
Agenda
 8 dec Afvoer en opkomst Graaf
14 dec Jeugdgala De Lutte
15 dec Miss opkomst
16 dec Opening residentie  receptie 
  Bosdûvelkes
16 dec Kerstconcert en -markt   
 Beuningen
18 dec ZijActief Adventsviering

EVELIEN ZINKWEG
Vanmorgen heerlijk hardgelo-
pen in onze buurgemeente  
@GemeenteLosser en na af-
loop een lekkere kom snert  
#snertloop #delutte 

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 17 - van 4 december t/m 25 december 2018

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

KRONIEK DE LUTTE
DE ZWAANTJES

LANSING UNITRA BOARDING TOER-
NOOI NIET MEER WEG TE DENKEN
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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 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg  
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, Donderdag van 08:00 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 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, De Lutte

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor  vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 1 loopt van 25 december 2018  tot 15 januari 2019 
kopij inleveren woensdag 19 december voor 20.00 uur via e-mail.

 December

 8 Afvoer en opkomst Graaf Bosdûvelkes
14 Jeugdgala De Lutte
15  Miss opkomst
16  Opening residentie instuif   
 Bosdûvelkes
16 Kerstconcert en -markt Beuningen
18 ZijActief adventsviering in de kerk
21 Verlichte midwinterwandeling Losser
22 Adventstocht en kinderkerstviering
23 Kerstconcert Plechelmus Harmonie
26 VVV Kerstwandeling De Lutte
27 Start boarding toernooi S.V. De Lutte 
 
 

 Januari 2019

13  Tuffelstekk’n
19 1e Gala-zitting Bosdûvelkes
20 2e Gala-zitting Bosdûvelkes matiné
25 3e Gala-zitting Bosdûvelkes
26 4e Gala-zitting Bsodûvelkes   
 met uitreiking Orde van Verdienst 

 Februari

10 Open dag carnavalsloodsen De Lutte
27 Seniorencarnaval 
 

JAARKALENDER 2018
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NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE
Eerste toekenningen uit het Dorpsbudget De Lutte
Tijdens een speciale vergadering van St. Dorpsbelangen De Lutte,  
zijn de eerste aanvragen voor een financiële bijdrage beoordeeld. Er zijn totaal 4 aan-
vragen ingediend. Hiervan zijn er 3 positief beoordeeld en bedragen toegekend. Een 
aanvraag is afgewezen. 
De volgende verenigingen of organisaties hebben een bijdrage ontvangen.
• Dorpstheater De Lutte € 750,- voor aanschaf van ledlampen met toebehoren.
• MAC De Lutte € 700,- voor aanschaf van een PC om te kunnen voldoen aan de 

privacy wetgeving.
• St. Ondernemend Losser € 200,- als bijdrage bij een nieuw te maken film over de 

gemeente Losser. Aan deze bijdrage zijn extra voorwaarden verbonden.
• De aanvraag van De Lutter Jeu de Boules vereniging is afgewezen.
Het dorpsbudget (€ 4.000,- in 2018) wordt beheerd door St. Dorpsbelangen De Lutte. 
Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via het e-mailadres mail@dorpsbelan-
gendelutte.nl.

Vrijwilligers vacaturebank
Als een van de resultaten van het “Verenigingsoverleg”, een jaarlijks overleg met alle 
verenigingen, hebben we nu een “Vrijwilligers vacaturebank”. Hierop kunnen vereni-
gingen vacatures plaatsen om vrijwilligers op te roepen, verenigingen te helpen met 
hun activiteiten. Deze vacaturebank staat op: https://www.delutte.com/meer/vacatu-
res. Vacatures aanmelden kun je via e-mailadres: info@delutte.com.

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 

Afgelopen dinsdag 27 november heb-
ben 13 cursisten deelgenomen aan het 
examen voor de eenheidscursus van de 
EHBO. Alle 13 cursisten zijn geslaagd. Het 
mooie van deze cursisten is hun reden: 
“Om anderen te helpen, om te weten 
wat te doen in een bepaalde situatie.”

Reanimatie & AED cursus
Bij onze vereniging kunt u naast een 
complete EHBO cursus ook alleen een 
reanimatie & AED cursus volgen. In deze 

cursus leert u hoe te reanimeren, het 
bedienen van een AED en het doorgeven 
van een goede melding aan de meldka-
mer bij een reanimatie.

Op  22 en 29 januari 2019 van 19.30 tot 
22.30 zijn er weer reanimatie & AED 
cursussen.

