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Dr. Brandenburg 
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 11 december tot en met vrijdag 18 decem-
ber 2015. 
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 huis-
artsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 088-5551122
Bij spoed tijdens kantoortijden belt u 0541-551355: kies optie 1. herhaalrecepten: kies optie 2.
Let op: het oude spoed nummer 626434 is komen te vervallen

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 (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 17 loopt van 9 december t/m 29 december 2015 kopij
inleveren voor woensdag 2 december 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
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 
16 Dec KBO Adventsviering in De Vereeniging.
  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
  7 Dec Reanimatie en AED cursus EHBO De Lutte in het dorpshoes
11 Dec Jeugdgala Bosdûvelkes
12 Dec Opkomst 44ste Miss van De Tuffelkeerlkes 
13 Dec Instuif en receptie nieuwe Graaf Bosdûvelkes
14 Dec Zijactief Advent viering in de kerk
16 Dec Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
16 Dec KBO Adventviering in De Vereeniging
17 Dec Zonnebloem: museum De Pelgrim met daarna koffie bij ‘t Theeluttke 
20 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
27 Dec Open loodsen carnaval wagenbouw
28 & 29 Dec Winterwandeling Zijactief
29 Dec Midwintertoernooi Volleybalvereniging Lutheria

Dames- en Herenkoor De Lutte zoekt versterking 
Het dames- en herenkoor van de Plechelmuskerk in De Lutte heeft een naam hoog te 
houden. Naast de wekelijkse kerkvieringen worden ook de muzikale begeleidingen van 
de vele vieringen, zoals uitvaarten steevast positief beoordeeld door de bezoekers. Dat 
niveau wil het koor minimaal houden en is daarom op zoek naar nieuwe leden, zowel 
dames als heren.
Afwisselend neemt het koor deel aan 
kerst- en andere concerten. Tijdens mooie 
jubileumreizen naar o.a. Rome, Wenen en 
Dresden werd altijd een concert gegeven 
en  Sint Pieter in Vaticaanstad. Jaarlijks 
wordt uiteraard het Sint Caeciliafeest 
gevierd. Op zaterdag voorafgaand een 
sportieve klootschietwedstrijd en zondags 
na de viering een ontbijtbuffet met aan-
sluitend een feestmiddag. 
Het koor repeteert elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur, met een gedreven en en-
thousiaste dirigent/organist. Het repertoire bestaat uit gregoriaans en modern in allerlei 
talen. Lijkt het je wat om te gaan zingen bij het Lutter koor? Neem dan contact op met 
Germa olde Hendrikman, telefoon 06-12874903.

Mirreweenterhoornbloazers bereiden zich voor op de Advent
Op zondag 29 november is de 1e zondag van de Advent en normaal gesproken ook de 
dag dat de midwinterhoorn weer te horen zal zijn.
Om goed voorbereid aan het seizoen te 
beginnen, kan de jeugd al eerder beginnen 
met oefenen. Op de vrijdagen 13, 20 en 27 
november en tijdens de Advent, oefenen 
we van 19.00 tot 19.30 uur bij dorpshoes 
Erve Boerrigter. Ook de jeugd die het 
midwinterhoornblazen wil proberen, of 
gewoon eens wil komen kijken, is van 
harte welkom. Alle avonden zijn geoefende 
blazers aanwezig voor een demonstratie en 
uitleg over het blazen. 
Er zijn oefenhoorns aanwezig. Tijdens het 
blaasseizoen (29 november tot Driekonin-
gen) oefenen we op de zondagen om 14.00 uur bij Erve De Welboer (Hoge Lutterweg 3) 
en wekelijks vanaf 19.00 uur bij Erve Boerrigter (speciaal voor de jeugd).

Wil je meer informatie? Bel dan met Raimond Oude Egbrink (552887) of Jos Japink (06-
55990033).
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BN-er uit De Lutte
Met deze twee letters B N worden als regel “bekende Nederlanders” aangeduid die de 
publiciteit hebben gehaald, omdat ze op tv zijn verschenen of op andere wijze nationale 
bekendheid hebben gekregen, b.v. omdat er een boek over hem of haar is verschenen. 
Dat we zo'n “BN-er” uit De Lutte hadden waarover een boek is verschenen wist ik tot 
voor kort niet.

Begin september waren we met de caravan in Gulpen om daar weer eens lekker te wan-
delen door het glooiende landschap van Zuid Limburg 
en daarbij brachten we ook weer een bezoekje aan 
het nabij gelegen Wittem, waar het klooster van de 
orde der Redemptoristen een belangrijke bedevaarts-
plaats is geworden in de verering van de H. Gerardus 
Majella. Deze heilig verklaarde Italiaanse priester 
behoorde ook tot de orde van de Redemptoristen en 
de rector van dit klooster Henk Erinkveld was in 1993 
vanuit Wittem naar het graf van Gerardus Majella in 
Materdomini in het bergland bij Napels in Zuid Italië 
gelopen. Dat was voor mij een uitdaging om ook eens 
zo'n lange pelgrimstocht te ondernemen en van de 
gastvrijheid in dit klooster maakte ik destijds dank-
baar gebruik op mijn voetreizen naar Santiago de 
Compostela en naar Rome. 
Ook in september zochten we hem en dit klooster 
weer even op alsmede de boekwinkel bij het klooster 
waar n.l. zeer vele boeken, e.d. te koop zijn over re-
ligieuze en spirituele onderwerpen en personen. Tot 
mijn verbazing zag ik daar toen een boek over ene… 
Jan Olde Rikkert! 
Deze bekend klinkende Twentse naam maakte me nieuwsgierig en toen ik er vluchtig 
doorbladerde las ik dat hij geboren was in De Lutte. Het besluit was toen snel genomen: 
kopen en lezen!

