
Agenda
20 Dec Kerstloterij Tuffelkeerlkes
21 Dec Kerstconcert
26 Dec Kerstwandeling VVV
29 Dec Midwintertoernooi
2015
10 Jan Eerste Gala-avond 
11 Jan Gala Matinee 13.30 uur
15 Jan KBO Natura Docet
16 Jan Tweede Gala-avond

@VVV De Lutte/Losser

Onze kerstagenda is uit. 
Deze is gratis af te halen bij 
VVV De Lutte 
en Losser!

Twitter

"Kerstconcert met Dames- en 
Herenkoor "

"jeugdhoogheden bij 
De Bosdûvelkes"

"Poas Bloas uitgeblazen""Kroniek De Lutte 
Bloemenbeek"

"Kerstwandeling De Lutte op 
Tweede Kerstdag"

Uitgave 17 - van  17 December t/m 7 Januari 2015

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

"Verkoop oliebollen voor 
kerkenbos"

"Nieuw stuk voor toneelvereni-
ging “Ons Genoegen”"
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Jaarkalender 2014
20 Dec Kerstloterij De Tuffelkeerlkes
21 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
26 Dec Kerstwandeling VVV Toerist Info
29 Dec Midwintertoernooi Volleybalvereniging Lutheria
2015
10 Jan Eerste Gala-avond De Lutte
11 Jan Gala Matinee 13.30 uur
15 Jan KBO bezoek aan Natura Docet.
16 Jan Tweede Gala-avond De Lutte
17 Jan Derde Gala-avond De Lutte + Uitreiking Orde van Verdienste
18 Jan Tuffelstekk’n De Tuffelkeerlkes 12.00 uur in De Vereeniging
25 Jan Open dag loodsen De Bosdûvelkes/De Tuffelkeerlkes
7 Feb   Carnavalsmis Plechelmuskerk
12 Feb Seniorencarnaval 16.00 uur bij Jossie
13 Feb Jongerenbal Jonge Bosdûvelkes in de feesttent
13 Feb Aanbieden wagen de Tuffelkeerlkes
14 Feb Carnavalsavond Bosdûvelkes De Vereeniging
15 Feb Feestavond Tuffelkeerlkes bij Jossie
16 Feb Rosenmontag, carnavalsoptocht De Lutte
26 Feb KBO themamiddag over de "alarmknop".
3 Mrt   KBO Kaartmiddag met Beuningen (14.00 uur in De Vereeniging.)
8 Mrt   Presentatieviering Eerste Heilige Communie  

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen (Huisartsenpost Oldenzaal) 088-5551122
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 22 december t/m vrijdag 26 december 
2014. Tevens is de praktijk de 3de week van januari gesloten: 12 t/m 16 januari 2015.

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

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte      (rechtstreeks) 0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 1 loopt van 7 Januari t/m 28 Januari 2015 kopij
inleveren voor woensdag 31 December voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

Informatieavond herinrichting Dorpstraat.
Op dinsdag 25 november jl. hebben we een informa-
tieavond gehouden voor de bewoners van de Dorp
straat, Plechelmusstraat en een deel van de Lossersestraat. Zoals wellicht bekend zal het 
riool aan de Dorpstraat vervangen moeten worden. Deze werkzaamheden hebben ons 
ertoe gebracht een “Plan van Eisen” op te stellen met daarin ideeën over het herinrich-
ten van de genoemde straten. Hierbij moet je denken aan wat voor soort bestrating, 
verlichting, beplanting, aankleding etc. van de straten. De bedoeling is een uitstraling 
te geven die de bezoekers en toeristen aan ons dorp als uitnodigend ervaren. Het plan 
is positief beoordeeld door de deelnemers aan de informatieavond. Men heeft ook nog 
goede ideeën geopperd welke we hebben meegenomen. Een belangrijke boodschap van 
de aanwezigen was;  blijf de gemeente Losser eraan herinneren dat er snel wat moet ge-
beuren aan het riool. Zo kan het echt niet meer. Met de ideeën voor de aankleding van 
de Dorpstraat, die in het plan zijn genoemd, gaan we zeker verder. Dit hoeft in de meeste 
gevallen niet de werkzaamheden aan het riool in de weg te staan.

Verplaatsen van de zwerfkei aan de Bentheimerstraat.
Het zal u niet ontgaan zijn dat door deze actie enige ophef is ontstaan. Zoals in diverse 
publicaties is vermeld hebben we volledig volgens ‘de wet’ en te goede trouw gehan-
deld. We betreuren ook de wijze waarop deze actie in diverse media onder de aandacht 
is gebracht. We hebben dan ook besloten eerst in gesprek te gaan met de partijen over 
de gekozen aanpak en daarna met oplossingen aan de slag te gaan. We houden u op de 
hoogte. Mochten er suggesties zijn dan horen we die graag!
Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. mail@dorpsbelangendelutte.nl 

Gala De Lutte al jaren populair
Kaartverkoop Gala Bosdûvelkes
De Lutte – Maandag 29 december start de kaartverkoop voor de populaire gala’s van 
carnavalsvereniging De Bosdûvelkes in De Lutte. Om aan de grote vraag te kunnen vol-
doen zijn er dit jaar wederom drie avonden én een zondagmatinee. 

Op zaterdagavond 10, zondagmiddag 11, vrijdagavond 16 en zaterdagavond 17 januari 
zijn de voorstellingen. Kaarten voor zaterdag 17 januari zijn helaas niet beschikbaar in de 
vrije verkoop. Deze zijn nl  gereserveerd voor de vaste medewerkers en begunstigers van 
de carnavalsvereniging. 