Wilt u zich aanmelden voor een reanima-
tie & AED cursus, dat kan via  contact@
ehbodelutte.nl

GESLAAGD VOOR EENHEIDSDIPLOMA EHBO
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Vorige keer werd in deze rubriek even 
terug gekeken naar  de situatie rond  ho-
tel  “Berg en Dal” zoals dat er in vroegere 
jaren uitzag evenals de Bentheimerstraat 
meer dan 100 jaar geleden .
Ook dit keer enkele beelden over de situ-
atie aan het begin van de vorige eeuw en 
wel rond de “Zwaantjes”.    Ook toen was 
de Bentheimerstraat nog géén asfaltweg 
maar wél een belangrijke semi-verharde 
verbindingsweg naar Duitsland en voor 
de toeristen die de fraaie omgeving van 
De Lutte wilden opzoeken.  Daarom za-
gen (horeca)ondernemers er destijds wel 
brood in om aan deze weg pensions of 
hotels op te  richten.
Aan het einde van de 19e eeuw kocht 
een zekere H.C.Boll het logement 
“Het Zwaantje” dat stond op de plaats 
waar de huidige Paasbergweg op de 
Bentheimerstraat uitkomt . Hier liet hij 
een voor die jaren zeer luxe hotel bouwen 
dat in latere jaren de naam kreeg “Het 
Grote Zwaantje”
In 1919 nam de familie Busschenhenke het 
– qua architectuur –  markante hotel “Het 
Zwaantje” over ( zie ansichtskaart uit 1935) 
maar in en na de Tweede wereldoorlog 

kwamen de veranderingen.
Eerst werd in die oorlogsjaren  “Het 
Zwaantje” gebruikt voor de huisvesting 
voor gezinnen  die uit de kuststrook bij 
Scheveningen weg moesten en later 
kwam de Wehrmacht er zich vestigen .
Van 1950 tot 1971 werd het hotel zelfs een 
bejaardencentrum waarin zieken en be-
jaarde repatrianten uit Ned.Indië werden 
opgevangen door de Dr. Borst-stichting 
uit Hengelo.

Na 1971 begon het verval en in 1974 kocht 
G.Reimer, die toen exploitant was van het 
kleine Zwaantje,  het markante gebouw 
om het vervolgens te laten afbreken en 
hier het huidige hotel “de Grote Zwaan” 
te laten bouwen .  Vele jaren  zorgde 
hij er voor dat het weer een goed ren-
derend horecabedrijf werd dat hij later 
kon overdragen aan dochter Ine en Hans 
Damgrave.
Momenteel is dit hotel onderdeel van de 
Fletcher groep en het kleine Zwaantje is 
nu Pannenkoekhoes “De Stroper”
Zó zie je dat de tijd niet stil staat  en daar-
om in deze rubriek een korte terugblik op 

KRONIEK  DE LUTTE

DE ZWAANTJES

Bejaardencentrum het Zwaantje
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het verleden van de Bentheimerstraat in 
deze omgeving . Daarvoor is toch deze 
rubriek!  
Weet je nog hoe het er toen uitzag ?  Voor 
degenen die het niet weten... zie bijgaan-
de foto’s !

Tonnie Bekke
Het Zwaantje in 1935

Op vrijdag 14 december is het weer 
zover. Het jaarlijkse jeugdgala van carna-
valsvereniging de Bosdûvelkes staat op 
het programma.
Het wordt een geweldige avond met ver-
schillende optredens van onder andere 
een groep bijzondere gasten uit Nieuw-
Zeeland, ook Jong Nederland en Dûvels 
Geweld  zijn  van de partij om er samen 
een geweldige avond van te maken.
Na een geweldig carnavalsjaar met 
jeugdgravin Feline en jeugdgraaf Luuk 
maken zij plaats voor een nieuwe jeugd-
graaf en jeugdgravin!
Er is al heel wat gespeculeerd  wie het  
worden gaat en op school gaat het in de 
pauzes bijna nergens anders meer over.  
Super spannend allemaal natuurlijk nu 

zowel de jeugdgravin als de jeugdgraaf 
uit groep 8 komen.

Dus kom allemaal naar het jeugdgala om 
het spektakel live mee te maken.
Doordat dit jaar het jeugdgala en het 
handbal/voetbalkamp op dezelfde dag  
gepland zijn hebben we de handen in-
een geslagen. Samen hebben we er voor 
kunnen zorgen dat beide activiteiten 
door kunnen gaan.

Het jeugdgala begint daarom om 18.45, 
de deuren van De Vereeniging gaan om 
18.15 open. Einde jeugdgala is om 21.00. 
Uw kinderen krijgen op school meer 
informatie uitgereikt.