Menige Luttenaar (op leeftijd?) zal zich misschien deze Jan Olde Rikkert, waarover dus 
een boek is verschenen, wel kennen, maar vele dorpsgenoten, evenals ik, niet en daarom 
in deze rubriek dit keer iets over deze BN-er uit ons kerkdorp.
Hij werd geboren op 8 januari 1929 in De Lutte waar hij opgroeide in een milieu van 
kleine aannemers. Zijn vader had een aannemersbedrijf en woonde aan het Lutterkerk-
pad (toen nog Zuid Lutte 32).

KRONIEK  DE LUTTE

De kaft van het boek

Jan groeide op als derde kind in een gezin van 9 kinderen en ging op twaalfjarige leeftijd 
naar het seminarie in Apeldoorn. Daar kwam hij in een klas met 75 jongens (het rijke 
Roomse leven), maar na een jaar brak de Tweede Wereldoorlog uit en bleef hij een jaar 
thuis.

Na dat jaar keerde hij terug en na Apeldoorn volgde het grootseminarie in Rijsenburg, 
waarna hij op 25 jarige leeftijd tot priester werd gewijd in Utrecht door kardinaal Alfrink. 
Naar traditioneel gebruik droeg hij daarna zijn eerste H. Mis op in de parochiekerk van 
De Lutte en wel op 26 juni 1954 waarbij enkele broers assisteerden als misdienaar. Zie 
foto's van zijn komst in De Lutte.

Na zijn wijding werd Jan benoemd tot kapelaan in het Drentse dorpje Erica en een jaar 
later werd hij overgeplaatst naar Lent in de Betuwe en weer enkele jaren later naar de 
parochie Duistervoorde in het Gelderse Twello. Van 1952 tot 1971 werd Amersfoort zijn 
volgende standplaats en hier beleefde hij de tijd dat de kerkelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen mede door het Vaticaans Concilie in een stroomversnelling raakten. Een 
moeilijke periode voor de kerk, maar Jan zei later dat het voor hem goede jaren waren 
geweest waarin hij veel had geleerd. In het proces van veranderingen in de kerk ver-
stond hij zijn mannetje. In 1971 was hij nog een tijdje in Ootmarsum, maar daarna werd 
hij pastoor te Zevenaar, waar hij tot zijn emeritaat in 1999 verbleef en een hechte band 
met de gemeenschap opbouwde. 

Omdat hij daar een diepe indruk had nagelaten werd kort na zijn overlijden in 2009 
door enkelen het initiatief genomen om een boek aan hem te wijden en dat werd dus 
het boek dat ik daar in Wittem zag en kocht. Een lezenswaardig boek over hem en met 
name ook over de ontwikkelingen in de katholieke kerk in de periode dat hij één van die 
herders was. Ik ben geen recensent van boeken, maar omdat het – volgens mij is – het 
eerste boek is dat geschreven is over een iemand die in De Lutte is geboren en getogen 
(dus een BN-er ?) meen ik dit toch te moeten vermelden in deze kroniek.  
Wie belangstelling heeft voor dit boek hier het ISBN nr. 978 90 5625 412 4.

- Tonnie Bekke -
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Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter

Wist u dat:
• U zich voor info en elke activiteit kunt aanmelden bij        
mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009.
• U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Er elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 spreekuur is van de wijkagent. 
• U op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St. Dorps-
belangen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte. 
• Erve Boerrigter een mooie website heeft: www. dorpshoes.nl en een facebook pagina.                               

Kristallen Klankschalen: Nieuw vanaf 2016 vooraankondiging
Op een vast tijdstip, 1 keer per maand, gaat Elly Groot van Crystal Yoga haar kristallen 
klankschalen bespelen.
Door de tien kristallen klankschalen, gemaakt van zuiver bergkristal, te bespelen, reso-
neren de schalen met alle cellen in je lichaam en geven ze je een helende, interne mas-
sage. Hierdoor komen lichaam, geest en emoties tot rust.
De bijeenkomst duurt 2 uur en kost €15,00 per keer.
Dagdeel en tijdstip worden in het volgende Luutke meegedeeld.
Meer info kunt u vinden op www.crystalyoga.nl of bellen naar 06-45633867.

Italiaanse Kookworkshop: Nog enkele plaatsen vrij!
Woensdagavond 18 november staat een Italiaanse workshop gepland in het dorpshoes. 
O.l.v. 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 e-mail of telefoon zoals hierboven vermeld.

