
Agenda
10 Nov ALV De Tuffelkeerlkes
15 Nov ZijActief: sociaal team
16 Nov Kaarten S.V. De Lutte
16 Nov KBO Raw Milk Company
19 Nov H. Vormsel
19 Nov Afv/opk baron en adj.
23 Nov Ouderendag
26 Nov Kinderkerk

@WijkagentBennie
Woensdagavond tussen 19.00 
en 22.00 woninginbraak aan 
de Wipmolen in #DeLutte. 
Heeft u iets ver-
dachts gezien, laat 
het ons weten

Twitter

"Hellehond puppy 44 
naar Koninklijk Huis"

"Koninklijke Onderscheiding 
voor Gerhard Evering"

"Truus en Frans Pünt 
60 jaar getrouwd"

"Kroniek De Lutte - 
Tennisclub Kardoes

"Lezing 'de nieuwe richtlijnen 
van de Schijf van 5'"
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Dr. Brandenburg 
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
praktijk telefoonnummer Luister de gehele tekst af.  0541-551355 

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 17 loopt van 29 november - 19 december 2016, kopij
inleveren woensdag 23 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)

Jaarkalender 2016
10 Nov Algemene ledenvergadering De Tuffelkeerlkes
15 Nov ZijActief: Informatie sociaal team De Lutte
16 Nov Kaarten S.V. De Lutte
16 Nov KBO bezoek aan Raw Milk Company
19 Nov H. Vormsel
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 De Bosdûvelkes
  4 Dec 32e Snertloop
  9 Dec Jeugdgala De Bosdûvelkes
10 Dec Kerstconcert Plechelmus Parochie dames- & herenkoor / Hooge Noodt
10 Dec Opkomst miss De Tuffelkeerlkes
13 Dec ZijActief: Adventsviering
14 Dec KBO: Adventsviering
18 Dec Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie
18 Dec Open dag Wagenbouw De Bosdûvelkes & De Tuffelkeerlkes
24 Dec Kinderkerk kerstviering
26 Dec VVV Kerstwandeling De Lutte
28 Dec ZijActief Winterwandeling

Nieuws van st. Dorpsbelangen De Lutte

Informatieavond “Kwaliteitsimpuls De Lutte”

Gemeente Losser heeft, nadat er 2 sessies met 
de klankbordgroep waren geweest, een inloop-
avond georganiseerd met medewerking van St. Dorpsbelangen De Lutte, voor alle be-
woners van De Lutte. De opkomst was overweldigend, net als de vele positieve reacties 
en goede ideeën en tips voor de gemeente, om mee te nemen in de verdere uitwerking 
van de detailplannen. Wethouder Marcel Wildschut gaf aan, dat het grote verschil met 
eerdere initiatieven om De Lutte een kwaliteitsimpuls te geven was, dat er nu geld voor 
is en de plannen nu uitgewerkt kunnen worden. In het verleden was het eerst plannen 
maken en dan tot de conclusie komen dat er geen geld was. De kans van slagen is wat 
deze wethouder betreft groter dan in het verleden. De gemeenteraad heeft ook nog 
een (financiële) stem in het kapittel. Er waren ook mensen die vonden dat zij nooit iets 
vernamen van St. Dorpsbelangen De Lutte. Deze bewoners willen we dan toch nog eens 
wijze op onze website, www.dorpsbelangendelutte.nl, facebook site St. Dorpsbelangen 
De Lutte en Twitter @DLuttedorpsraad. Als je hier regelmatig op kijkt of ons volgt, blijf je 
op de hoogte van onze activiteiten en kun je meepraten en denken.
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

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten een succes
Met de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is in De Lutte 
€1007,84 opgehaald. Het Fonds bedankt alle enthousiaste vrijwilligers 
en gevers die hieraan bijgedragen hebben. 
Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd 
die het leven van mensen met een verstandelijke beperking veraange-
namen en hun wereld vergroten. Fonds verstandelijk gehandicapten wil 
dat deze mensen kunnen meedoen in de maatschappij. Er gaat geld naar 
initiatieven zoals de aanschaf van een duo fiets voor een zorgboerderij, 
het organiseren van theater- en schildercursussen op maat en aangepast 
speelmaterialen voor kinderen met een beperking. Het Fonds draagt ook bij aan werk-
weken, vakanties of een aangepaste schoolreis om zo mensen met een verstandelijke 
beperking ongedwongen te laten genieten.
Collectant gemist? Op de website www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl kan online 
gedoneerd worden.
Wij zoeken voor volgend jaar nog nieuwe collectanten! Met name voor het buitengebied 
van De Lutte. Wilt u zich volgend jaar in de week van 25-30 september een paar uur in-
zetten voor dit goede doel, neem dan vrijblijvend contact op met de plaatselijke coördi-
nator: Miriam Bekke, tel: 0541-855041, miriam@bekke.nl
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Tennisclub Kardoes