14 DECEMBER JEUGDGALA BOSDÛVELKES 

Zaterdag 8 december   
19:00  Olympia HGL DA1 - De Lutte DA1 

Zondag 9 december
09:30 Bornerbroek/Zenderen Vooruit F1 -  
 De Lutte F1
10:30 Bornerbroek E1 - De Lutte E1
10:45 Hacol ‘90 E2 - De Lutte E2
10:45 Kedingen DB1 - De Lutte DB1
14:35 Stormvogels DS1 - De Lutte DS1 

Zaterdag 15 december    
17:20 De Lutte E2 - Stevo E1
18:15 De Lutte D1 - Combinatie ‘64 D2
19:00 De Lutte DB1 - Borhave DB1
20:15 De Lutte DS1 - Stevo DS2 

Dinsdag 18 december     
19:45 Cabezota DMW1 - De Lutte DMW2
20:30 De Lutte DMW1 - Hacol ‘90 DMW2

PROGRAMMA SV DE LUTTE HANDBAL
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Eind december wordt alweer voor de 5e 
keer op rij het Lansing Unitra Boarding 
toernooi georganiseerd. Een heus spekta-
kel in sporthal de Luttermolen met vorig 
jaar meer dan 1100 voetballers. Een leuk 
en sportief zaalvoetbaltoernooi met veel 
enthousiaste teams uit de omgeving.

De maand december staat voor S.V. De 
Lutte in het teken van het Lansing Unitra 
Boardingtoernooi. De organisatie is al 
maanden druk bezig om verschillende 
teams van verschillende leeftijdscate-
gorieën te werven voor deelname aan 
dit geweldige toernooi. Het regelen van 
teams voor het toernooi, verloopt elk jaar 
een stuk soepeler. “Teams melden zich 
spontaan aan voor dit toernooi, dit omdat 
ze afgelopen jaren deze dagen als zeer 
positief hebben ervaren.”, aldus Nieck ter 
Beek, één van de organisatoren. Naast 
het werven van de teams, zijn er meer be-
langrijke elementen die geregeld moeten 
worden, zoals de opbouw van de boar-
ding, licht en geluid en niet te vergeten, 
de catering tijdens het toernooi.

Op donderdag 27 december begint het 
toernooi voor JO8 en JO9, een morgen 
met veel uitbundige jongens en meis-
jes. In de middag zal het toernooi voor 
de JO15 worden gespeeld. Deze eerste 
dag wordt afgesloten met verschillende 
seniorenteams uit de omgeving. Vrijdag 
28 december begint ‘s morgens met de 

leeftijdscategorie; jongens onder 10, 
waarna ‘s middags de JO17 aan mag tre-
den. ‘s Avonds gaan wederom de senioren 
voetballen. Na deze avond is duidelijk 
welke drie teams doorgaan naar de fina-
leavond, die gespeeld wordt op zaterdag 
29 december. Het weekend begint met 
het tweede deel van JO9 en JO10. Ook 
mogen die dag de andere jongens van 
onder de 15 een leuke voetbalmiddag 
beleven. Zoals gezegd wordt deze zater-
dag afgesloten met de finaleavond voor 
de senioren. Na afloop van de finale is er 
een grote feestavond in het sportcafé met 
o.a. een geweldige DJ. Het toernooi wordt 
een paar dagen onderbroken vanwege 
de jaarwisseling. Op 2 januari wordt het 
toernooi hervat met JO11 in de ochtend, 
JO13 in de middag en ‘s avonds wederom 
de JO17. De slotdag begint met de JO12, 
gevolgd door JO13. Het Lansing Unitra 
boarding toernooi wordt afgesloten met 
de JO19. Kortom: een voetbaltoernooi om 
2018 knallend af te sluiten! 
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar 
en voor vragen, bel Nieck ter Beek op 
06-26144570. 

LANSING UNITRA BOARDINGTOERNOOI NIET MEER WEG TE 
DENKEN!

 Dag Datum  Ochtend Middag  Avond
 Do 27-12-2018 JO8-1/JO9-2 JO15-2  Senioren 1
 Vrij 28-12-2018 JO10-2/JO10-3 JO17-2  Senioren 2 
 Za 29-12-2018 JO9-1/JO10-1 JO15-1  Senioren finale
 Woe 02-01-2019 JO11-1/JO11-2 JO13-1  JO17-1
 Do 03-01-2019 JO12-1  JO13-2  JO19-1
Speelschema boardingtoernooi S.V. De Lutte
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Als aandenken aan de opschoondag van 
Sam, heeft mijn vader een prachtig pick-
nickzitje gemaakt voor mensen die even 
willen uitrusten aan de zandhuizerweg.
We genieten ervan dat het zoveel gebruik 
van gemaakt word, en dat bracht me op 
een idee om er een bakje met pen/papier 
neer te zetten. 
Sinds afgelopen zomer zetten we het 
bakje er in de ochtend neer, en tegen de 
avond haalden we het weer op. 
Het boekje werd al gauw gevuld met 
verhaaltjes, tekeningen, spreuken vanuit 
het hele land. 
Een plezier om het bakje op te halen, vaak 
waren onze kinderen ons  al voor!
Tot een paar weken geleden… het boekje 
was eruit.. hoe kon dat nu??
Overal nog gezocht bij het zitje.. thuis… 
totdat ik de volgende ochtend de kin-
deren naar school bracht, en een van de 
kinderen een deel zag liggen bij de brug. 
En tot onze grote spijt lag alles wat 
beschreven was verscheurd op de brug, 
waar het meeste al op de snelweg was 
gewaaid, het lege gedeelte zat nog netjes 
achter de achterkant.