Theater voor volwassenen. Nieuw
Binnenkort start Dance Masters Kolmschot met theater voor volwassenen bij Erve Boer-
rigter in De Lutte. Hou je van theater en toneel? Vind je het leuk om typetjes te spelen 
en te improviseren? Dan is theater voor volwassenen wat voor jou. Onder begeleiding 
van professionele docenten leer je de basisvaardigheden van toneel, theater en improvi-
satie. Elke week een uurtje toneel spelen en lekker lol maken met elkaar. De cursus start 
vanaf maandag 2 november a.s. tijdstip: 18.30 – 19.30 uur. Kosten: €22,50 per maand.
Proefles bijwonen? Neem contact op via info@kolmschot.nl

Ruggengymnastiek
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 gemakkelijk met het los maken van de spieren en gewrichten, daarna 
volgen de krachtoefeningen, waarbij veel aandacht is voor het correct uitvoeren van 

de oefeningen. Goed corrigeren levert het beste resultaat op. De oefeningen worden 
ondersteunt door muziek. Einde van de les bestaat uit stretch oefeningen met daarna de 
ontspanning.
De les wordt verzorgd door Petra Slickers die een opleiding tot heilpraktiker voltooid 
heeft. Drukpuntmassage 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: 
06-38210955.

Ashtanga-Yoga
Deze zeer dynamische Yoga-richting is onderdeel van de hatha Yoga, waarbij de ene 
oefening de andere zonder pauze opvolgt. Bij deze vorm wordt veel op de ademhaling 
gelet, die je als meditatie in de les begeleidt.
De les begint met zonnegroeten om dan (altijd in dezelfde volgorde) over te gaan in 
staande posities. Deze asana’s zorgen voor kracht in de benen en bereiden ons voor 
op de zittende oefeningen, die aan de flexibiliteit in ons lichaam werken. We eindigen 
met omkeerhoudingen en ontspanning. De les duurt 1,5 uur en is voor iedereen, ouder 
dan 14 jaar toegankelijk. In de lessen besteed ik veel aandacht aan de uitvoering van de 
houdingen. Kosten: €100,00 voor 12 lessen (10 betalen, 2 inhaallessen mogelijk) Locatie: 
Erve Boerrigter. Docente: Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. 
Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met bovenstaand e-mailadres of 
telefoonnummer.
                         
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 balletles-
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 via 
mieke@dorpshoes.nl of bel naar 0541-552009.

Sociaal Team De Lutte: Gewijzigde spreekuren
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen van uit de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen 
beantwoorden. U kunt bij het sociaal team De Lutte terecht voor vragen op de gebieden 
van: wonen & woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenle-
ving, administratie & financiën, gezondheid & bewegen, werk & scholing
Spreekuur in De Lutte: maandag van 9.00 – 11.00 uur en woensdag van 12.00 – 14.00 
uur. Locatie dorpshoes Erve Boerrigter. 
Spreekuur in Beuningen: woensdag van 14.00 – 15.00 uur. Locatie Sterrebos
U kunt ons bereiken via email: s.t.deluttebeuningen@cjglosser.nl
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Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter

Nieuw vanaf 2016 Kinderyoga
In het nieuwe jaar gaan we van start met kinderyoga.
In het volgende Luutke meer hierover.

Kinderkook/bakcafé, nog drie paar plaatsen vrij
Bij voldoende aanmeldingen starten we met een lekker, gezond en leerzame kookacti-
viteiten voor kinderen van 7 t/m 12 jaar . Tijdens de zes 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 maandagmiddag van 16.00 – 18.00 uur in Erve Boerrigter. 
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 door dan houden 
we daar rekening. Geef je gauw op en vergeet je schort niet.

Vrije inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen in dorpshoes 
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.

Leden ZijActief
Volgende data even noteren als je 
er aan mee wilt doen:
Kerstbakje maken in De Vereeni-
ging samen met Maurien Wigger: 
opgave 1 december.
Adventsviering 14 december 19.00 
uur in de kerk en daarna gezellige 
avond: opgave voor 8 december.
Dan is er ook dit jaar weer een 
winterwandeling op maandag 28 
en dinsdag 29 december.
Nadere informatie volgt op 17 
november op de ledenavond. 
19 januari 2016 om 19.30 uur 
jaarvergadering. 
Alle opgaven kunt u doen bij 
Marga uit het Broek.
Vriendelijke groet het bestuur 
ZijActief.

Afscheid graaf Daan en zijn adjudanten
Op zaterdagavond 5 december is het zover. Dan houden de leden van 
de carnavalsvereniging De Bosdûvelkes hun ‘Gravenbal’. Dat feest 
betekent zoveel dat de scepter door graaf Daan in wordt geleverd en 
dat enkele uren later de nieuwe graaf zich aan De Lutte zal presenteren. 
Traditioneel wordt de afvoer van de graaf op een ludieke wijze gedaan 
door de Technische Commissie. Dezelfde mannen zijn ook verantwoor-
delijk voor de opvoeract van de nieuwe graaf. Dat zal ongetwijfeld 
in het thema voor dit jaar van De Bosdûvelkes passen: “De Bosdûvelkes terug naar de 
kindertijd”. Hoogheden, bestuur en alle leden vinden het super, wanneer u allen hier van 
getuige zou willen zijn.