De vrije verkoop van de resterende kaarten (a € 12,50) vindt dus plaats op maandag 29 
december a.s. om 19.00 uur in De Vereeniging. De zaal is open vanaf 18.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt men een volgnummer en dient men aan te geven hoeveel kaarten 
men wenst te kopen. Per persoon kunnen er maximaal 8 kaarten worden gekocht. 
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Bloemenbeek
Er stromen diverse beekjes vanaf de stuwwal Tankenberg/Paasberg naar de Dinkel en 
één hiervan heeft de mooie naam: Bloemenbeek. Ongetwijfeld bloeiden langs dit beekje 
vele bloemen want meester J.B. Bernink uit Denekamp (stichter van Natura Docet) 
schrijft  in 1916 in zijn boekje “Ons Dinkelland” al zeer lovend over de fraaie bloemrijke 
omgeving van De Lutte.
Waar dit beekje onder de Beuningerstraat doorstroomt stond vroeger “erve Munnick”, 
in die jaren ook wel bekend onder de naam “Wewelkotte”. Bij de invoering van het 
kadaster in 1832 was het eigendom van ene Lambert Hartman (Duivelshof) en in 1889 
kwamen hier Johannes Swennenhuis (afkomstig uit Beuningen) met zijn bruid Geertruida 
Olde Dalkorte te wonen, maar na enkele jaren verhuisden zij naar de Elfterheurne. 
Het boerderijtje aan de Beuningerstraat werd daarna in 1904 gekocht door de familie 
Morsink die vóór die tijd woonde aan de huidige Bentheimerstraat schuin tegenover het 
thans afgebrande horecabedrijf  ”de Tankenberg”.  Een volgende keer meer over deze 
plek. Na aankoop ging de fam. Morsink de boerderij aan de Beuningerstraat uitbreiden 
met een café  en dat gebeurde in die jaren wel meer op diverse plaatsen in deze omge-
ving en in Duitsland.  Velen  zullen zich ongetwijfeld nog wel die kleine boerencafeetjes 
in het buitengebied kunnen herinneren. Het was een mooie bijverdienste voor de boe-
ren in die tijd en ook nu in deze tijd zien we weer dat vele “agrariërs” zich begeven op de 
toeristisch/recreatieve markt. 

Het café-bedrijfje van de fam. Morsink 
was in de loop der jaren een mooie 
plek om er te biljarten, maar een mooie 
pleisterplaats voor passanten naar of 
afkomstig van het Lutterzand. Rond 1924 
besloot men de zaak uit te breiden en er 
ook een pension van te maken met de 
naam “Bloemenbeek” (zie oude ansicht-
kaart).
In de oorlogsjaren werden in het pension 
Duitsers ingekwartierd en aan het einde 
van de oorlog onze bevrijders, maar daarna werd het hotel-pension weer druk bezocht: 
ook door  verenigingen uit De Lutte. Jan Morsink runde toen het boerderij-gedeelte en 
zijn zussen Leida en Dinie het café/pension, maar toen in 1965 Leida overleed besloot 
men het geheel te verkopen. In 1966 werd de familie Strikker uit Denekamp de nieuwe 
eigenaar. Zowel Herman Strikker als zijn vrouw Lenie IJland  hadden beiden de nodige 
ervaring opgedaan in de horecawereld en slagvaardig begonnen zij dan ook aan een 
verdere uitbreiding van de Bloemenbeek.

In 1975 kwam er een overdekt zwem-
bad  als eerste (!) in de regio en in 1977 
een uitbreiding met 22 kamers. In 1987 
volgde een nog grotere uitbreiding tot 
62 hotelkamers waarbij men direct al 
koos voor de normen van een 5 ster-
renhotel. Een investering van 3 miljoen 
waarbij ook restaurant en de keuken 
werden betrokken. Toen in het voorjaar 
van 1991 het 25 jarig bestaan werd ge-
vierd waren ook de kinderen Raymond 
en Madeleine al volop in het bedrijf ac-
tief. Dinie Morsink , die aan de overzijde van de Beuningerstraat was gaan wonen en kon 
tot haar overlijden in 2013 op 100 jarige leeftijd (!) zien hoe “haar” pension uitgroeide 
tot het gerenommeerde en met diverse “sterren” erkende en in de prijzen gevallen land-
goedhotel van nu. Dat het landgoedhotel “Bloemenbeek” één van de parels van De Lutte 
is geworden weet iedereen inmiddels wel en ook voetbalclubs zoals Ajax, die er sedert. 
1973 komt, maar wellicht kent niet iedereen de oudste voorgeschiedenis van deze plek 
en daarom dit stukje kroniek !
- Tonnie Bekke -  

                             -Advertentie-
    TRADITIONELE 
   JAARAFSLUITING LOOPGROEP    
   DE LUTTE     

    Het is al vele jaren een traditie, de                 
    oliebollentraining op Oudejaarsdag.
    Dan sluiten de leden van de 
    Loopgroep De Lutte het oude jaar op          
    een gezellige manier af.
    Alle leden zowel hardloop- als wandel  
    leden melden zich op Oudejaarsdag  
    om 9.00 uur op het kerkplein voor een  
    ca. 1 uur durende training door het  
    buitengebied van De Lutte. Onderweg  
    is er een korte pauze voor een glaasje  
    Glühwein bij een brandende vuurkorf.      
    Na deze training is er een gezellig 
    samenzijn in zalencentrum De 
    Vereeniging onder het genot van 
    koffie met oliebollen.