Vorig jaar hebben mensen een bloempot 

weggehaald, de plantjes lagen onder 
de picknicktafel, want hun fietstas kan 
natuurlijk niet vies worden.  Ook niet te 
begrijpen, maar nu dit… 
Ik snap toch niet dat mensen met zulke 
dingen bezig kunnen zijn… 

Brendy 

ZINLOOS..

Met ingang van 1 december is Thuiszorg 
Maartje gestopt met het uitlenen 
van hulpmiddelen in dorpshoes Erve 
Boerrigter. We willen U toch kunnen 
blijven voorzien via de thuiszorgwin-
kel Maartje aan de Gronausestraat 
17 in Losser (tel. 053-5369910) of via 
de Maartje Thuiszorgwinkel aan de 

Monnikstraat 33 (Molenkamp) in 
Oldenzaal (tel.  0541-669510) of via de 
website van de Vegro.

Hier kunt U voortaan terecht voor het 
lenen, huren of kopen van hulpmidde-
len en informatie over thuiszorg, een 
lidmaatschap is niet nodig.

UITLEEN HULPMIDDELEN
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Belangstelling én enthousiasme voor
een ‘Knarrenhof’ in De Lutte is groot

Na Oldenzaal begint nu ook in De Lutte 
het initiatief voor een zogenaamde 
‘Knarrenhof’ concrete vormen aan te 
nemen. Er hebben zich inmiddels al 33 
belangstellenden gemeld voor een ‘hof’ 
met een mix van 19 koop- en huurwo-
ningen op een beoogde locatie achter 
Erve Boerrigter. De lokale initiatiefgroep 
denkt dat dit plan meer kans van slagen 
heeft wanneer er 50 of meer inschrij-
vingen zijn. Daartoe wordt op dinsdag-
avond 11 december een informatieavond 
gehouden in het Lutters Kwartier.
Knarrenhof, actief sinds 2010, is een 
landelijke stichting zonder commercieel 
oogmerk, met een maatschappelijk doel: 
leeftijdsbestendige bouw voor woon-
groepen van gelijkgestemde, zelfredza-
me mensen. Knarrenhof werkt anders 
dan gebruikelijk, namelijk van mens 
naar stenen in plaats van andersom. De 
landelijke organisatie ontwikkelt - in 
nauwe samenwerking met lokale initia-
tieven - gemeenschappen en netwerken 
van gelijkgestemden voor zelfstandig 
en prettig leven en wonen. De wonin-
gen zijn met zorg voorbereid op de 
toekomst, zodat mensen er in principe 
‘levenslang’ kunnen blijven wonen. Ieder 

heeft zijn eigen woning, buitenruimte, 
berging en daarnaast ook een gemeen-
schappelijke tuin en eventueel hobby-
ruimte. Noaberschap en respect voor 
ieders privacy staan voorop.

Enthousiast
In De Lutte ontstond  in december 
2017 het bewonersinitiatief om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen in het dorp. Vanaf het begin is de 
initiatiefgroep is op zoek geweest naar 
mensen, die met hen in De Lutte een 
‘Knarrenhof’ willen stichten. De initia-
tiefgroep heeft samen met Peter Prak 
van de landelijke Stichting Knarrenhof  
inmiddels gesproken met de wethouders 
Harry Nijhuis en Anja Prins en enkele be-
leidsmedewerkers. En Gert Santema van 
landelijke stichting had een verkennend 
gesprek met Woningbouwvereniging 
Domijn. Door de gemeenteraad van 
Losser wordt intussen meer dan enthou-
siast gereageerd op dit plan. Tijdens de 
informatieavond op 11 december in het 
Lutters Kwartier zullen Peter Prak en 
Gert Santema van de landelijke stichting 
Knarrenhof  aanwezig om uit te leggen 
hoe het plan voor een ‘Lutterhöfke’ 
gerealiseerd zou kunnen worden. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur. 