Reanimatie en AED cursus EHBO De Lutte
Wat kunt u doen wanneer iemand een hartaanval heeft?
Volg daarom een cursus reanimatie met gebruik van een AED (auto-
matische externe defibrilator) bij de EHBO in De Lutte op maandag 
7 december a.s. De avond begint om 19.30 uur in dorpshoes Erve 
Boerrigter. De kosten hiervoor zijn € 25,-- en omvatten theorie en 
praktijk gedurende 3 uur. Meld u aan via www.ehbodelutte.nl of 
mail naar e.h.b.o-de-lutte@hotmail.com. Tijdens deze avond leert 
u te werken met een A.E.D en te reanimeren. Dit kan levensreddend zijn. 
Geef u uiterlijk op voor 20 november a.s.
EHBO De Lutte.

Intocht Sinterklaas
Op zondag 22 november komt Sinterklaas weer aan in De Lutte en de kinderen blij ma-
ken met cadeaus en snoepgoed. Net zoals voorgaande jaren hebben Jong Nederland en 
de Belangenvereniging Ondernemers De Lutte weer bij elkaar gezeten om ook dit jaar de 
Sint weer naar De Lutte te kunnen halen. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is een financieel sluitend plaatje te maken rondom de 
intocht. Vorig jaar is er afgesproken om naast donatiepotjes en de collecte in De Ver-
eeniging ook een beroep te doen op ouders/verzorgers/grootouders van, voornamelijk 
de jongste, kinderen op de Plechelmusschool. Al met al heeft dit geresulteerd in een 
sluitende begroting over 2015. Onder het motto “vele kleintjes maken één grote” willen 
we dit jaar wederom een verzoek doen aan de ouders/verzorgers/grootouders om een, 
kleine, donatie te doen ten behoeve van de intocht. Dit kan door middel van een storting 
op bankrekeningnummer NL85RABO 0130314145 ten name van Jong Nederland, onder 
vermelding van “Intocht Sint”. 
Naast dit initiatief zijn er ook groepen als Stichting Hellehond en Dorpsbelangen De Lutte 
gevraagd om mee te denken/helpen. Afgesproken is dat de inkopen voor de intocht 
zoveel mogelijk worden gedaan bij de lokale ondernemers.
Samen hopen we er zo voor te zorgen dat de intocht van Sinterklaas gewaarborgd blijft 
in De Lutte.
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Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen 
Vrijdag 20 november
19:00 Lutheria DS 3 - Tante Sien Esch Stars DS 2
Zaterdag 21 november
09:00 Lutheria N5 2 - Wevo 70 N5 2
09:00 Lutheria N5 3 - DeVoKo N5 3
09:30 Lutheria N5 2 - Pollux N5 1
10:00 Lutheria N5 3 - Pollux N5 3
12:30 Lutheria MA 2 - Vrivo MA 2
12:30 Lutheria MC 2 - Kuipers Flevoll MC 1
14:15 Lutheria MC 1 - Salvora MC 2
14:15 Lutheria MA 1 - Vrivo MA 1
Vrijdag 27 november
19:00 Lutheria DS 3 - Rivo Rijssen DS 5
20:45 Lutheria DS 2 - BUVO DS 1
Zaterdag 28 november
12:30 Lutheria MC 2 - Saasveldia MC 2
12:30 Lutheria MA 2 - Twente ’05 MA 2
14:15 Lutheria MA 1 - DeVolCo’88 MA 1
14:15 Lutheria MC 1 - Kadoeng MC 1
16:00 Lutheria DS 4 - SVH VC DS 6
18:00 Lutheria DS 1 - Dynamo Tubbergen DS 2
Zaterdag 5 december
14:00 Lutheria MA 1 - Set Up ’69 MA 1
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

Thuiswedstrijden SV De Lutte Handbal in De Luttermolen
Zaterdag 21 november
18:00         De Lutte DB1 - Bornerbroek DB1
Zaterdag 28 november
17:10         De Lutte E1 - Hacol '90 E1
18:00         De Lutte DC1 - Olympia HGL DC2
19:00         De Lutte DS2 - Olympia HGL DS3
20:15         Het Lutterzand/De Lutte DS1 - Schuler Afbouwgroep/D.O.S. DS2
Dinsdag 8 december
20:00         De Lutte DR1 - Vasse DR1
Voor meer informatie zie de website: www.svdelutte.nl/new

KBO De Lutte
Op woensdag 16 december om 14.00 uur is weer onze Adventsviering in De Vereeni-
ging. We beginnen met een viering. Daarna is er  een gezamenlijke broodmaaltijd. Eigen 
bijdrage hiervoor is €10,00. 

Midwintervolleybaltoernooi v.v. Lutheria
Het Midwintervolleybaltoernooi van v.v. Lutheria wordt dit jaar gehouden op dinsdag  29 
december 2015. Het wordt een sportief en gezellig toernooi, dus doe mee.
Elk team dient in het veld te bestaan uit min. 2 dames en max. 3 spelers die aan de Ne-
VoBo competitie deelnemen. Aanvang: 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 18,-  per 
team, geef je op. Voor informatie en opgave bel Kirsten Punt  Tel.: 552043