Toen in 1977 twee dames uit De Lutte op het gemeentehuis in Losser vroegen wat men 
moest doen om te kunnen tennissen in De Lutte kregen zij als antwoord: “Richt maar 
een vereniging op!”
Dat was daarna dan ook het eerste wat gebeurde en na 
een ledenwerfactie onder de bevolking werd op 20 juni 
1977 een vereniging opgericht die meteen al 110 leden 
kreeg. De naam van deze vereniging werd “Pegasus”, 
vernoemd naar een gevleugeld paard uit de Griekse 
mythologie (godenleer) maar al vrij snel werd deze naam 
veranderd in “Kardoes” en zó werd het beeld van de 
Hellehond ook opgenomen in het logo van deze nieuwe 
sportvereniging.
Omdat er nog geen tennisbanen waren werd in de eerste 
jaren voor deze tak van sport uitgeweken naar de ten-
nisbanen in Losser en Overdinkel en voor lessen naar een hal in Oldenzaal.
Aan de gemeente werd een nota gestuurd met als titel “Blij dat ik tennis... U ook?” en 
hierin werd het gemeentebestuur gevraagd om tennisbanen aan te leggen in De Lutte 
voor deze vereniging, waarvan het aantal leden inmiddels was gegroeid naar 180. Aan 
zo'n verzoek moest het gemeentebestuur van Losser wel medewerking verlenen en in 
juni 1979 werd dan ook gestart met de aanleg van twee tennisbanen achter het sport-
veldencomplex de Stockakker. In augustus konden hierop al de eerste tennisballen 
worden geslagen en aangezien er toen uiteraard nog geen goede kleedaccomodatie en 
een eigen clubonderkomen was werd door de gemeente een voormalige schaftwagen bij 
de tennisbanen geplaatst die de naam kreeg “pipowagen”. Zó begon het! 
Voorzitter van deze tennisclub was toen Jan 
Nijhuis en secretaris Mieke Lankamp-Geerdink 
en gezien het groeiende ledenaantal besloot de 
gemeenteraad van Losser in 1982 om fl. 100.000 
beschikbaar te stellen voor een verdere uitbrei-
dingsplannen van TC Kardoes.
Besloten werd door het bestuur van de tennis-
club om het WBO (Werkverband Buitenobjecten) 
een derde baan te laten aanleggen en in eigen 
beheer een clubgebouw met kleedgelegenheden 
te bouwen en dat werd een succes. Op 27 juni 
1983 werd met een kanonschot door wethouder 
J.Ensing het nieuwe complex geopend in aanwe-

KRONIEK  DE LUTTE

zigheid van o.a. vertegenwoordigers van de Sportraad, de Losserse Tennisfederatie en 
uiteraard de buren: VVDL.
Inmiddels was de club ook begonnen met deelname aan competities zowel voor de 
volwassen leden als de junioren en geleidelijk aan werden hier ook de eerste successen 
geboekt.
Wensen bleven er ook bestaan zoals de aanleg van een baanverlichting voor het tennis-
complex en mede door de uitgifte van obligaties kwam deze verlichting er in mei 1984. 
Ook kwam er in 1984 een parkeerplaats bij het complex en in 1987 kon het 10-jarig 
bestaan worden gevierd waarbij ook een aantal teams konden worden gehuldigd met 
het bereikte kampioenschap in hun klasse.
Het ging dus goed met TC Kardoes en het ledental groeide zelfs tot 350 leden.
In 2002 werd het zilveren jubileum gevierd en kon voorzitter Maarten Boers terugblik-
ken op geslaagde jaren en ook in de daarop volgende jaren bleef het onder zijn opvolger 
Herman Nijhuis een levendige sportvereniging waarbij – zoals bij nagenoeg alle tennis-
verenigingen het ledenaantal wel gestaag 
terugliep. Er dienden zich n.l. meerdere 
vormen aan van sportbeoefening aan 
(golven, fietsen, volleybal, e.d.) en men 
diende steeds meer een keuze te maken 
in de wijze van vrijetijdsbesteding. De 
door de gemeente Losser doorgevoerde 
privatisering, d.w.z. de overdracht van de 
sportaccommodaties aan de verenigingen 
zelf betekende enkele jaren geleden nog 
wel een grote verandering voor TC Kardoes 
maar mede door de inzet van vrijwilligers 
voor onderhoud en exploitatie – zoals bij vele verenigingen - is TC Kardoes een actieve 
en relatief rustige vereniging gebleven. Voor degenen die actief en sportief bezig willen 
blijven is ook deze club een keuzemogelijkheid waar nog plaats genoeg is! En bovendien 
….bewegen is goed voor iedereen!

Tonnie Bekke

KBO De Lutte
Vaak krijgt het bestuur per e-mail berichten binnen van allerlei organi-
saties met het verzoek deze door te geven aan onze leden. Wilt u deze 
berichten ook ontvangen dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan ons 
secretariaat, kbodelutte@ziggo.nl , en wij zullen ze naar u doorsturen.
Wist u trouwens dat u als lid van de KBO niet alleen uw zorgkosten col-
lectief kunt verzekeren maar dat u ook uw energievoorziening collectief, 
en dus vaak voordeliger, kunt laten regelen via de KBO? Voor meer informatie hierover: 
www.kbo-nestorvoordeel.nl.
Het bestuur ziet u graag terug.