KRONIEK  DE LUTTE
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Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter
Volwassenen:

vervolg Yoga cursus in januari 2015
Losmaakoefeningen, Yogahoudingen, adem- en 
ontspanningsoefeningen staan in deze nieuwe 
Yoga cursus centraal.
De lessen worden verzorgd door: Michele ten Seldam, Gedipl. Yoga – docente, Lid Ver. 
Yogadocenten Ned.
Start:   Woensdag 21 januari 2015 tot 22 april 2015, lesduur 75 minuten
Duur:   lessen van 75 min.
Tijd:     Woensdagavond van 19.30 – 20.45
            ( in overleg te vervroegen )
Plaats: dorpshoes Erve Boerrigter
Kosten: € 95,00
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u mailen naar:
Email: mhtenseldam@gmail.com
www.yogadinkelland.nl

Nieuw in het dorpshoes: tablet café.
In samenwerking met de bibliotheek in de Lutte, start vanaf oktober het tablet café in 
het dorpshoes in De Lutte. Wilt u iets weten over uw tablet ( I-pad of android) dan kunt u 
op elke 2e donderdag van de maand terecht in het dorpshoes. Van 14.00 tot ong. 16.00 
uur is er een vrijwilliger aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het volgende tablet 
café is 8 januari 2015 as. van 14.00 – 16.00 uur in de hal van het dorpshoes.
Belangstelling voor een cursus: "Wat kan ik met mijn tablet?"
Er zijn cursussen voor Android en Ipad.
Laat het dan weten bij Jan van Mook via mail jan@dorpshoes.nl of tel: 0541-552009 dan 
wij sturen u alle informatie.

Kinderactiviteiten  in dorpshoes Erve Boerrigter:
Kinderkook/bakcafé.
In januari 2015 starten we met een lekker, gezond en leerzame kookactiviteiten voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar .
Op 20 en 27 januari gaan we een drie gangen diner maken.

3 en 10 februari staat er een stampotten buffet en hartige taarten/ quiches op het 
menu. Op 3 en 10 maart gaan we een Italiaanse pasta met een tomaten mozzarella 
salade maken. We sluiten af op 10 maart met zelfgemaakte pizzas.
Kom je gezellig met ons koken en eten?
Ben je vegetarisch of heb je een dieet, laat het even weten.

Zin om mee te koken/bakken? Geef je dan op bij jan@dorpshoes.nl 
of bel naar 0541-552009.
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter
Tijdstip: 15.00 – 17.00
Dag:      dinsdag
Leeftijd: basisschoolleeftijd 
Kosten: € 35,00 incl. ingrediënten voor 6 kooklessen
Kosten: € 12,50 incl. voor blokje van 2 lessen  jan., febr. of maart 2015
Min: 6 deelnemers
Meenemen: een schort.

Het dorpshoes Erve Boerrigter wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2015.
Graag zien we u weer terug in het dorpshoes bij onze activiteiten.

Met een vriendelijke groet,
Mieke Bouwhuis

Poas Bloas Festival is niet meer
Naar nu blijkt, na melding in diverse media, stopt de Plechelmus Harmonie uit De Lutte 
met de organisatie van het populaire Poas Bloas festival in De Lutte. Ongetwijfeld een 
complete verrassing voor velen in het dorp. Jaarlijks werd door de leden van de harmo-
nie onder bevlogen leiding van een werkgroep op tweede paasdag dit muziekfeest, van 
vooral 'Tiroler' aard, georganiseerd. Een evenement dat het dorp De Lutte zeker op de 
(muziek) kaart zette. 
 
Op 8 april 1985 was het debuut festival. Er zullen er dertig volgen met publiek uit heel 
Nederland en het Duitse grensgebied. Bevriende verenigingen uit Hellendoorn De Esch-
landkapel, uit Aarle Rixtel de Klokkendorper Blaaskapel en de Zuidelijk bekende Wurm-
taler Musikanten uit Kerkrade verschenen op het grote podium, met een prachtig decor, 
in de (meestal) verwarmde feesttent op het evenemententerrein van Erve Boerrigter. 
Traditiegetrouw werd een programma vol volksmuziek gepresenteerd. De dertigste, en 
zoals nu blijkt de laatste, editie stond in het teken van het 40-jarig bestaan van de Lutter 
Muzikanten, steevast zelf deel uitmakend van het programma.
 
Met pijn in het hart heeft het bestuur het festival moeten schrappen, omdat er veel 
muziekevenementen in de regio zijn. De Grenslandkapel uit het naburige Overdinkel bij-
voorbeeld, organiseert op tweede paasdag ook altijd het paasfrühshoppen. Of deze be-
slissing ook gevolgen heeft voor de Paasparty, een muziekavond op de eerste paasdag, is 
nog niet bekend. Of er een doorstart komt is ook nog zeer ongewis. De harmonie heeft 
zich teruggetrokken en zal zeker geen risico meer lopen bij een eventuele doorstart. De 
hoop is gevestigd op een aantal liefhebbers die wellicht het festival in afgeslankte vorm 
willen behouden.



8 9

 

Opbrengst Collecte Alzheimer Nederland

De opbrengst van de Alzheimer collecte 2014 in De Lutte heeft dit jaar € 1.180,01 
opgebracht.

Allen hartelijk dank voor uw gift.

Tevens hartelijk dank voor de collectanten.

KBO De Lutte. 

Op donderdag 15 januari brengen we een bezoek aan Natura Docet in Denekamp. Er is 
veel te zien in dit museum over de dieren in ons Wonderryck Twente. Dit museum werd 
in 2013 grondig verbouwd en compleet nieuw ingericht. De groepsprijs bedraagt € 6,00 
per persoon, maar voor degenen die een museumjaarkaart hebben is de toegang gratis. 
We vertrekken ’s middags om 14.00 uur vanaf het kerkplein. U moet zich wel even op-
geven bij Aty Nijhuis, tel. 511392, dit in verband met het benodigde aantal auto's. Graag 
vóór 5 januari 2015.
Voor de komende tijd wenst het bestuur u hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuw-
jaar. En mocht u nog iemand kennen die het nieuwe jaar goed wil beginnen door lid te 
worden van de KBO, zeg dan dat hij of zij van harte welkom is.