Snertloop De Lutte al bijna vol geboekt
Het is een luxe probleem, waar de Loopgroep De Lutte zich in bevind.
De Snertloop was de laatste jaren zo populair 
geworden, dat de organisatie zich genoodzaakt 
ziet alleen met voorinschrijving te gaan werken en 
limieten te stellen aan het aantal deelnemers.
De accommodatie en vooral het parcours met soms 
smalle paden, lieten een ongebreidelde groei van 
het aantal deelnemers niet meer toe. Inmiddels is 
de limiet voor de 9,6 km (600) al bereikt, terwijl op 
de 5,3 km (500) nog een aantal startnummers be-
schikbaar zijn. Op de 2,4 km, voor de jeugd t/m 12 
jaar, bestaat wel de mogelijkheid omnog tot 30 min. 
voor aanvang van de wedstrijd nog in te schrijven.
De organisatie heeft eveneens besloten met chip te 
gaan werken en het evenemententerrein feestelijk 
en gezelliger in te richten. Natuurlijk is er voor elke 
deelnemer na afloop de heerlijke Twentsche snert 
van Landgoedhotel De Wilmersberg.
Het word ongetwijfeld weer een massaal en mooi 
hardloop weekend.
De Snertloop in De Lutte vindt plaats op zondag 6 december en de starttijden zijn als 
volgt:
2,4 km  start 10.15 uur
5,3 km  start 10.17 uur
9,6 km  start 11.15 uur 
Meer info is te vinden op www.loopgroep.nl of tel. 06-14625080
 

Vrienden van 't Luutke
Nog geen vriend geworden van 't Luutke maar wel van plan om dat te doen? Op de balie 
van het infopunt in dorpshoes Erve Boerrigter liggen nog steeds aanmeldingsformulie-
ren. Wie liever een eenmalige bijdrage geeft, kan ons ondersteunen door een bijdrage 
over te maken op bankrekeningnummer NL96 RBRB 09798.41.380 ten name van Stich-
ting Gemeenschapswerk De Hellehond/Erve Boerrigter onder vermelding van 'bijdrage 
Luutke'.
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In november sinterklaasacties bij VVV De Lutte-Losser
Sinterklaas is bijna weer in het land en daarom zijn er in de maand novem-
ber leuke acties voor de inwoners van de gemeente Losser. Want VVV De 
Lutte-Losser is er niet alleen voor de toerist maar ook voor de inwoner.
In november ontvangen klanten van de VVV op zaterdag bij aankoop van 
een VVV cadeaubon, dinercheque, boekenbon, VVV giftcard, bioscoopbon, podiumbon, 
VVV lekkerweg cadeaukaart een gratis route om eens toerist in eigen dorp te zijn. Na-
tuurlijk worden de bonnen feestelijk verpakt.
Nieuw in het assortiment is de VVV giftcard.  Deze card is dé online shoppingcard van 
Nederland. Het perfecte cadeau voor hem en haar, voor jong en oud te besteden 24/7. 
Gebruik de VVV Giftcard van online warenhuis tot trendy webshop.
Door de week in november ontvangen klanten bij aankoop van een Sinterklaascadeautje 
een gratis magazine (zolang de voorraad strekt).
VVV De Lutte is maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 
uur geopend en VVV Losser is maandag van 13.00-16.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-16.30 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur geopend. Voor meer informatie: www.
vvvdeluttelosser.nl, tel: 0541-551160 of tel: 053-5362013.

VVV De Lutte is op zoek naar vrijwilligers
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen toeristen en inwoners dagelijks terecht bij 
de VVV’s in de gemeente Losser. De werkzaamheden bij de VVV bestaan onder meer uit 
het verstrekken van toeristische informatie, verkoop van verschillende artikelen zoals 
fiets- en wandelroutes, cadeaubonnen, souvenirs en entreebewijzen. Daarnaast zijn er 
ook werkzaamheden zoals de promotie van het gebied, het organiseren van fiets- en 
wandeltochten, uitzetten en controleren van routes en administratie. 
Wij zoeken mensen met passie en een hart voor de gemeente Losser die het leuk vinden 
om één of twee dagdelen in de week actief te zijn voor de VVV De Lutte in het dorps-
hoes Erve Boerrigter. Fietst en wandelt u veel en weet u precies waar alle leuke plekjes 
in uw omgeving te vinden zijn? Heeft u tijd en interesse om bezoekers te informeren en 
te enthousiasmeren over alle mogelijkheden die in het gebied geboden worden, reageer 
en wie weet wordt u wel één van onze nieuwe vrijwilligers.
Ook zijn we op zoek naar iemand die maandelijks onze posters, flyers etc. bij de horeca, 
winkels en accommodaties in De Lutte wil bezorgen.
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen met mevrouw 
E. Roolvink, tel: 0541-551160 of via: elke@vvvdeluttelosser.nl.

Kiek-Es
En de winnaar van de tweede ronde van Kiek-Es is …………….. dezelfde als die van de eer-
ste ronde. Opnieuw kwam het goede antwoord van Bennie Oude Egbrink. Echt makkelijk 
was het volgens ons niet. Maar Bennie had het alweer goed gezien. De foto is gemaakt in 
het bos aan de rechterzijde van het Lutterkerkpad als je in de richting van de  Wilmers-
berg fietst (bij het pad dat naar het woonhuis van de familie Kuipers leidt).
Als fervent wandelaar en fietser kent Bennie zijn geboortedorp natuurlijk als zijn eigen 
broekzak. Maar het geheim van zijn succes is dat deze slimmerd de bezorging van het pa-
pieren Luutke niet afwacht. Nee, betrouwbare bronnen weten te melden dat Bennie een 
voorsprong pakt door een kijkje te nemen op www.delutte.com om als eerste te kunnen 
zien waar de fotograaf van ’t Luutke nu weer is geweest. Misschien dat we de redactie 
van deze website maar eens moeten vragen het nieuwe dorpsblad pas online te zetten 
als deze daadwerkelijk is bezorgd. Onder-
tussen treft u ook in dit Luutke een foto 
aan waarvan we graag willen waar deze is 
gemaakt. Herkent u de plek, die dit keer 
volgens ons goed te herkennen is, ga 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! 
De redactie