Opening met kanonschot in 1983

Het huidige complex

Het logo met Kardoes
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Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen be-
antwoorden. U kunt bij het sociaal team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen 
& woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administra-
tie & financiën, gezondheid & bewegen en tot slot over werk & scholing.

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
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.

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 Goe-
ijenbier 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 wijzigingen. Sjan staat voor het ‘gewone eten’.
De lezing wordt gehouden op donderdag 24 november 
19.30 – 21.30 uur. 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

DorpsInfoPunt
Spreekuur/aanwezigheid
Er is dagelijks een gastheer/-vrouw van het dorpshoes 
aanwezig. Ma t/m do van 9 – 23 uur, vr van 9 – 17 uur.
Maandag:
          9.00 – 11.00 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
        10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
        13.00 – 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes
        18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (alleen eerste maandag van de maand)
Dinsdag:
        19.00 – 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:
        10.00 – 12.00 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:
        10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
        15.00 – 17.00 uur: Financieel-Formulieren spreekuur
Vrijdag:
          9.00 – 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Wist u dat
• U voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of 0541-552009.
• U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Het dorpshoes een mooie website heeft: www.dorpshoes.nl en een facebook pagina.                                                           

Koffietijd met … | woensdag | 10.00 - 11.30 uur
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 moge-
lijkheid 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 | woensdag | 13.30 - 16.15 & 19.00 - 21.45 uur
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
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Hellehond puppy 44 naar Koninklijk Huis
Namens de Schatkamer van Twente, de gemeente Losser, mocht gastheer Gert-Jan Brug-
gink een bronzen Hellehond overhandigen aan Koning Willem Alexander na het bezoek 
en rondleiding aan zijn stal Het Oosterbrook.

Tijdens de 36e Hellehondsdagen van De Lutte, 
in het weekend van 28 tot en met 29 juni 
2013, presenteerde het bestuur van de Stich-
ting Anubis Sedens een verkleinde bronzen 
uitgave van de Hellehond. Het inmiddels be-
roemde beeld, gecreëerd door de kunstenaar 
Pieter de Monchy († 27-04-2011), is in 2013 
precies 40 jaar verweven met de identiteit 
van de Lutter gemeenschap. Alle bronzen 
Hellehond(jes) zijn genummerd en worden 
mét certificaat geleverd.

De Koning was zeer ingenomen met Hellehond puppy 44. Het bestuur van de stichting 
is dolblij dat het beeldmerk van De Lutte nu ook in 'Den Haag' schittert, en nog wel in 
een van de paleizen Noordeinde (werkpaleis) of Huis ten Bosch (toekomstig woonpaleis) 
of misschien wel in villa Eikenhorst. In het kader van de sage van de Hellehond past het 
cadeau een op een op het thema van het streekbezoek 'erfenis als toekomstkapitaal’. 
Gert-Jan Bruggink: "ik ben trots dat ik dit beeldmerk van ons dorp aan het koningspaar 
mag overhandigen. Het is natuurlijk naast een 
mooi beeld ook een fraaie sage". De voorzitter 
van de stichting Anubis Sedens, Jos Senger: "Wij 
zijn echt trots dat wij als bestuur en daardoor 
beheerders van het beeldmerk en uitgevers van 
het bronzenbeeldje de mogelijk hebben gekre-
gen van de gemeente Losser om dit passende 
cadeau te mogen aanleveren. Nummer 44 is 
geen ander Hellehondje dan de andere, identiek 
dus. Binnen en buiten ons dorp hebben verschil-
lende mensen dit beeldje al aangeschaft, met nu 
in de wetenschap dat een broertje in Koninklijke 
kringen verkeerd".
Het beeldje met hogere nummers is mét certificaat nog steeds te koop bij de VVV De 
Lutte en bij de firma Morsink Dier en Hobby. 

Koninklijke Onderscheiding voor Gerhard Evering
Op zaterdag 22 oktober, heeft de heer Gerhard Evering een Koninklijke Onderscheiding 
ontvangen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Michael Sijbom, 
burgemeester van Losser, reikte de onderscheiding uit tijdens een ledenbindingsavond 
van FNV Bouwbond bij Café Heijdemann te Losser.
Gerhard Evering werd in het bijzijn van zijn familie en leden 
van de FNV Bouw, afdeling Dinkelregio in het zonnetje gezet 
en bedankt voor zijn enorme inzet en betrokkenheid.
Gerhard is al vanaf 1 maart 1966 lid van de FNV Bouw en 
daarvan 20 jaar als bestuurslid van de FNV Bouw, afdeling Din-
kelregio. Hij is een vakbondsman pur sang. Vanaf 1993 was hij 
klachtenman en vonden de leden en luisterend oor bij hem.
Na zijn pensionering in 2008 is hij koster geworden in de pa-
rochiekerk van de Heilige Plechelmus in De Lutte. Hij leidt op 
respectvolle wijze de begrafenissen, huwelijken en misdien-
sten, verzorgt de nodige andere activiteiten in de kerk en weet de vele vrijwilligers in de 
kerk met elkaar te verbinden.
Gerhard rijdt daarnaast nog 2x per maand de buurtbus van De Lutte naar Oldenzaal en 
weer terug.