11 DECEMBER: INFORMATIEAVOND KNARRENHOF DE LUTTE

De collecte van het Diabetesfonds heeft dit jaar in De Lutte 1667,56 euro opgebracht.  
Namens het Diabetesfonds bedank ik hierbij alle gevers en in het bijzonder de collec-
tanten voor hun bijdrage en inzet.

COLLECTE DIABETESFONDS
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Elke laatste woensdag van de maand 
werd er een kuierochtend georganiseerd 
onder leiding van Truus Wijnen.
Wat houdt deze kuierochtend in; 
Wandelen in de natuur op een gemoede-
lijke manier en op een rustig tempo ..
We starten de ochtend om 9.30 uur met 
een kopje koffie/thee voor eigen rekening 
in het dorpshoes Erve Boerrigter. Om 
10.00 uur vertrekken we voor een wande-
ling van ongeveer 5 à 6 km.
De wandeling werd voorheen door Truus 
Wijnen begeleid. Deelname is gratis.
Zij gaf aan hiermee te willen stoppen 

ivm andere drukke werkzaamheden en 
afstand van haar woonplaats (Nijverdal)
Om deze ochtenden toch door te laten 
gaan zoeken we nog mensen die deze 
ochtend willen begeleiden. Dat hoeft 
natuurlijk niet alleen, mag ook samen. 
Gezelligheid en genieten van onze mooie 
omgeving staan voorop.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie 
dan kunt u contact opnemen met dorps-
hoes Erve Boerrigter. Telefoonnummer: 
0541-552009
E-mail: gea@dorpshoes.nl

KUIEROCHTEND WOENSDAGMORGEN

Traditiegetrouw organiseert de Sint 
Plechelmus Harmonie een kerstconcert 
in de Plechelmuskerk op de zondag voor 
Kerstmis. Dit jaar vindt het concert plaats 
op 23 december.  Voorafgaand aan het 
concert wordt het publiek ontvangen 
door midwinterhoornblazers voor de 
ultieme kerststemming. Vanaf 15:00 uur 
trapt het harmonieorkest af met diverse 
kerstnummers. 
Het belooft een gevarieerd programma 
te worden met bekende, maar ook min-
der bekende kerstmuziek. Van bekende 
swingende kersthits tot meer traditione-
le kerstnummers. 

Gospel, swinging and jazzy christmas, 
het komt allemaal voorbij tijdens de mu-
zikale uitvoering van het Lutter orkest.
Naast de Lutter muziekverening dra-
gen ook de dames en heren van het 
Plechelmuskoor van De Lutte bij aan het 
jaarlijkse kerstconcert. Zij laten onder 
andere Ave Verum van Jenkins, Gloria 
van Vivaldi en Hark! the herald angels 
sing horen. 

Het concert vindt plaats in de Sint 
Plechelmuskerk in De Lutte. 
Aanvang: 15:00 uur 
Toegang: gratis

KERSTCONCERT SINT PLECHELMUS HARMONIE
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Zaterdag 8 december wordt afscheid genomen van Graaf Wilbert I en zijn adju-
dant Bertus tijdens het 52ste Gravenbal in de residentie café/zalencentrum De 
Vereeniging in De Lutte. Beiden oorspronkelijk van buiten De Lutte, de Graaf uit 
Smokkeldorp en de adjudant uit Boeskoolstad, hebben een enorme schwung 
gegeven aan het Lutter carnaval. Maar liefst bij 43 officiële bezoeken waren zij ware 
ambassadeurs voor De Lutte in het algemeen en voor de Bosdûvelkes in het bijzon-
der. De Technische Commissie is al maanden bezig voor de afvoeract van deze twee 
prachtige hoogheden.

De scepter krijgt geen kans ‘te drogen’, want rond de klok van 22.11 uur presente-
ren De Bosdûvelkes hun 52ste Graaf, die de komende carnavalsperiode de scepter 
zwaait over De Lutte. In het gekozen thema voor dit seizoen: “Vreemde Vogels”, 
brengt de Technische Commissie in dat licht een ware verenschuddende act op de 
bühne om de nieuwe Graaf aan het carnavalsminnend publiek te laten uitvliegen.
Zaterdag 8 december om 20.00 uur in café/zalencentrum De Vereeniging in De Lutte 
met muzikale begeleiding van drive-inn Star Light en natuurlijk hofkapel Dûvels 
Geweld. 

WIE WORDT DE 52E GRAAF VAN DE BOSDÛVELKES

  Tel: 06 48 64 03 30 
www.anneliesuitvaartbegeleiding.nl

De adventsviering is dit jaar op woensdag 
12 december. We beginnen om 14.00 
uur met een eucharistieviering in De 
Vereeniging, m.m.v. het Plechelmuskoor. 
Voorganger is Pastoor Munsterhuis. 
Daarna is er een gezellig samenzijn 
met een optreden van groep 7 van de 
Plechelmusschool.