Ik-zeg-het-oe 
Opschrikkend van gierende banden, piepende remmen en krakende auto’s over de 
drempel van de Nachtegaalstraat weet ik dat het weer zover is. De brandweer rukt uit 
naar een brand, een ongeluk op de A1, in elk geval daar waar ze nodig zijn. Toen ik hier 
pas woonde, was ik onder de indruk van het spektakel dat zich regelmatig voor mijn 
neus afspeelt. Mijn jongens wilden later brandweerman worden. Met grote ogen en 
rode wangen keken ze naar het spektakel van geluid en snelheid. 
En snel dat ze zijn deze brandweermannen! Na jaren dit schouwspel te hebben gezien, 
weet ik precies welke brandweerman er als eerste op de kazerne is, wie het eerste 
aangekleed (met sigaret op de lip!) in de auto zit en welke auto het hardste “kraakt” over 
de verkeersdrempel. En ik weet ook wie er als laatste komt en dan zit de brandweerauto 
soms vol en dan kun je niet meer mee! Het hoogtepunt was voor mij een brandweerman 
die niet kon wachten om mee te gaan met zijn collega’s. Met de grote snelheid waarmee 
hij aan kwam rijden met zijn auto reed hij de kazerne voorbij. Hij moest in de achteruit 
om het terrein alsnog op te kunnen rijden. Hij heeft het gered om op tijd in de auto te 
zitten, aangekleed en wel. Elke snelheid telt als elke seconde telt…
     Reageren? Mail naar luutke@dorpshoes.nl
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Zondag	22	november			
09.00	uur	 :	 Caeciliafeest	
	 	 Eucharistieviering	m.m.v.	het	

dames-	en	herenkoor	
Voorganger	 :	 pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 :	 mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 :	 Mirthe	Rolink	en	Bart	Rolink	
	
Woensdag	25	november:				19.00	uur	Eucharistieviering	 	 :	 19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	29	november	
09.00	uur	 :	 Communieviering		
	 	 m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor		
Voorganger	 :	 pastor	J.	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 :	 mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars		 :	 Lars	Grote	Beverborg	en	Twan	Bekke	
10.30	uur	 :		Doopviering	
	
Dinsdag	1	december:	 										19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	2	december:						19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	6	december		 	 	 	
09.00	uur	 :	 Eucharistieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger	 :	 pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 :	 mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 :	 Coen	Volker	en	Joep	Volker	
	
Woensdag	9	december:							19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Intenties:	
Zondag	22	november:	Ouders	Kristen-Beld,	Annie	Jeunink-Pots,		Hennie	oude	
Egberink,	Herman	Koertshuis,	Hennie	Beernink	(Nachtegaalstraat),	Frans	
Brookhuis,	Gerrit	ter	Beek,	Johan	Grashof.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Lentfert-Nijhuis,	Ouders	Haarman-Harbert,	Marie	
Keizer,	Ouders	Nijhuis-oude-Lohuis.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	 Woensdag	25	november:	Ouders	Nijhuis-Tijhuis,	(Dorpstraat),	Hubert	Sweerts.	
	
Zondag	29	november:		Ouders	Pross-Welhuis,	ouders	Nijhuis-Aveskamp,	Joke	en	
Jos,	Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Hennie	oude	Egberink,	Johan	Beernink	(Hoge	
Kavik),	Johan	Grashof.	
	
Jaargedachtenis:	Jan	Volker,	Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	Herman	Pünt,	
Ouders	Tellman-Oude	Alink,	Bernard	Blockhuis,	Echtpaar	Oosterbroek-Oude	
Hengel,	Ouders	Wigger-Rakel,	Marie	Dwars-Te	Molder,	Ouders	Pross-Welhuis.	
	
Zondag	6	december:		Hendrik	Benneker,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Henk	grote	
Beverborg,	Johan	Olde	Monninkhof,	Hennie	oude	Egberink,	Herman	Koertshuis,	
Johan	Grashof.	
	
Jaargedachtenis:		Frans	Brookhuis,	Euphemia	Tijdhof-Wigger,	Truus	Egberink-
Grashof,	Ouders	ter	Brake-groote	Beverborg.	
	
Overleden:	
Johan	Grashof,	Beuningerstraat	27.	Op	de	leeftijd	van	91	jaar.	
	