VVV kerstwandeling De Lutte op Tweede Kerstdag

VVV De Lutte organiseert op Tweede 
Kerstdag een prachtige kerstwande-
ling door het heuvelachtige winter-
landschap rondom De Lutte, voerend 
over oude kerkpaden, slingerende 
wandelpaden via bossen en akkers 
. Speciaal voor Maria, als moeder 
van het Kindeke, is gekozen voor 
het thema Mariakapelletjes. Het zijn 
vanouds rustpunten om de gedachten 
de vrije loop te laten en hernieuwde 
inspiratie op te doen. 
De wandeling voert langs meerdere kapelletjes die verzorgd worden door families of 
buurtschappen. Er worden nog steeds nieuwe kapelletjes gebouwd.
Tijdens deze Kerstwandeling worden de deelnemers onderweg bij prachtige boerde-
rijen verwelkomd  met eeuwenoude klanken van midwinterhoorns, die traditioneel de 
geboorte van het Kerstkind aankondigen. 
Onderweg worden de wandelaars gesterkt door koffie, glühwein en een warme hap. 
De kerstwandeling start vanaf VVV De Lutte (Plechelmusstraat 14) tussen 10.00 uur en 
13.00 uur. Er kan gekozen worden voor een lange route van 9 km of een kortere van 6 
km. De kosten bedragen 
6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen.
Na afloop is er gelegenheid voor een “Kraamvisite” aan het Kindje in de kerststal van de 
Plechelmuskerk van De Lutte.

Voor inlichtingen: VVV De Lutte, tel: 053-551160, info@vvvdeluttelosser.nl.

Opbrengst collecte nationaal MS Fonds

De opbrengst van de collecte nationaal MS Fonds heeft in ons mooie dorp een record 
bedrag van € 919,65 opgeleverd! Hiervoor alle gevers én collectanten hartelijk dank.
Ik wil met name de "nieuwe" collectanten welkom heten in het collecte team en hoop 
dat iedereen volgend jaar van 23 t/m 28 november 2015 weer hun steentje bijdraagt. 
Alle beetjes helpen!

Mocht u ons ook willen helpen vanaf 2015, meld u dan aan bij Karin Kamphuis-Meijerink 
via pkkamphuis@gmail.com. Des te meer collectanten, des te kleiner ieder wijkje wordt. 

Bij voorbaat hartelijk dank.
Karin Kamphuis, coordinator collecte nationaal MS Fonds De Lutte

                                                                      in het Dorpshoes Erve Boerrigter

Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag
10.00 – 12.00 uur:  Thuiszorg Maartje  en uitleen hulpmiddelen
18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (alleen eerste maandag van de maand)
Dinsdag
08.30 – 10.00 uur: Thuiszorg Maartje 
14.00 – 16.00 uur: Welzijn en activiteiten
19.00 – 20.00 uur:  Wijkagent
Woensdag
10.00 – 11.30 uur:Wijkverpleging Maartje en uitleen hulpmiddelen
Donderdag
10.00 – 12.00 uur:  Thuiszorg Maartje en uitleen hulpmiddelen
Vrijdag
09.00 – 13.00 uur: Welzijn en activiteiten
Tevens is dagelijks (behalve op vrijdag)de beheerder van het Dorpshoes 
aanwezig van 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur. 
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Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie

Op zondag 21 december houdt de Sint 
Plechelmus Harmonie haar jaarlijkse 
kerstconcert in de Sint Plechelmuskerk 
van De Lutte. Het programma begint 
om 15.30 uur en het harmonieorkest 
onder leiding van Henk Veneman zal 
dan diverse werken in de sfeer kenmer-
kend voor het kerstfeest uitvoeren. Het 
programma swingt met de Christmas 
Dance Party,  gaat terug naar de mid-
deleeuwen met A Medieval Christmas 

en vervolgens viert u kerstmis in stijl van de barok met Baroque Tryptich. Wellicht ver-
rassend in het programma is de titelsong van de film As it is in Heaven, Gabriella's Song 
welke wordt uitgevoerd met zang van Danieke Vrijkorte.

Dit jaar verleent het Dames- en Herenkoor haar medewerking aan het kerstconcert. Een 
koor dat naast Gregoriaans ook het kerstrepertoire beheerst. Zo staan The First Nowell, 
Es ist ein Ros entsprungen en Chante a Noël op het programma. Gezamenlijk met het 
harmonieorkest wordt het werk Highland Cathedral uitgevoerd.
Bijzonder aan het concert is dat het harmonieorkest in het nieuw gestoken is. Het was 
een lang gekoesterde wens om uitvoeringen te kunnen geven in kleding die beter bij de 
entourage van concerten past. Met subsidies van Rabobank Twente Oost en de Gelder-
man Stichting, een sponsorbijdrage van Volker B.V. loon & grondverzetbedrijf en een 
donatie is de benodigde financiering verkregen. De kleding voor de mannen is aange-
schaft bij Antoon Olde Weghuis welke het met een korting mogelijk heeft gemaakt dat 
het orkest in smoking en galakleding op het podium kan verschijnen. 
Een concert dat u gewoon niet mag missen en de toegang is ook nog eens gratis! Graag 
zien we u zondag 21 december om 15.30 uur.

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:

Vrijdag 9 januari
19:00 Lutheria DS 3 - ATC DS 1
20:45 Lutheria DS 2 - Klumpers VVA DS 1

Zaterdag 10 januari
18:00 Lutheria DS 1 - Longa’59 DS 1

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

Midwintertoernooi Lutheria 2014

Op maandag 29 december a.s. organiseert Lutheria haar  jaarlijkse Midwintertoernooi. 
Het toernooi is bedoeld voor inwoners van De Lutte, maar gastspelers zijn ook welkom. 
Een team dient minimaal uit 2 dames te bestaan en er mogen maximaal 3 NeVoBo-com-
petitiespelers meedoen.  Opgave vóór 20 december! Inschrijfformulier is te vinden op de 
website: www.lutheria.nl.

