zondag 30 oktober: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. themakoor 
Voorganger  : pastor L. Ros 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars : Joyce Rolink en Eva Oude Egbrink 
 
Dinsdag 1 november:  Allerheiligen 
19.00 uur                 : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger    : pastor H.Jacobs 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Collecte  : Eurocollecte 
 
Woensdag 2 november:  Allerzielen 
19.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
 Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Collecte  : Eurocollecte 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

Zaterdag 5 november:  
19.00 uur    : H. Vormsel m.m.v. themakoor 
Voorganger    : Vicaris. R. Cornelissen 
Misdienaars   : Twan Bekke en Mirthe Rolink 
Collecte         : 2e collecte voor het jongerenpastoraat 
 
Zondag 6 november: 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : pastoor Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Lars Grote Beverborg en Tess Kleissen 
Collecte       : 2e collecte voor het jongerenpastoraat 
 
Woensdag 9 november : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties: 
Zondag 23 oktober: Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Hennie oude Egberink, 
Overleden fam. Punt, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Theo 
Heebing,Gerhard grote Beverborg, Herman Koertshuis,Sientje Schoordijk-
Grashof, Annie Maseland (Past. Geerdinkstraat), Jan Nijhuis (Beatrixstraat). 
 
Jaargedachtenis: Hendrik Jozef Grunder, Ouders Brookhuis-Hutten. 
 
Zondag 30 oktober: Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Jan Zwijnenberg, 
Ouders Gieslink-Frielinck, Marietje Punt-Boers, Gerhard grote Beverborg, Sientje 
Schoordijk-Grashof,  Annie Maseland (Past. Geerdinkstraat), Martin Volker. 
Jaargedachtenis: Marietje Bonnes-Kortink, Johan Bulter, Johnny Punt. 
 
Dinsdag 1 november: Johanna Meijer-Notkamp en Henk Meijer. 
 
Woensdag 2 november: Ouders Schurink-Gras, Wies Scheper-Rikmanspoel, 
Truus Egberink-Grashof, Echtpaar van Benthem-Reijmer, Overleden fam. Punt, 
Annie Scholten-oude Voshaar, Hendrik Benneker, Ouders olde Nordkamp-
Welhuis, 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, Jan 
Volker, Ouders Volker-Westerik,Hennie Vaneker, Gerrit ter Beek, Ouders 
Schiphorst -Grashof, Femie Wigger-Schurink, Johan Grashof, Ouders groote 
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Beverborg-Snippert, Ouders Westerik-Kleijhuis, Ouders grote Beverborg-ter 
Brake, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Hendrik  Schrader en kleinzoon Maik, 
Gerhard Morsink, Ouders ter Brake-groote Beverborg, Gerard Dubbelink,  
Gerard Spitshuis en Lies Spitshuis-Schoppink, Ouders Pots-Beernink, Ouders 
Nolten-Harbert, Ouders Westerik-Welhuis, Ouders Beernink-Borgreve en Johan, 
Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Frans Koertshuis en overl. fam. Fien Bosch-
Wekking, Ouders Tijhuis-Rosink, Bernard Hampsink, Marietje Bonnes-Kortink, 
Benny Luyerink, Echtpaar Seijger-Bulthuis, Ouders Dierselhuis-Bosch, Theo 
Heebing, Ouders Lentfert-Siegerink, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Gerard 
Goorhuis -oude sanderink, Herman Oude Nijeweme,  Ouders Bosch-Benneker, 
Gerald Koop, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Herman Meijer, Ouders Zanderink-
Welhuis, Gerhard grote Beverborg, Ouders Koekoek-Egberink  en Jan, Rikie Alink-
Beernink, Gerrit olde Hendrikman (gez.Buren), Ouders Visschedijk-Notkamp, 
Henk en Ine Nijhuis-Wigger, Johan Bossink, Frans Brookhuis (Austweg), Frans 
Oude Elferink,Toon Teggeler, Jo Zents, Jan Schurink, Edwin Oude Ophuis, Jan 
Heijdens, Frans Brookhuis, ouders Olde Rikkert-Beernink, Ouders Olde Rikkert-
Dierselhuis, Bennie Pot, Johan Oude Egbrink (past. Geerdinkstraat), Ouders 
Bosch-van der Zande, Ouders Egberink-Peterinck, Frans en Annemarie Rosink, 
Hubert Sweerts, Johan Grashof, Annie uit het Broek-Koop, Gerrit Snuiverink, Riky 
Brager, Bernard Zwijnenberg, Antoon Linderman, Appie Koop, Siny Kempers- 
hoge Bavel, Truus Sanderink-Welhuis, Bernard Wigger, Jan Nijhuis, Miny Volker- 
ter Linde, Henk van Leijenhorst, Alwie Grunder, Annie Niehof-Nolten, Toos 
Schaepers, Bennie Bosch (Merelstr.), Marietje Reijmer Koehorst, Hennie 
Schopman, Mien Schrader-Bonnes, Gerrit olde Hendrikman, Gerhard grote 
Beverborg, Annie Maseland, Herman Nijhuis, Jan Schurink, Henk Seijger, Henk 
olde Heuvel, Jan Swennenhuis, Jan Borgert, Lies Koertshuis-Smellink,  
Sientje Schoordijk-Grashof. 
 