Programma ZijActief
Op dinsdag 15 november is onze ledenavond. Op deze avond komt het sociaal team
ons informeren over hun werk in De Lutte.
Op dinsdag 13 december is de adventsviering om 19.00 uur inde kerk, nadien gaan we 
naar de Vereeniging.
Op dinsdag 21 december gaan we bloemschikken in de Vereeniging samen met Maurien. 
Deze avond begint om 19.30 uur. We gaan iets maken voor het aankomende kerstfeest.
24 december gaan we bloemschikken bij Maurien thuis. Aanvang 13.30 uur.
Op 28 december is de winterwandeling. De kosten zijn € 15,00 dit is inclusief lunch.
Opgave voor 21 november bij Marga uit het Broek, vol is vol. 

Groeten het bestuur ZijActief.
Olympisch kampioen stal Het Oosterbrook 
naast Hellehond van De Lutte
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Echt makkelijk was de vorige opgave in Kiek Es! volgens ons niet. Toch kon onze digitale 
wisselbeker ook dit keer vrij snel na het uitkomen van ’t Luutke weer verstuurd worden. 
De trofee is inmiddels bezorgd bij Chantal Kleissen-Oelering. Zij had het goed gezien 
toen ze ons liet weten, dat de foto volgens 
haar gemaakt was achter het schuurtje 
van de onderhoudsploeg van het kerkhof. 
Proficiat Chantal met je fraaie beker!  
Ook voor deze uitgave van ’t Luutke 
maakte Tessa Olde Riekerink weer een foto 
van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt 
u te weten op welke locatie zij deze plaat 
heeft gemaakt, kom dan gauw naar de 
Facebook-pagina van Kiek Es: www.face-
book.com/kiekesintluutke. In de reacties 
onder het betreffende bericht kunt u de 
locatie doorgeven. Veel succes.
 
De redactie

Kerstpakketten tegen stille armoede
Ook dit jaar wordt de actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” weer uitgevoerd. 
Zoals elk jaar is het doel van de actie levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsartike-
len in te zamelen. Van de ingezamelde middelen worden pakketten gemaakt welke door 
medewerkers/vrijwilligers bezorgd bij streekgenoten die niet in aanmerking komen voor 
een pakket van de Voedselbank. Dat kan zijn omdat de tijd om in aanmerking te komen 
voor ondersteuning van de Voedselbank is verstreken maar ook omdat de aanvraag daar 
is afgewezen omdat het gezinsinkomen misschien net iéts boven de norm lag. 
Ook het uitgangspunt 'Levensmiddelen' is losgelaten. Gebleken is dat ook grote behoefte 
bestaat aan artikelen als zeep, shampoo, wasmiddelen e.d. Ook deze bijdragen zijn dus 
zeer welkom. De organisatoren van de actie hebben géén bemoeienis met het selecte-
ren van de ontvangers. 
In De Lutte kunt u uw kerstpakketten inleveren bij de familie Lotgerink, Lossersestraat 41 
van 16 tot en met 20 december tussen 17:00 en 20:00 uur (niet op za/zo) en in dorps-
hoes Erve Boerrigter gedurende de openingstijden, www.dorpshoes.nl.
Op de website van de actie: www.ikdeelmijnkerstpakket.nl vindt u een actuele lijst met 
inzameladressen en inzameltijden. Ook kunt u daar meer lezen over het doel en de uit-
voering van de actie. Wilt u contact opnemen met de organisatie dan kan dat door een 
e-mail te sturen naar kerstman@ikdeelmijnkerstpakket.nl.

Justitie

Enkele weken geleden overkwam het mij weer; Zit ik me op te winden over een artikel in 
ons regionale dagblad. In Hengelo wordt een elektrische fiets gestolen bij een restaurant 
in het Prins Bernhard plantsoen toen de eigenaar even naar binnen ging om gereed-
schap te pakken. Een onverlaat ging er mee vandoor maar een aan het pand bevestigde 
camera had alles geregistreerd. Hierop werden de beelden van deze dief via Facebook in 
no-time verspreid en enkele uren later was de naam van de crimineel bekend. Die werd 
aan de politie doorgespeeld en dezelfde nacht werd de 25 jarige verdachte in de kraag 
gevat.
Toch was de politie not amused. Volgens hen had de foto eerst 
doorgespeeld moeten worden aan de politie, zij hadden dan 
kunnen kijken of de verdachte te herkennen was en dan had-
den ze de foto na overleg met het Openbaar Ministerie mis-
schien online kunnen zetten. Wij moeten ook rekening houden 
met de rechten van de verdachte. Dan beginnen mijn handen al 
behoorlijk te jeuken: wat rechten en privacy van de verdachte? 
Gewoon afblijven van zo’n fiets. En wat mijn persoonlijke erva-
ring met de Hermandad betreft: Een grof geval van oplichting, 
bewezen, en dader met foto, naam, adres ,enz. bekend en door-
gegeven aan de politie, maar onze rechtshandhavers seponeren 
de zaak.
En dan als klap op de vuurpijl doet die laatste verklaring van de woordvoerster van ons 
rechtssysteem over de gestolen fiets, helemaal de deur dicht. Zij verklaarde dat het feit 
dat de verdachte gepakt is nog niet betekent dat de eigenaar zijn E-bike terug heeft. 
“Zijn we nou helemaal van de ratten besnuffelt ?” zou freule Wittewaal van Stoetwegen 
zeggen!! Dit is een uitspraak van een parlementslid uit de vijftiger en zestiger jaren toen 
de rechten van de gedupeerde nog boven die van de crimineel gingen. Zo dat lucht op!!