Kyra en Dirk jeugdhoogheden bij De Bosdûvelkes

Tijdens de jaarlijkse jeugdgala van CV De Bosdûvelkes in zalencentrum De Vereeniging 
in De Lutte werden jeugdgravin Kyra (Reinink) en jeugdgraaf Dirk (Benneker) als nieuwe 
jeugdhoogheden gepresenteerd aan een enorme schare jeugd.

Beide hoogheden zijn 12 jaar en studeren aan het Twents Carmel College in Oldenzaal.
Sportief zijn de gravin en graaf ook. Kyra handbalt en doet aan street-dancing. Dirk is 
een fanatiek voetballer bij SV De Lutte. Ze mochten zelf hun Raad van Elf samen stellen.
Ze hebben voor dit carnavalsjaar hun eigen lijflied geschreven. Hiermee gaan ze, daarbij 
ondersteund door de jeugdraad, deelnemen aan de Twentse Jeugdprinsen verkiezing. 
Ze hebben zich ook goed voorbereid op de diverse bezoeken bij andere verenigingen en 
natuurlijk rijden ze mee in de optochten van De Lutte (op Rosenmontag) en dinsdags in 
Losser.
 
Ruim tweehonderd kinderen (12 tot 14 jaar) genoten volop van de galavoorstelling.  
Naast de populaire BZT show, een hoeveelheid aan muziek, dans en spelletjes was er een 
belangrijke Mystery Guest. Burgemeester Sijbom bleef tot het laatste moment onopge-
merkt. De super actieve burgemeester weet op allerlei manieren ook de jeugd aan zich 
te binden.  

Om de carnavalsperiode 
voor de jeugd langer te 
maken en daardoor het 
programma aantrekkelij-
ker wordt, is dit jaar de 
jeugdgala voor het eerst in 
december georganiseerd in 
plaats van in januari. 
Hierdoor is de aansluiting 
met de activiteiten van 
Graaf Daan, adjudanten 
Frank en Rick ook beter 
gewaarborgd.
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Kerstdiner bij Schuif-Aan
Het dorpshoes Erve Boerrigter en de Zorggroep Sint Maarten  bieden de inwoners van  
De Lutte de mogelijkheid om elke vrijdag (tegen een kleine vergoeding) een heerlijke 
warme maaltijd te nuttigen in het dorpshoes. Onder het motto ‘Schuif-Aan’ kunt u 
samen met de andere bezoekers van de activiteiten in ons dorpshoes deze maaltijd 
nuttigen. In verband met de kerstdagen is deze ‘Schuif-Aan’ activiteit volgende week te 
bezoeken op dinsdag 23 december (aanvang 12.30 uur) in plaats van op de gebruikelijke 
vrijdagmiddag. De kosten voor dit kerstdiner bedragen zeven euro. Voor deze activiteit 
kunt u zich tot uiterlijk woensdag 17 december (voor 10.00 uur!) aanmelden. Aanmelden 
is mogelijk via telefoonnummer 0541-552009 of door een e-mail te sturen naar jan@
dorpshoes.nl.

Zwerver brengt geluk in De Lutte
Een prachtig, voor het platteland, herkenbaar stuk wordt in het laatste weekend van 
maart 2015 op de planken gebracht door de toneelvereniging “Ons Genoegen” uit De 
Lutte. Vrijgezellen, toevallige ontmoetingen en allemaal op een achteraf boerderijtje zijn 
de ingrediënten voor een blijspel in drie bedrijven. De repetities zijn in volle gang. De 
teksten zitten er, op een uitzondering na, allemaal in. Het wordt een heksenketel als een 
25-jarige verloving tot een huwelijk moet leiden. Tot ieders verrassing komt een zwer-
ver op een donkere en bitterkoude januariavond een hoop liefde brengen. Het kan niet 
anders of de bezoekers van dit toneelspel, op 27, 28 en 29 maart 2015 op de planken in 
café/zalencentrum De Vereeniging, zullen op het puntje van hun stoel zitten. Het stuk 
heet: "Lieve - Vrouwenbedstro".

Carnavalshoogheden De Lutte compleet
Kwam bij De Tuffelkeerlkes op zaterdag 22 november Baron Melvin (Bentert) en zijn 
adjudant Rick (Horsthuis) bij hotel De Grote Zwaan uit de hoge hoed, zaterdag 6 decem-
ber volgden Graaf Daan I (Senger) met zijn adjudanten Frank (Olde Theussink) en Rick 
(Notkamp) bij De Bosdûvelkes. Dan toch zeker iets voor de toekomst: op vrijdag 12 de-
cember  presenteerde de jeugdcommissie van De Bosdûvelkes, in een ware heksenketel 
De Vereeniging, Jeugdgravin Kyra (Reinink) en de Jeugdgraaf Dirk (Benneker).  Elders in 
dit nummer meer over de jeugdhoogheden. 
Tot slot werd voor De Lutte het adellijke 
leidersvolk  gecomplementeerd met Miss 
Daphne (Haarman). Hoe actueel kan uw 
Luutke zijn? Miss Daphne werd afgelopen 
zaterdagavond bij de Grote Zwaan gepre-
senteerd aan het carnavalminnend volk van 
De Tuffelkeerlkes.

Bestuur, redactie en bezorgers van ’t Luutke 
wensen alle hoogheden een fantastisch carnavalsseizoen toe. 

Drie musketiers volgen kastelein en kunstenaar op

In zalencentrum De Vereeniging is Daan Senger (25) zaterdagavond tevoorschijn geko-
men als nieuwe graaf van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes. Hij koos niet één maar 
twee adjudanten om hem door het carnavalsgedruis te begeleiden: Rick Notkamp (25) 
en Frank Olde Theussink (24). Hun lijfspreuk luidt: Met twee in 't greun en één in de 
energie, geet 't er dizzen carnaval onwies bie. Voor de drie vrienden uit de Raad van 
Elf van CV De Bosdûvelkes, was het niet eenvoudig de aanwezigen in de zaal tot op de 
laatste minuut om de tuin te leiden. Des te groter was de ontlading toen ze zich eindelijk 
als de nieuwe hoogheden voor 2014/2015 mochten presenteren aan het publiek en hun 
eigen achterban.