We sluiten af met een broodmaaltijd,  
einde ca. 17.30 uur, kosten €10,00 p.p.

Noteer vast in uw agenda:
Donderdag 10 januari 2019 een mid-
dag over Nepal. Een vrijwilliger die daar 
gewerkt heeft komt ons daar alles over 
vertellen. Uitgebreide info hierover in de 
nieuwsbrief.

ACTIVITEITEN KBO

- advertentie - 
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DorpsInfoPunt
Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag van de maand)
Dinsdag:
19.00 – 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters

Wist u dat:
• Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt   

bellen naar: 0541-552009
• U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Gedurende de gehele week gastvrouwen/heren aanwezig zijn in het dorpshoes 
• De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder  helpen 
• Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Openingstijden tijdens de feestdagen
De komende feestdagen, van maandag 24 december 2018 tot zondag 6 januari 2019, is 
ons Dorpshoes op werkdagen geopend van 09.00 uur – 17.00 uur.
Maandag 24 december sluiten we om 12.30 uur.
Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten (1e en 2e kerstdag).
Maandag 31 december (oudejaarsdag) en dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gehele 
dag gesloten.
Woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari geopend van 09.00 – 17.00 uur.

Openingstijden bibliotheek: zie openingstijden dorpshoes.
Er is dan geen biebpersoneel aanwezig.

Het Ontmoetingspunt Zorggroep Sint Maarten is er vrijdag 28 december en vrijdag 4 
januari  van 10.00 – 16.00 uur.
Er is in deze 2 weken geen actieve ontmoeting op de woensdagmorgen en ook geen  
ouderenactiviteit op de maandagmorgen.
De prikpost van SHO op de donderdagmorgen is gewoon geopend.

DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

De collecte voor Alzheimer Nederland 
heeft in De Lutte € 849.05 opgebracht.
Allemaal hartelijk dank voor uw gift.
Alzheimer Nederland.

ALZHEIMERCOLLECTE 2018
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Vanuit de keuken vang ik een gesprek 
op tussen mijn man en mijn zoon. Stel je 
daar niet te veel bij voor, want mijn zoon 
praat nog niet, maar toch geniet ik van 
hun eenzijdige gesprekje. Ze overleg-
gen wat ze zullen gaan doen tijdens hun 
mannenweekend.
Ik ga een weekendje weg met Dize 
en dus zijn de mannen alleen thuis. 
Mannenweekend. Ik hou van dat woord. 
Het klinkt als shoarma eten op de bank 
met je benen op tafel. Als knoflooksaus 
langs je kin die je gewoon met je mouwen 
weg veegt. Als harde worst eten zonder 
dat je ‘m eerst in stukjes snijdt. Als slechte 
grappen waar je dan toch om lacht. 
Gewoon omdat je nou eenmaal een vent 
bent. Zo’n weekend. Dat wil je toch?! 

Maar Dize en ik gaan dus samen weg. En 
fysiek gezien zijn we allebei geen man-
nen. Het vrouwelijke equivalent van een 
mannenweekend is een vrouwenweek-
end... Maar gatverdamme... Er doemen 
beelden in me op van een volle touring-
car op weg naar Kevelaer. Van rooi-
bosthee en appelbeignets. Van advocaat-
jes met slagroom. Van Bennie Neyman en 
marktkraampjes met sjaaltjes. 
Nee laat maar, ik hoef geen vrouwen-
weekend. En een meidenweekend al ze-
ker niet. Te K3erig. Dames? Te kak. Ladies? 
Schei uit, wij zijn Tukkers. 
Wij besluiten ondanks alle lichamelij-
ke feiten: Moeder en dochter gaan op 
mannenweekend!

We pakken zelf onze tas in. Niet heel 

mannelijk, maar wel noodzakelijk. We 
zwaaien onze mannen gedag en vertrek-
ken. Het duurt niet lang en ik zie Dize 
vechten tegen de slaap. Ze verzekert me 
er nog gauw van dat ze niet moe is en 
meteen daarna is ze vertrokken.
Op de navigatie zie ik dat we dan nog 
37 minuten moeten rijden. 37 minuten 
waarin niemand “Mamaaahh!’ roept en 
niemand vraagt ‘Waarom dan?’ Ik besef 
dat het best lang geleden is dat ik 37 
minuten achter elkaar zo maar wat in de 
rondte heb gedacht. Al gauw rolt er een 
traan over m’n wang. Niet zo gek lang 
geleden was het krijgen van kinderen 
voor ons nog zo onzeker. En nu ga ik een 
weekend weg met mijn eigen dochter. En 
thuis wacht er nog zo’n heerlijk klein aap-
je op ons. Goud! Om te janken zo mooi 
man! Maar over mannen gesproken, ik 
veeg m’n tranen gauw weg, want tijdens 
een mannenweekend wordt er natuurlijk 
niet gejankt. 
Het weekend is fantastisch. Een echt 
mannenweekend. We vloeken in de 
file. We doen een paar extra rondjes op 
de rotonde. Als kerels eten we chips in 
bed, zo uit de zak. We vegen onze vette, 
oranje handen af aan onze pyjama’s. Dize 
boert zelfs in een restaurant, weliswaar 
per ongeluk maar hey, we zijn nog maar 
beginners. Iets meer ervaren rijden we 
na dat weekend terug naar huis. Volgend 
jaar weer! Vastbesloten om professio-
nals te worden op het gebied van het 
mannenweekend! 