Kinderkerk De Lutte in het teken van de Ark van Noach
Op 29 oktober om 17.30 uur is er weer een kinderkerk voor de kinderen van 4 tot 12 
jaar. Deze keer staat de kinderkerk in het teken van de Ark van Noach. De Ark van Noach 
wordt tastbaar voor de kinderen door de liedjes die er gezongen worden maar ook door 
de beelden en verhalen op een scherm. Een oud verhaal op een moderne wijze gepre-
senteerd. Ook de vaste onderdelen van de kinderkerk komen weer aan bod zoals de 
boodschappenmand, het inzamelen van voedsel als collecte voor de voedselbank, en het 
aansteken van een kaarsje. 
En na afloop is er een gezellig samenzijn met ranje, koffie of thee.

KIEK ES COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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Truus en Frans Pünt 60 jaar getrouwd
Op 1 december 1956 werd hun kerkelijk huwelijk gesloten door pater Sanderink en het 
wettelijk huwelijk daarvoor op 31 oktober op het gemeentehuis. Vanaf hun huwelijksdag 
wonen ze ook aan de Beatrixstraat in De Lutte.
Hebben vier kinderen groot gebracht en genieten heden ten dage van 11 kleinkinderen 
en 4 achterkleinkinderen. Truus (83) en Frans (87) genieten elke dag van het leven. "Het 
leven is best mooi", zegt Frans met enige nadruk. Frans Pünt is opgegroeid aan de Los-
sersestraat bij aannemer Pünt met 11 broers en zussen, terwijl Truus even verderop aan 
dezelfde straat haar jeugd verbracht bij haar familie. Zij is van Bulthuis met de bijnaam 
Borgboer. Frans laat fijntjes weten dat hij toen dacht dat 'Borg' en boer betekende dat 
dit een rijke boer was die borg stond voor de 
armere boeren. Dat was achteraf toch iets 
anders. Kaarten, en dan met name kruisjas-
sen is een veel gespeeld vrijetijds spelletje. 
Vroeger in de voetbalkantine en bij Jozef 
Scheper. Hij herinnert zich hoe zijn vader 
personeel aannam: als er een sollicitant 
kwam vroeg zijn vader eerst: "Kaans kaart'n? 
Joa, mooi dan kaans ok timmer"! Maar liefst 
20 jaar heeft Frans zich bij de onderhouds-
ploeg van SV De Lutte ingezet. Wijlen Johan 
Beernink had hem en Willy Jansink gevraagd om op woensdagmiddag enig onderhoud 
aan de velden en terrein te plegen. Dat was de voorloper van de huidige grote actieve 
voetbal 'schoffelploeg'. Samen hadden Truus en Frans nog een grote hobby: tuinieren. 
Frans veel in de bloementuin en Truus in de groentetuin. Omspitten, schoffelen en 
harken van zo'n 340 vierkante meter vergde veel tijd en energie, maar altijd met veel 
plezier. Beiden waren nog onder de indruk van het bezoek van de burgemeester heden-
ochtend, "he kwam met bloom'n, en wat nen gewoon leuk'n kearl",
Op 1 december wordt er feest gevierd. Wat, hoe en waar weten alleen de kinderen het 
is verrassing. 

Opkomsten nieuwe hoogheden De Tuffelkeerlkes
Het nieuwe carnavalsseizoen is enkele weken geleden alweer gestart. Na een ontzet-
tend mooi jubileumjaar zijn alle commissies binnen De Tuffelkeerlkes volop bezig met 
alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe thema voor de wagenbouw is 
bekend en ook het ontwerp van de pakken voor de loopgroep is klaar. 

Maar de grote vraag die ieder jaar weer komt is, wie dit seizoen de Baron van De Tuf-
felkeerlkes wordt? En wie staan er naast onze Baron? Zaterdag 19 november 2016 is de 
opkomst van de 45e Baron en Adjudant van De Tuffelkeerlkes. De feestavond begint om 
20.30 uur en vindt plaats in Hotel Restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 
21 in De Lutte. 