Graaf Daan houdt van warm
Graaf Daan (25 jaar) woont samen met Iris Horsthuis boven de Lutterse pizzeria aan de 
Dorpstraat. In het dagelijks leven werkt hij als buitendienstverkoper bij Pluimers Isolatie 
in Rijssen. Zijn werkgever is Europees marktleider op het gebied van o.a. vloer-, muur- en 
dakisolatie. De graaf weet als geen ander hoe je energie moet besparen en zit er graag 
warmpjes bij. In zijn vrije tijd voetbalt hij in het 2e elftal van SV De Lutte en maakt deel 
uit van de organisatie Stichting Open Air Keet'n Zwart. Vijftien jaar na dato treedt Daan 
als 48e graaf van De Bosdûvelkes in de voetsporen van zijn vader Jos Senger. Die was in 
2001 de 33e graaf en ging toen het bosduvelkvolk ook al met twee adjudanten aan zijn 
zijde voor.

Adjudanten Rick en Frank hebben groene vingers
Adjudant Rick woont samen met Janine Heerink aan de Zandhuizerweg in De Lutte. Deze 
musketier bestiert daar ook samen met zijn ouders boomkwekerij Notkamp. Ze kweken 
buxussen en taxussen in velerlei soorten en maten voor de groothandel. De derde mus-

ketier is Frank die een relatie 
heeft met Inge Rikkink uit 
Ootmarsum. Net als zijn me-
deadjudant zit ook hij in het 
'greun' en wel als medewer-
ker van Bergsma Hoveniers 
uit Losser. Verder is hij samen 
met de andere twee muske-
tiers wekelijks te vinden op 
de keetavond bij Barhok BV, 
lid van de Raad van Elf en 
houdt hij er een handeltje in 
brandhout op na.

Graaf Daan met adjudant Rick (links) en adjudant Frank (rechts): Met twee in 't greun en 
één in de energie, geet 't er dizzen carnaval onwies bie.



14 15

 
 
 
 
Zondag 21 december:  
09.00 uur  : Eucharistie- en boeteviering  
    m.m.v. dames en herenkoor    
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Pien Brookhuis en Sem Kole 
10.30 uur  : Doopviering 
 
Woensdag 24 december: Kerstavond 
16.30 uur  : Kinderviering  
Voorganger  : mevr. M. Onland 
 
19.00 uur   : Eucharistieviering m.m.v. themakoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Mirthe en Bart Rolink 
Collecte  : 2e collecte voor de versiering van de kerk 
 
Donderdag 25 december:  1e Kerstdag 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames en herenkoor   
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars  : Bram en Coen Volker 
Collecte  : 2e collecte voor de versiering van de kerk 
 
Vrijdag 26 december:  Geen viering 
 
Zondag 28 december 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames en herenkoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice  : mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Joyce Rolink en Elleke Visschedijk 
 
Donderdag 1 januari: Nieuwjaarsdag 
10.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames en herenkoor 
Voorganger  : pastor H. Jacobs 
Lectrice  : mevr. T. Volker 
Misdienaars       : Sven Meijer en Pien Brookhuis 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 4 januari 2015:  Driekoningen  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames en herenkoor  
Voorganger   : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Sem Kole en Bart Rolink 
 
Dinsdag 6 januari  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 7 januari  : 19.00 uur Viering 
 
Misintenties: 
Zondag 21 december: Ouders Lentfert-Siegerink, Jan Heijdens, Toos Nijhuis- Sweerts, 
Henk grote Beverborg, Johan Willemsen, Hennie Beernink (Nachtegaalstraat), Antoon 
van Rijn, Tot zekere intentie. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Geertshuis-Perrevoort, Marie Bulter-groote Beverborg, Jan 
Koekoek, Lies Beernink-Berning, Albert Nijhuis. 
 
Woensdag 24 december: Fien Bosch-Wekking, Ouders Schasfoort-Smellink, Ouders 
Schiphorst-Grashof, Ouders Dierselhuis-Bosch, Echtpaar Seijger-Bulthuis, Ouders 
Luyerink-Bulthuis, Gerard en Dientje Nijhuis-Nijhuis, Ouders Gieslink-Frielinck, Johnny 
Punt, Gerard Bosch, Ouders Grote Beverborg-Frielink, Herman en Leny Nijhuis -Kleijhuis, 
Sinie Grote Punt-Lansink (noabers), Ouders Bosch-van der Zande, Marinus Nordkamp, 
Ouders Scheuten-Schurink en zonen, Johan Kortman en Marianne Wassink-Kortman, 
Edwin Oude Ophuis,  Ouders Wargers-Hermelink, Ouders Westerik-Kleijhuis. 
 