Tessa

MANNENWEEKEND
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KIEK ES

Brendy Olde Riekerink was er als de 
kippen bij om ons te melden waar de foto 
in het vorige Luutke was gemaakt. Op de 
foto was inderdaad het Mariakapelletje 
te zien aan de Middelkampsweg, achter 
hotel De Gote Zwaan. Onze welgemeen-
de felicitaties zijn voor Brendy, die we 
inmiddels de digitale wisselbeker hebben 
toegestuurd. Ook voor dit Luutke maakte 
Tessa weer een fraaie foto van een her-
kenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten 
op welke locatie zij deze plaat heeft ge-
maakt, kom dan gauw naar de Facebook-
pagina van Kiek Es: www.facebook-com/
kiekesintluutke. In de reacties onder het 
betreffende bericht kunt u de locatie 
doorgeven. Veel succes en geef uw ogen 
opnieuw goed de kost! 
De redactie

Kinderen kunnen in al hun wijsheid en 
onbevangenheid vaak (onbedoeld) grap-
pig en eerlijk uit de hoek komen. Naar dat 
soort uitspraken gaan wij op zoek voor 
deze rubriek. Het enige dat u hoeft te 
doen is de betreffende uitspraak, de naam 
van het kind en de leeftijd (desnoods 
alleen de voornaam) en de context waarin 
de uitspraak werd gedaan aan ons door te 
mailen.

Inzendingen voor ‘Grut oet De Lutt’ kun-
nen worden verzonden naar Tessa Olde 
Riekerink  (tessaolderiekerink@ gmail.com).

GRUT OET DE LUTT
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Zondag	9	december:		2de	zondag	van	de	Advent	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	Mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars		 :	Ytse	De	Cocq	Van	Delwijnen	en	
	 	 	 			Eva	Oude	Egbrink	
Bus	Adventsactie	staat	achter	in	de	kerk	
10.30	uur	 						:	Doopviering	
	
Woensdag	12	december	:	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	16	december:			3de	zondag	van	de	Advent	
09.00	uur	 	 :	Eucharistie-	en	boeteviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	Mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 						:	Tess	Kleissen	en	Joyce	Rolink	
Bus	Adventsactie	staat	achter	in	de	kerk	
	
Dinsdag	18	december	 :	10.00	uur	Adventsviering	Zij	Actief	
	
Woensdag	19	december	:	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	22	december		
18.30	uur	 	 :	Adventstocht	en	Kinderkerk	kerstviering	
	
Zondag	23	december:	4de	zondag	van	de	Advent	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger			 :	Mevr.	I.Onland	
Lectrice	 		 :	Mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 						:	Bart	Rolink	en	Christiaan	Steenbekke	
Bus	Adventsactie	staat	achter	in	de	kerk	
	
15.00	uur	 						:	Kerstconcert		St.	Plechelmus	Harmonie	
	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Maandag	24	december:	Kerstavond	
21.00	uur		 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger	 :	Pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice		 	 :	Mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars		 :	Lars	Grote	Beverborg	en	Eva	Oude	Egbrink	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	versiering	van	de	kerk	
	
Dinsdag	25	december:	Hoogfeest	van	Kerstmis	
09.00	uur		 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	 	
Voorganger	 :	Pastor	L.	Ros	
Lectrice	 	 :	Mevr.	A.	Scholte	Lubberink		
Misdienaars	 :	Ytse	De	Cocq	Van	Delwijnen	en	Tess	Kliessen	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	de	Caritas	
	
Intenties:	
Zondag	9	december:	Jan	Mensink,	OudersKempers-Hoge	Bavel,	Rikie	grote	Punt-	
Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Johan	grote	Beverborg,	Annie	Schasfoort-Lohuis,	
Lies	Christenhusz-Schasfoort,	Jan	Swennenhuis	(Postweg),	Gerard	Heijdens.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Mensink-Harbert,	Jan	Lentfert,	Herman	en	Leny	Nijhuis	
Kleijhuis,	Sientje	oude	Egbrink-Beernink,	Hendrik	Reimer,	Truus	Egberink-
Grashof,	Oma	Finie	Tijdhof-Tijhuis.	
	