Jaargedachtenis: Gerhard van Langen. 
 
Jaargedachtenis 5 november: Ouders Olde Monnikhof-Reijmer,  
Frans Brookhuis (Austweg), Finie Tijdhof-Tijhuis. 
 
Zondag  6 november:  Hennie oude Egberink, Ouders Lentfert-Siegerink,  
Henk van Leijenhorst, Gerhard grote Beverborg, Herman Koertshuis,  
Annie Maseland (Past. Geerdinkstraat). 
 
Jaargedachtenis: ouders Gilbers-Raatgerink, Johan Grashof,  
Overl. fam. Seijger-Koertshuis, Frans Giesselink, Johan Grashof. 

Priesterjubileum Th. Munsterhuis 
Op 19 oktober 1991 werd pastoor Theo Munsterhuis door kardinaal Simonis in 
de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Zwolle tot priester gewijd.  
In de achterliggende periode van 25 jaar is hij het grootste deel werkzaam 
geweest in Twente. In mei 1999 is hij geïnstalleerd in het cluster Noord-West 
Twente met standplaats Geesteren. Vanaf december 2008 was hij pastoor van 
het parochieverband Maria Vlucht te Losser. En sinds september 2013 is hij 
werkzaam in onze parochie Lumen Christi. Het is goed om mijlpalen in iemands 
leven te gedenken. Zijn 25 jarig priesterjubileum willen we dan ook graag samen 
met u vieren op:  zondag 23 oktober 2016. De feestelijke Eucharistieviering 
begint om 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk, Nicolaasplein te Denekamp.Na afloop 
van de Eucharistieviering zijn parochianen van Lumen Christi van harte welkom 
in restaurant Oosth (hotel de Schout) tegenover de kerk, om pastoor 
Munsterhuis persoonlijk te feliciteren. We hopen u op 23 oktober a.s. te mogen 
begroeten. Namens parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi. 

Jan Mistrate Haarhuis, vicevoorzitter. 
 
Kinderkerk 
Zaterdag 29 oktober is er weer een Kinderkerk. De Kinderkerk start om 17.30 uur 
en duurt ongeveer een half uur. 
 