Donderdag 25 december: Truus Egberink-Grashof, Annette Olde Hendrikman-Wigger, 
Wies Scheper-Rikmanspoel, Hermien Segerink, Herman Kuiphuis, Annie Hampsink-Olde 
Riekerink, ouders Nijhuis-Tijhuis, Ouders Nijhuis - oude Lohuis, Jan Peters, Maria Tijhuis-
Kamphuis, Gerrit Koehorst, Ouders Olde Riekerink-Oude Ophuis, Ouders Rolink-Reijmer, 
Ouders Scholten-oude Voshaar, Ouders Hampsink-Bosch, Ouders Greftenhuis-Egbers, 
Echtpaar van Benthem-Reijmer, Ouders Wonniger-Rolink, Gerhard Welhuis (Bavelsweg), 
Ine Nijhuis Wigger, Hendrik Benneker, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders Tijans-
Volker, Ouders Pots-Beernink, Ouders Volker-Westerik, Jan Volker, Antonius Grote Punt, 
Ouders groote Beverborg-Snippert, Hendrik Jozef Grunder, Ouders en Zoon Maseland, 
Johan Huttenhuis, ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders 
Monnink-Beckers, Ouders Grote Beverborg-Ter Brake, Johan Kortman en Marianne 
Wassink Kortman, Ouders Nolten-Harbert, Ouders ter Brake-groote Beverborg, Ouders 
Schasfoort-Koekkoek, Gerhard Morsink, Marietje Bonnes-Kortink, Ouders Tijhuis-Rosink, 
Frans Koertshuis en overl. fam., Ouders Koertshuis-Oelering, Ouders Meijer-Notkamp en 
Henk Meijer, Herman Blockhuis en Els, Herman Pünt, Ouders Westerik-Welhuis, Ouders 
Schopman-Aveskamp, Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing, Ouders Lentfert-Siegerink, 
Ouders Bulter-groote Beverborg, Ouders Beernink-Borgreve en Johan, Jo Zents,  
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Jan Hampsink, ouders Schopman-Aveskamp, Bernard Hampsink, Martin Volker, Bernhard 
Grote Beverborg, Toos Nijhuis-Sweerts, Ouders olde Hanter-Lansink, Hendrik  Schrader 
en kleinzoon Maik, ouders Olde Rikkert-Beernink, Ouders Olde Rikkert-Dierselhuis, Frans 
Brookhuis, Hubert Velthuis, Gerard Bosch (Beuningerstraat), 
Frans Brookhuis ( Austweg), Johan Bossink, Toon Teggeler, Frans Oude Elferink, Ouders 
Westerik-Wonniger en Hennie, Hennie Beernink (Nachtegaalstraat), Hubert Sweerts, 
Tonny Greftenhuis (Dorpsstraat), Herman Reimer, Hans Damgrave, Johan Oude Egbrink 
(past. Geerdinkstraat), Ouders Haarman-Bartelink, Hennie Vaneker, Ouders Oude 
Egbrink-Harberink, ouders Dwars-te Mölder, Ouders Hampsink-Rolink, Gerard olde 
Riekerink en Ilse Weegerink-olde Riekerink, Ouders Olde Riekerink-Lakemeier, Bennie 
Pot, Ouders Koertshuis-Oelering, Overl. fam. Koertshuis, Wim Veldhuis, Echtpaar 
Berning-Oudehand, Wim Velthuis, Herman en Nico Lentfert, Ouders Nijhuis-
Schopbarteld, Bennie Schasfoort (Merelstraat), Femie Wigger-Schurink, Ellen van 
Rossum, Hans Visschedijk, Ouders Westerik-Kleijhuis, Johan Kortman en Marianne 
Wassink- Kortman, Overleden ouders Alberink. 
 
Jaargedachtenis: woensdag 24 december en donderdag 25 december 
Gerhard Olde Riekerink (pennkaamp), Antonius Zwijnenberg, Frans Maseland, Ouders 
Morsink-Grote Punt, Rikie Alink-Beernink, Herman Weusthof, Ouders Grevinga-Wolters, 
Toon Steinmeijer, Joke Grunder-Kroeze, Bernard Sanderink, Annie Sweerts-Kempers, 
Gerard Scheuten. 
 
Zondag 28 december: Antonius Grote Punt, ouders Nijhuis-Aveskamp,  Joke en Jos, 
Herman Koertshuis, Toos Nijhuis-Sweerts, Henk grote Beverborg, Hennie Beernink, 
(Nachtegaalstraat), Gerard Hesselink, Harry Lucas. 
 
Jaargedachtenis: Marinus Poorthuis, Ouders Bentert-Nijhuis. 
 
Donderdag  1 januari: Ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Swennenhuis-Koehorst. 
 
Jaargedachtenis: Annie Seijger-Bulthuis. 
 
Zondag 4 januari: Gerhard Beernink (Merelstraat), Jan Heijdens, Toos Nijhuis- Sweerts, 
Henk grote Beverborg, Hennie Beernink (Nachtegaalstraat). 
 
Jaargedachtenis: Dinie Morsink, Hendrik Beernink, Gerhard Haarman (Wielewaalstraat), 
Antoon Bosch. 
 
Woensdag  7 januari : Hennie Poorthuis 
 
 
 
 

Pastorpraat: 
Echt een wonder! 
Het zou me niet verbazen dat u de getallen al een keer gehoord hebt ; terwijl u dit leest 
worden er wereldwijd 150 kinderen per minuut geboren, ongeveer 10.000 baby’s per 
uur en elke dag een kwart miljoen. Dat is vandaag zo, dat was gisteren zo  en morgen 
weer het zelfde. Elke dag ook sterven er wereldwijd ongeveer meer dan 100.000 
mensen. Dat gaat al jaren zo, al eeuwen lang. Wellicht  dat het aantal geboortes en 
overlijdens  schommelt in de loop der jaren, in de loop der eeuwen. Op deze aarde is het 
een komen en gaan van mensen, inmiddels van miljarden mensen, echt niet meer te 
tellen. Echt onmogelijk ook om aan al die mensen te blijven denken, te herinneren. Echt 
onmogelijk ! 
En dan plotseling….. ( het wordt kerstmis ) staan we stil bij de geboorte van een jongetje, 
ergens in een uithoek van een klein landje, Israel. Een zoontje van zeer eenvoudige 
mensen, die op onderweg waren voor een volkstelling, meer dan 2000 jaar geleden. Hoe 
is het toch mogelijk dat we dat kind, dat later - als het een volwassen man is geworden - , 
na zoveel jaren, eeuwen, ons  feilloos blijven herinneren. Dat we stil staan bij dat kind, bij 
die man. Dat zelfs de halve wereld bevolking stil staat bij die geboorte. Wij niet alleen. 
Dat vind ik een wonder. Het moet een hele bijzondere man zijn geweest. Dat wij nu  
samenkomen om naar zijn woorden te luisteren. Uitzonderlijke woorden, een mens die 
uitzonderlijke daden liet zien. Die ons leerde dat leven, eeuwig leven is. 2000 jaar lang, 
ontelbaar, miljarden mensen hebben zijn leven aan ons  door verteld. Er steun in 
gevonden.Hem levend gehouden. In de hoop dat wij die waardevolle traditie blijven 
volhouden. Volharden, ook al kan dat soms niet meevallen. Namens elkaar wens ik U 
gezegende kerstdagen en in alle opzichten een goed 2015. 