Pastorpraat:	
Van	alle	tijden.	Deze	maand	zou	mijn	moeder,	als	ze	nog	zou	leven,	honderd	jaar	
geworden	zijn.	En	mijn	vader	volgend	jaar,	als	....	Hoe	vaak	denk	ik	niet;		wat	zou	
zij,	wat	zou	hij	denken	of	zeggen	bij	alles	wat	we	nu	meemaken.	Wat	zouden	ze	
vinden	van	de	ontwikkelingen	in	ons	land	en	wereldwijd?		Maar,	ze	zouden	ook	
veel	herkennen.	Mijn	vader	nodigde	eens	een		“gastarbeider”	uit	voor	de	koffie	
bij	ons	thuis.	We	hebben	het	dan	over	de	zestiger	jaren.	Die	man	was	iemand	die	
hij	dagelijks	bij	de	bushalte	trof	als	beiden	naar	hun	werk	gingen.	En	zo	waren	ze	
met	elkaar	aan	de	praat	geraakt	en	volgde	die	uitnodiging.		Die	Turkse	man	
kwam	en	ik	zat	er	bij.		Mijn	vader	was	oprecht	geïnteresseerd	in	zijn	verhaal.	
Maar	hij	kon	niet	helemaal		begrijpen	dat	die	man	zijn	vrouw	en	kinderen	alleen	
achterliet,	in	Turkije,	om	hier	in	de	textiel	zijn	geld	te	verdienen.	Om	zo	je	gezin	
alleen	achter	te	laten	......	Vader	doet	in	zijn	reactie	misschien	denken	aan	onze	
gedachten	rondom	de	huidige	vluchtelingen	in	ons	land.	We	begrijpen	het	niet	
helemaal,	of	helemaal	niet.	We	zien	de	beelden	van	de	strijd	in	Syrië,	maar	echt	
begrijpen	dat	een	mens	alles	achter	zich	laat?!	Misschien	ligt	de	oplossing	in	
zoals	die	van	mijn	vader:	luisteren	naar	het	werkelijke	verhaal	van	iemand	uit	die	
grote	stroom	van	vluchtelingen.		Maar	of	het	ook	dan	werkelijk	begrijpen	......	?		
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Inzegening	Apostelkubussen	en	inwijden	nieuw	strooiveld	
Na	afloop	van	de	Heilige	mis	van	22	november,	Ceciliafeest,	aanvang	9.00	uur,	
zal	Pastoor	Jacobs	de	inzegening	doen	van	de	Apostelkubussen	bij	de	
Calvarieberg.	Ook	zal	het	nieuwe	strooiveld	worden	ingezegend.	Na	afloop	is	er	
gelegenheid	tot	samen	zijn	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	in	het	
parochiecentrum.	U	bent	van	harte	welkom.	

Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo			Locatieraadvoorzitter	
		
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	donderdag	7	Januari	2016	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	informatieavond	begint	om	20.00	uur	in	het	
Parochiecentrum	in	De	Lutte.	
	
Toch	weer	opnieuw;	de	Adventsactie!	
Een	aantal	keren	per	jaar	komen	we,	met	vrijwilligers	vanuit	al	onze	zeven	
geloofsgemeenschappen	bij	elkaar;	dan	gaat	het	over	alle	activiteiten	in	onze		
parochie	Lumen	Christi	die	met	Diaconie	te	maken	hebben,	Diaconie	is	dat	werk	
binnen	onze	Kerk	en	geloof	dat	met	zorg	en	gerechtigheid	te	maken	hebben.	
Die	zeven	vrijwilligers	maken	ook	ieder	jaar	een	keus	uit	een	aantal	projecten	die	
de	landelijke	Adventsactie	ons	aanbiedt.	We	lopen	daarbij	tegen	hetzelfde	op	als	
U;	welke	inzameling,	welk	project	of	doel	kies	je?	Want	er	zijn	zoveel	goede	
doelen	die	onze	aandacht	vragen.	Maar	binnen	ons	Diaconaal	Beraad	kiezen	we	
tijdens	de	Advent	graag	voor	een	initiatief,	een	project	dat	er	op	gericht	is	dat	
mensen	uiteindelijk	leren	om	zichzelf	te	redden.	Dus	hechten	we	aan	acties	die	
ons	geld	vragen	voor	kinderen	/mensen	in	sociaal/economische	kwetsbare	
omstandigheden,	waarin	hen	ontwikkelingskansen	worden	geboden.		
Dit	jaar	is	onze	keuze	gevallen	op	een	weeshuis	in	Malawi,	waar	vrijwilligers	
zorgen	dat	kinderen	zonder	ouders	en	zonder	vangnet,	tot	hun	achttiende	
verzorgd	en	opgevoed	worden	en	onderwijs	krijgen.	Om	te	zorgen	dat	deze	
kinderen	zich	zelfstandig	kunnen	vestigen	in	hun	eigen	omgeving,	kunnen	

studenten	die	de	vakcursussen	succesvol	hebben	afgerond,	een	minikrediet		
krijgen	voor	de	start	van	een	eigen	bedrijfje.	Hiervoor	is	soms	een	kleine	lening	
nodig,	die	de	jongere	kan	terugbetalen	wanneer	er	winst	gemaakt	wordt.	(voor	
verdere	info:	www.adventsactie.nl).	Graag	roepen	we	U	op,	om	gedurende	de	
komende	adventstijd,	financieel	bij	te	dragen	aan	de	Adventsactie	zodat	het	
Licht	van	Kerstmis	ook	kan	doorbreken	voor	de	jongeren	in	dit	weeshuis	in	
Afrika.	U	kunt	uw	bijdrage	inleveren	in	het	bijgevoegde	zakje	van	de	
Adventsactie	en	inleveren	achter	in	de	kerk	(collectebus)	tijdens	de	vieringen	,	of	
inleveren	bij	het	parochiecentrum.		