De avond zal beginnen met het aftreden van onze jubileumhoogheden: Baron Jeroen 
Koop I, Adjudant Thijmen Oude Maatman en Miss Linda Tijans. Samen met de partners 
van de Baron en de Miss, Noortje en Mart, waren zij met veel plezier het gezicht van De 
Tuffelkeerlkes met hun lijfspreuk: ‘Met disse dree carnavalisten veurop, stoat de Tuf-
felkeerlkes a 44 joar an de top!!’. De technische commissie zal er voor zorgen dat zij het 
podium op speciale wijze verlaten. 

Vervolgens wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe Baron en Adjudant van De Tuffelk-
eerlkes. Het trio wordt compleet gemaakt met de Miss van De Tuffelkeerlkes op zaterdag 
10 december 2016. De nieuwe hoogheden zullen op een verassende manier aan het 
publiek worden voorgesteld. 

Benieuwd naar de nieuwe gezichten van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes? Bezoek 
dan onze feestavonden op zaterdag 19 november en zaterdag 10 december 2016. Tij-
dens deze feesten zijn de blauwe consumptiemunten met het Tuffelkeerlke erop geldig. 
Iedereen is van harte welkom! 

Thuiswedstrijden V.V. Lutheria 
Vrijdag 18 november
19:00 Lutheria DS 3 - Harambee DS 2
19:00 Lutheria DS 4 - Wevo 70 DS 6
21:00 Lutheria DS 2 - Harambee DS 1

Zaterdag 19 november
09:00 Lutheria N3 1 - Ti-Volley N3 1
09:30 Lutheria N3 1 - Volley ’68 N3 1
09:30 Lutheria N6 1 - Saasveldia N6 1
10:00 Lutheria N6 1 - DeVoKo N6 4
10:30 Lutheria N5 2 - Wevo 70 N5 1
10:30 Lutheria N5 1 - Wevo 70 N5 2
11:00 Lutheria N5 2 - Wevo 70 N5 2
11:00 Lutheria N5 1 - Wevo 70 N5 1
12:00 Lutheria MC 1 - Wevo 70 MC 1
14:00 Lutheria MB1 - Tornado Geesteren MB 1
14:00 Lutheria MA 1 - Tornado Geesteren MA 1

Vrijdag 25 november
19:00 Lutheria MA 2 - Krekkers MA 2

Zaterdag 26 november
18:00 Lutheria DS 1 - Voorwaarts DS 1
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
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Zondag	13	november:		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	
	 	 	 	dames-	en	herenkoor	 	
Voorganger		 :	pastor	L.	Ros	
Lectrice	 	 :	mevr.	Th.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Joep	Volker	en	Twan	Bekke	
10.30	uur	 	 :	Doopviering	
	
Woensdag	16	november	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	20	november:	Caeciliafeest	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars		 :	Joyce	Rolink	en	Eva	Oude	Egbrink	
	
Woensdag	23	november	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	 	 	
Zondag	27	november:		
09.00	uur	 						:	Communieviering	m.m.v.	het	themakoor	
Voorganger	 						:	pastor	L.	Ros	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars						 :	Lars	Grote	Beverborg	en	Tess	Kleissen	
	
Woensdag	30	november	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
Intenties:			
Zondag	13	november:	Echtpaar	Grote	Punt	-Lansink,	Echtpaar	Lenfert-Seiger,	
Bernard	Zwijnenberg,	Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	Gerhard	grote	
Beverborg,	Ouders	Jeunink-Welhuis,	Annie	Maseland	(Past.	Geerdinkstraat),		
Uit	dankbaarheid.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	ouders	Notkamp-Nijhuis,		
Marinus	Oude	Egbrink,	Dien	Nijhuis-Tijhuis,	Hendrik	Wigger.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Woensdag	16	november:	Hubert	Sweerts	
	
Zondag	20	november:	Annie	Jeunink-Pots,	Hennie	oude	Egberink,	Johan	
Grashof,	Ouders	Kristen-Beld,	Ouders	Pots-Beernink,	Gerhard	grote	Beverborg,	
Alwie	Grunder	(Past.	Geerdinkstraat),	Herman	Koertshuis,	Annie	Maseland	(Past.	
Geerdinkstraat),	Frans	Brookhuis,	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),	Henny	Beernink.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Lentfert-Nijhuis,	Hendrik	Brookhuis,		
Ouders	Nijhuis-oude	Lohuis.	
	
Zondag	27	november:	Ouders	Pross-Welhuis,	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	
ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Miny	Volker-
ter	Linde,	Gerhard	grote	Beverborg,	Johan	Beernink	(Hoge	Kavik),	Annie	
Maseland	(Past.	Geerdinkstraat),	Ouders	Nijhuis-Tijhuis	(Dorpstraat),	
	Frans	Brookhuis.	
	
Jaargedachtenis:	Jan	Volker,	Herman	Pünt,	Marie	Keizer,	Echtpaar	Oosterbroek-
Oude	Hengel,	Ouders	Wigger-Rakel,	Ouders	Pross-Welhuis,		
Ouders	Tellman-Oude	Alink.		
	