Naar de eerste Communie 
Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof  “de eerste Heilige 
Communie”. De eerste voorbereidingen van de communiewerkgroep zijn al 
begonnen. Op school (in De Lutte) krijgen de kinderen van groep 4 een brief 
gemaild om zich aan te kunnen melden. Kinderen die graag mee willen doen en 
niet op de basisschool in De Lutte zitten kunnen zich opgeven via het emailadres; 
commwerkgroep@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie 
en/of vragen. Op donderdagavond 3 November is er een informatieavond voor 
alle geïnteresseerden en de ouders/verzorgers van de kinderen die op zondag 22 
mei 2016 de eerste Heilige communie zullen gaan doen. Tijdens deze 
bijeenkomst zal iedereen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom 
de eerste Heilige Communie. De infoavond begint om 20.00 uur in het 
Parochiecentrum in De Lutte. 
 
Het Vormsel 
De viering voor het H. Vormsel is dit jaar op zaterdag 5 november om 19.00 uur.  
De vormheer is Vicaris. R. Cornelissen en het Themakoor zal traditiegetrouw de 
zang verzorgen. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
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Vanuit de CARITAS…….. 
Beste mensen de herfst treedt weer aan. Kalebassen staan te koop langs de kant 
van de weg, de bladeren kleuren alweer wat bruiner.  
Toch is het in onze wereld onrustig, er is oorlog, mensen zijn op de vlucht, er is 
veel onrecht en de tijd dat veel dingen vanzelfsprekend leken lijkt voorbij. Ook in 
het klein zien we dat gebeuren. Er zijn mensen die tussen wal en schip raken. 
Voor die mensen wil de Caritas een reddingsboei zijn. Als er niets meer mogelijk 
lijkt en andere bronnen uitgeput zijn, het water tot aan de lippen staat, dan kan 
de Caritas uitkomst bieden. En dat doet ze ook !!! 
Zo ook dit jaar weer. We zijn blij dat we mensen in hun hoogste nood kunnen en 
mogen ondersteunen met eenvoudige zaken zoals een tandartsbezoek, 
boodschappen, een fornuis met oven, zwemles voor een kind, een koelkast etc..  
Dank ook aan die mensen die ons financieel ondersteunen in alle stilte zoals wij 
in alle stilte ook ons werk doen. Uiteraard zoeken we nog steeds naar extra 
financiele ondersteuning. Kijk hiervoor op onze website Caritas Lumen Christi. 
Maar ook als u hulp nodig heeft dan kunt u dit aangeven via de website of bellen 
met de parochie. Uw noodkreet pakken wij direct op, u hoeft niet langs talloze 
loketten. Het bestuur heeft deze zomer een geweldige nieuwe en enthousiaste 
voorzitter mogen aanstellen in de persoon van Jolijn Huttenhuis-Grote Punt.  
Ik heb 6,5 jaar met ontzettend veel plezier zitting gehad in dit actieve en ook 
gezellige bestuur. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
Ondergetekende heeft in juni officieel afscheid genomen met een bloemetje, 
een kleine attentie en een prachtig woordje van de penningmeester Thom 
Westerhof. Dank daarvoor, maar ook alle andere bestuursleden hartelijk dank 
voor de geweldige samenwerking. Het ga jullie goed en ga vooral door met het 
doen van heel veel goeds !!!    Anita ten Dam 
 
Lourdes 
De collecte voor het Lourdeswerk De Lutte, welke collecte werd gehouden van 
28 augustus tot en met 3 september, heeft € 1.027,40 opgebracht.  
Bij dezen willen wij u allen bedanken voor uw gift en tevens willen wij alle 
collectanten bedanken voor hun inzet. 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. Wij hebben dit jaar Marloes 
Grunder en Frans Zwijnenberg gevraagd om mee te gaan naar Lourdes. Kent u 
iemand uit onze geloofsgemeenschap die volgend jaar graag naar Lourdes wil en 
die wel een steuntje in de rug kan gebruiken, geef zijn of haar naam dan door 
aan Betsie Volker (tel: 0541-551806), Anneke Olde Nordkamp (tel: 0541-552093) 
of Elly Damhuis (tel: 0541-229852). 

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
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