Diaconaal	Beraad,	Diaconiewerkgroep	Ria	Vloothuis,	Ria	Bekke.	
	
Goed	bezochte	parochieavond	“geloofsgemeenschap	De	Lutte”	
Op	23	oktober	jl.	hield	de	locatieraad	De	Lutte	een	goed	bezochte	inspirerende	
parochieavond	in	de	Vereeniging.	Na	opening	door	voorzitter	Maria	Wolbert	van	
de	locatieraad	heette	pastoor	Munsterhuis	de	aanwezigen	welkom.	Vervolgens	
werden	de	leden	van	de	locatieraad	en	de	pastoraatsgroep	voorgesteld.	
Penningmeester	Jan	Welhuis	gaf	een	overzicht	van		de	financiële	exploitatie	over	
het	jaar	2014	waarbij	dit	jaar	gelukkig	nog	met	een	klein	positief	resultaat	kan	
worden	afgesloten.	Met	betrekking	tot	de	planning	groot	onderhoud	voor	het	
jaar	2016	gaf	Marcel	Meijer	van	het	parochiebestuur	Lumen	Christi	een	
uiteenzetting	waaruit	blijkt	dat	voor	het	onderhoud	van	de	toren	en	het	
schilderwerk	een	bedrag	van	€	30.000,-		moet	worden	gereserveerd.	In	2015	is	
het	schilderwerk	van	de	kerk	en	andere	gebouwen	binnen	de	begroting	
gerealiseerd.	Jan	Welhuis	benoemde	vervolgens	de	herinrichting	van	de	
begraafplaats	met	o.a.	de	verplaatsing	van	de	Calvarieberg,	het	aanpassen	van	
de	volgorde	van	begraven	en	de	te	realiseren	bouw	van	een	urnenmuur.	Dit	
laatste	werd	toegelicht	met	het	geplande	ontwerp.	Ook	ging	hij	nog	in	op	het	
pastoraal	beleid	in	de	komende	jaren.	
Dirk	Bekke	hield	vervolgens	aan	de	hand	van	een	uitgebreide	presentatie	een	
betoog	over	de	toekomst	van	de	geloofsgemeenschap	De	Lutte	tot	2025.	In	
vergelijking	met	de	huidige	situatie	en	de	verwachte	ontwikkelingen	in	de	
toekomst.	Hoe	betrekken	we	de	jeugd	en	zoeken	we	naar	nieuwe	vormen,	
vormden	in	dit	betoog	een	duidelijke	lijn.	Voor	de	toekomst	zullen	deze	worden	
besproken	in	diverse	werkgroepen.	Zijn	uiteenzetting	zal	hiervoor	de	leidraad	
zijn	om	met	elkaar	de	toekomst	in	vertrouwen	tegemoet	te	zien.	
Maria	Wolbert	sloot	met	een	passend	gebed	en	dank	voor	iedere	inbreng	deze	
geslaagde	parochieavond	die	bijgewoond	werd	door	ongeveer	80	personen.	

Namens	de	locatieraad	St.	Plechelmus		
Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo		Locatieraadvoorzitter	
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Lourdeswerk	
De	collecte	voor	het	Lourdeswerk	De	Lutte,	welke	collecte	werd	gehouden	van	
19	tot	en	met	25	oktober,	heeft	€	1.023,00	opgebracht.	Bij	deze	willen	we	u	allen	
bedanken	voor	uw	gift	en	tevens	willen	we	alle	collectanten	bedanken	voor	hun	
inzet.	Het	kan	zijn	dat	u	niet	thuis	was	op	het	moment	dat	onze	collectant(e)	
langs	kwam.	Wilt	u	alsnog	het	Lourdeswerk	in	de	De	Lutte	een	warm	hart	
toedragen	dan	kunt	u	uw	gift	overmaken	op	rekeningnummer	
NL28RABO1013542851	t.n.v.	Lourdeswerk	De	Lutte.	
Een	reis	naar	Lourdes	is	een	bijzondere	ervaring	voor	jong	en	oud.	Lourdes	wordt	
vaak	omschreven	als	een	plek	waar	hemel	en	aarde	elkaar	raken.	Een	plek	waar	
Maria	heel	dichtbij	is.	Iedereen	heeft	zijn	eigen	zorgen,	verdriet	en	pijn.	In	
Lourdes	zijn	we	er	voor	elkaar.	Door	samen	te	bidden,	te	lachen	en	te	huilen	
voelen	we	ons	met	elkaar	verbonden	en	krijgen	we	nieuwe	kracht	en	energie	om	
verder	te	gaan.	Met	het	ingezamelde	collectegeld	willen	we	zieke	mensen	of	
mensen	met	een	beperking	de	mogelijkheid	bieden	om	naar	Lourdes	te	gaan	
door	deze	mensen	een	gedeelte	van	de	reissom	te	schenken.	
Kent	u	iemand	uit	onze	geloofsgemeenschap	die	graag	naar	Lourdes	wil	en	die	
wel	een	steuntje	in	de	rug	kan	gebruik,	geef	zijn	of	haar	naam	dan	door	aan	
Betsie	Volker,	tel:	0541-551806	of	Elly	Damhuis,	tel:	0541-229852.	
	
	

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