Hartelijke groeten, Henk Jacobs, em.pastor 
 
Communie thuis ontvangen 
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om vieringen rond de Kerstdagen te bezoeken in 
onze kerk, dan kunt u ook de H. Communie thuis ontvangen. Als u daar prijs op stelt belt 
u dan even met: Ria Bekke tel. 551538 of met het Parochiesecretariaat tel. 551205. 
 
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, de vredebrenger onder de mensen 
Op woensdag 24 december, kerstavond, is er speciaal voor kinderen om 16.30 uur een 
kerstviering in onze kerk. Tijdens deze viering, waar ook communie wordt gedeeld, wordt 
er een kerstmusical uitgevoerd door kinderen uit groep 4. Alle kinderen die naar deze 
viering komen mogen hun eigen muziekinstrument meenemen waarmee we aan het 
eind van de viering gezamenlijk het lied ”Midden in de winternacht” zullen gaan spelen 
en zingen. De werkgroep kindervieringen nodigt  iedereen: kinderen, vaders en moeders, 
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van harte uit om het kindje Jezus welkom te heten in 
ons midden.  
 
Openingstijden Secretariaat 
Met ingang van 1 januari 2015 zullen de openingstijden van het secretariaat van onze 
geloofsgemeenschap Sint Plechelmus De Lutte worden aangepast en wel als volgt:  
Woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur. 
Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur. 
Vrijdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur. 
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De medewerkers van ons secretariaat zullen u graag van dienst zijn op deze tijdstippen 
o.a. voor aanvragen misintenties, informatie omtrent dopen, huwelijken en andere 
vieringen. Het secretariaat is ook bereikbaar via het volgende mailadres: 
delutte@lumenchristi.nl. Daarnaast kunt u informatie inwinnen via de 
website:  www.lumenchristi.nl  Hier vindt U allerlei informatie omtrent de gehele 
parochie Lumen Christi en haar 7 geloofsgemeenschappen. Ook kunt U via de link DE 
LUTTE  allerlei informatie (geschiedenis, activiteiten, ’t Luutke,  mededelingen 
werkgroepen e.d.) vinden van onze geloofsgemeenschap. 
 
Oliebollenaktie  
Evenals voorgaande jaren worden er ook dit jaar op Oudejaarsdag voor het 
parochiecentrum oliebollen verkocht. De verkoop start om 10.00 uur en gaat door tot 
14.00 uur. De prijs voor 10 oliebollen is € 6,- (zowel met als zonder krenten). Indien u 
meer dan 30 oliebollen wilt kopen, stellen wij het op prijs dat u dat vooraf even 
doorgeeft. Onze minder valide dorpsgenoten bezorgen wij de oliebollen graag thuis. U 
kunt daarvoor tot en met 30 december a.s. bellen met het parochiesecretariaat dat 
maandag- tot en met vrijdagochtend geopend is van 9.30 uur tot 10.30 uur en 
woensdagavond van 19.30 uur – 20.30 uur. Het telefoonnummer is 551203.   
Mailen mag ook: delutte@lumenchristi.nl 
                                                    Bestuur Stichting Kerkebos De Lutte 
 
Actie Kerkbalans:  (kerkbijdrage) 
Momenteel zijn we bezig met het afsluiten van de boeken. Hierbij is gebleken dat nog 
niet iedereen die in het verleden heeft aangegeven jaarlijks een bijdrage te willen doen, 
deze m.b.t. het jaar 2014, via persoonlijke overboeking, nog niet heeft voldaan. U 
bespaart ons veel administratief werk door uw toezegging zo spoedig mogelijk over te 
maken. Personen welke hun bijdrage nog niet hebben voldaan moeten wij n.l. via een 
persoonlijk bericht verzoeken om hun bijdrage alsnog te voldoen. Zoals u ongetwijfeld 
weet komt uw bijdrage volledig ten goede van onze eigen locatie, St.Plechelmus De 
Lutte. U wilt toch ook bijdragen om ”onze” locatie financieel gezond te houden?? Wij 
verzoeken u, als dit nog niet is gebeurd, uw bijdrage zo spoedig mogelijk over te boeken 
naar: Rek no. NL48 RABO 0130 3 914 41 t.n.v  bestuur locatie St.Plechelmus  
De Lutte onder vermelding van kerkbijdrage 2014.  
Bij voorbaat dank, namens werkgroep actie kerkbalans, 

Carlie Koertshuis-Notkamp 
 
Uitnodiging voor alleenstaanden 
Omdat er in de maand december al meer kerst- en adventsvieringen zijn, hebben we, in 
overleg met jullie, besloten in januari een Nieuwjaars-bijeenkomst te houden. Deze zal 
zijn op woensdag 7 Januari. We beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur in het 
Parochie Centrum. We proosten dan op het nieuwe jaar. U bent van harte uitgenodigd. 
Wij wensen U allen fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar. Tot ziens op 7 januari 2015.    
Vr. groeten: Annie Hollink en Miny Meijer 
 

               

    Wij wensen u allen 
 
  Hele fijne feestdagen  
 
   En een voorspoedig  
 
         2015 
 
  De  Dorpstraatspecialisten 
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