	
Actie	kerkbalans	2016/2017.	 	 	 	
De	laatst	gehouden	actie	kerkbalans	dateert	van	november	2011.	Binnen	locatie	
St.	Plechelmus	De	Lutte	besteden	wij,	in	afwijking	van	andere	locaties,	1x	per	5	
jaar	aandacht	aan	de	actie	Kerkbalans	(kerkbijdrage).	In bijgaande brief hebben 
wij getracht de noodzaak aan te geven van bedoelde actie. Helaas	neemt	nog	
niet	iedere	inwoner	van	De	Lutte	deel	aan	de	actie.	Via	deze	weg	doen	wij	een	
beroep	op	deze	mensen	om	ook	onze	doelstelling	te	ondersteunen.	Door	uw	
financiële	ondersteuning	kunt	u	tevens	uw	betrokkenheid	met	onze	kerk-	c.q.	
gemeenschap	tot	uiting	brengen.	De	kerk	is	het	middelpunt	van	onze	
dorpsgemeenschap	De	Lutte.	Uw	financiële	ondersteuning	is	voor	het	behoud	
van	onze	kerk	van	het	grootste	belang.	Mogen	we	ook	op	uw	steun	rekenen?	Het	
is	toch,	zo	denken	wij,	van	het	grootste	belang	dat	onze	kerk	voor	onze	
gemeenschap	zolang	mogelijk	behouden	blijft.	Wij	vragen	u	kennis	te	nemen	
van	de	informatie	welke	in	de	brief	is	opgenomen.		

Bij	voorbaat	dank.	
Werkgroep actie kerkbalans:  
C.Koertshuis-Notkamp, J.Tijman op Smeijers, Th.Punt 
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Opfriscursus	Liturgie				
Deze	cursus	wordt	gehouden	op	de	dinsdagen,	15	november,	29	november	en	
13	december	en	is	bedoeld	voor	alle	leden	van	werkgroepen,	die	zich	
bezighouden	met	liturgie,	maar	ook	andere	belangstellenden	zijn	welkom.	
De	cursus	wordt	gegeven	in	het	eucharistisch	centrum	te	Denekamp	door	de	
pastores	Schraven	en	Munsterhuis.	De	avonden	beginnen	om	19.30	uur	en	
eindigen	om	21.30	uur.	Er	komen	veel	zaken	aan	bod	zoals	:	grondstructuur	van	
de	liturgie,	rituelen,	sacramenten,	rollen	in	de	liturgie,	diverse	soorten	vieringen,	
orde	van	dienst,	inzicht	in	Bijbelgebruik,	leesrooster,	methode	om	een	thema	op	
het	spoor	te	komen,	verschillende	soorten	gebeden,	spiritualiteit	in	het	
voorgaan,	missionair	zijn	van	de	liturgie,	houdingen,	lezen	in	de	liturgie.	Naast	de	
theorie	willen	we	ook	praktisch	te	werk	gaan.		
U	kunt	zich	opgeven	voor	deze	cursus	via	het	parochiesecretariaat,	tel.	0541-
353551	of	secretariaat@lumenchristi.nl	
	
Misboekjes	tijdens	vieringen	op	zondag	en	woensdag	
Al	een	aantal	jaren	worden	de	boekjes	van	Gooi	en	Sticht	gebruikt	tijdens	
vieringen.	Deze	boekjes	gaan	veranderen	en	daarom	hebben	we	gekeken	naar	
andere	mogelijkheden.	
Het	blijkt	dat	in	andere	kerken	van	Lumen	Christi	boekjes	van	Berne	Heeswijk	
worden	gebruikt.	Dit	heeft	ons	er	toe	gezet	een	vergelijking	te	maken.	We	
kwamen	tot	de	conclusie	dat	het	papier	prettiger	is	en	er	andere	soorten	liedjes	
in	staan	en	de	keuze	in	liedjes	groter	is.	Daarom	hebben	we	in	overleg	met	het	
dames	en	herenkoor	en	pastoresteam	besloten	dat	we	andere	boekjes	gaan	
gebruiken.	Omdat	eind	november	een	nieuw	kerkelijk	jaar	begint	gaan	we	de	
nieuwe	boekjes	gebruiken	per	27	november.		
Werkgroep	liturgie	en	locatieraad	geloofsgemeenschap	De	Lutte.	Irma	Onland	
	
Ontmoetingsdag	voor	ouderen	23	november,	Parochiecentrum	De	Lutte.	
Programma:	
10.30	uur	Ontvangst	met	koffie	met	krentenbrood.	
11.00	uur	Boerenmagie	door	Jan	Bornebroek	.	
Korte	pauze		
Pastor	Leo	Ros	komt	aansluiten	bij	de	maaltijd	.	
Afsluiting	met	gezamenlijke	maaltijd	aangeboden	de		
Geloofsgemeenschap	St.Plechelmus	De	Lutte.	
Sluiting	13.00	uur.	
Opgave	bij	Parochiesecretariaat	tel	0541551203	voor	15	november.	
of	Gertrud	Emmerink	0541552435	/	Ans	Koop	0541551693.	

Bericht	alleenstaanden	
Op	woensdagmiddag	30	november	komen	wij	weer	samen	in	het	
parochiecentrum.	We	nemen	dan	een	voorproefje	op	de	verjaardag	van	de	
Goedheiligman	met	een	gezellige	pakjesmiddag.	
U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.	
		 	 	 Annie	Hollink	en	Miny	Meijer		
	
Bijeenkomsten	Leven	met	Verlies																																																																	
Binnenkort	zijn	er	weer	bijeenkomsten	voor	wie	leeft	met	het	verlies	van	een	
dierbare.	Er	zijn	vijf	bijeenkomsten,	maar	u	kunt	er	ook	voor	kiezen	om	een	of	
enkele	keren	te	komen.	Ze	vinden	plaats	in	de	pastorie	van	de	Onze	Lieve	
Vrouwe	Kerk,	O.L.	Vrouwestraat	6	in	Hengelo.	De	data	zijn:	18	november,	
16	december,	20	januari,	17	februari	en	17	maart.																																																																																			
De	bedoeling	is	dat	u	door	deelname,	krachtiger	en	sterker	wordt	in	het	verlies,	
mede	door	steun	en	herkenning	in	het	contact	met	lotgenoten.	Als	pastoraal	
team	staan	we	achter	dit	aanbod.	Voor	meer	informatie	kunt	u	bellen:											
074	–	2662487.	

pastor	Leo	Ros		
	
27	november	15.00	uur	&	Gospelchoir	“Sing	Soul	with	Spirit”	
Genieten	van	een	concert	in	de	Kerk	in	Beuningen!	
Onder	muzikale	leiding	van	dirigent	Elise	Hesselink	brengt	het	Soul	&	gospelchoir	
“Spirit”	met	kwaliteit	en	bezieling	een	repertoire	van	inspirerende	Soul	&	Gospel.		
Dat	zie	je,	dat	hoor	je,	dat	voel	je!	
Zij	doen	dit	met	20	enthousiaste	zangers	en	zangeressen,	een	eigen	
begeleidingsband	en	solisten.	Stuk	voor	stuk	professionele	mensen	waarvan	een	
flink	aantal	de	muziek	niet	alleen	als	hobby,	maar	ook	als	beroep	uitoefent.	Ze	
hebben	plezier	in	wat	ze	doen	en	weten	dat	met	veel	energie	over	te	brengen	op	
het	publiek.	Ruimdenkendheid	is	hun	motto,	ze	zijn	er	voor	iedereen,	vanuit	
welke	overtuiging	ook.	De	optredens	zijn	daarom	heel	divers.		
Locatie:	Mariakerk	Beuningen,	Beuningerstraat	75	7588	RG	Beuningen	
Kaarten:	Kaarten	€	5,-	p.p.	(incl.	koffie	of	thee)	te	bestellen	via:	
miranda.noltenwesterhof@gmail.com,	06-8340	1284		
VVV	Denekamp:	info@vvvdenekamp.nl,	0541-355752		
VVV	Ootmarsum,	info@vvvootmarsum.nl,	0541-291214	
Kaartverkoop	in	de	Kerk	in	Beuningen		
Zaterdag	29	oktober	20.30-21.00	uur												
Zaterdag	5	november	18.00-18.30	uur		
Zondag	27	november	vanaf	14.00	uur		
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Lourdeswerk	De	Lutte	
Hartelijk	 bedankt	 voor	 de	 onvergetelijke	 reis,	 die	 we	 hebben	 gehad	 naar	
Lourdes.	 Het	 samen	 zingen	 van	 het	 “Ave”	 met	 zoveel	 mensen,	 was	 zeer	
indrukwekkend.	
	 	 	 Frans	en	René	Zwijnenberg	
	
Lourdes	bedevaart	
Lourdes,	 is	 voor	 mij	 een	 belevenis,	 een	 dankbare	 herinnering	 om	 nooit	 te	
vergeten.	 Het	was	 voor	mij	 een	week	 lang	 leven	 in	 het	 ideaal	 beeld	 van	 onze	
wereld.	Het	was	 aandacht,	 troost	 en	 liefde	 voor	mezelf	 en	 voor	 de	 ander.	Het	
bevestigde	 mijn	 zelfvertrouwen	 en	 geeft	 me	 kracht	 om	 mijn	 idealen	 te	
verwezenlijken.	 Het	 was	 voor	 mij	 indrukwekkend	 en	 emotioneel,	 een	 ware	
bedevaart	 waar	 ik	 dankbaar	 op	 terug	 kan	 kijken.	 Bij	 deze	 wil	 ik	 iedereen	
bedanken	dat	ik	deze	bevaart	naar	Lourdes	heb	mogen	mee	maken.	
	 	 	 Marloes	Grunder	
	
	 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	
Bankrek.	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	

	
																					
	
																																																																																																																																									

(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