Zondag	16	december:	Bernard	Blockhuis,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Willy	Punt,	
Herman	Koertshuis,	Tonnie	Oosterbroek	(Kaartclub),	Johan	grote	Beverborg,	Lies	
Christenhusz-Schasfoort,	Gerard	Heijdens.	
	
Jaargedachtenis:	Jan	Koekoek,	Gerard	Benneker	Thijs	en	Thomas,	Bennie	Pot,	
Lies	Beernink-Berning,	Ouders	Mombarg-Wigger	en	Anne,	Toon	van	Langen,	
Sientje	oude	Egbrink-	Beernink.	
	
Woensdag	19	december:	Jan	Swennenhuis	(Postweg).	
	
Zondag	23	december:	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Annie	
Schasfoort-Lohuis,	Gerard	Heijdens.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Geertshuis-Perrevoort,	Marie	Bulter-groote	Beverborg,	
Toon	Steinmeijer.	
	



16

24	en	25	december:	Fien	Bosch-Wekking,	Ouders	Schiphorst-Grashof,	Ouders	
Westerik-Kleijhuis,	Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	Ouders	Dierselhuis-Bosch,	
Ben	uit	het	Broek,	Johnny	Punt,	Ouders	Gieslink-Frielinck,	Ilse	Weegerink-Olde	
Riekerink,	Gerhard	Olde	Riekerink,	Johan	Grashof,	Truus	Egberink-Grashof,	
Hermien	Segerink,	Ouders	Nijhuis-Tijhuis,	Maria	Tijhuis-Kamphuis,	Echtpaar	van	
Benthem-Reijmer,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Ouders	Scholten-oude	Voshaar,	
Ouders	Benneker-Steghuis,	Hendrik	Jozef	Grunder,	Ouders	Notkamp-Nijhuis,	
Ouders	Schopman-Aveskamp,	Ouders	Beernink-olde	Meijerink,	Ouders	olde	
Hanter-Lansink,	Henk	grote	Beverborg,	Annette	Olde	Hendrikman-Wigger,	
Ouders	Tijans-Volker,	Gerhard	grote	Beverborg,	Annie	Maseland,	Jan	Schurink,	
Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Jan	Lentfert,	Ouders	Schoordijk-Grashof,	Annie	Rolink,	
Ouders	Rolink-Pikkemaat,Ouders	Rolink-Zanderink,	Elly	Pross-Mensink,	Ouders	
groote	Beverborg-Snippert,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	Ouders	Kuiphuis-
Werkhoven,	Femie	Wigger-Schurink,	Ouders	Hooge	Venterink-Notkamp,	Ellie	en	
Henk	Koertshuis-Heetkamp,	Ouders	Kempers-Hoge	Bavel,	Ouders	Volker-Ter	
Linde,	Ouders	Volker-Westerik,	Ouders	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	Hennie	
Schopman,	Ouders	Schasfoort-Koekkoek,	overl.	ouders	Meijer-Notkamp	en	Henk	
Meijer,	Henk	van	Leijenhorst,	Ouders	Koekoek	Egberink	en	Jan	Koekoek,	Hennie	
ter	Brake,	Ouders	Westerik-Welhuis,	Johan	Schasfoort,	Frans	Koertshuis	en	
overl.	fam.,	Jan	Schaepers,	Ouders	Beernink-Borggreve	en	Johan,	Ouders	ter	
Brake-groote	Beverborg,	Bernard	Hampsink,	Benny	Luyerink,	Ouders	Olde	
Rikkert-Oosterbroek,	Dini	Heebing-Lentfert,	Theo	Heebing,	Ouders	Lentfert-
Siegerink,	Johan	Huttenhuis,	Ouders	Pots-Beernink,	Johan	Closa	Reynès,	Frans	
Punt,	Gerald	Koop,	Ouders	Beernink-Bulthuis,	Ouders	grote	Beverborg-ter	Brake,	
Henk	Hoek,	Willy	Punt,	Ouders	Bulter-groote	Beverborg,	Jan	Heijdens,	Ouders	
Zwijnenberg-Koekenberg,	Marietje	Bonnes-Kortink,	Johan	Beernink	(Hoge	Kavik),	
Ouders	Reijmer-Schulte,	Bennie	Pot,	Bennie	Gilbers,	Ouders	Benneker-
Schasfoort,	Tonnie	Oosterbroek,	Ouders	Westerik-Wonniger,	Rikie	Alink-
Beernink,	Frans	Brookhuis,Jan	Nijhuis	(Beatrixstr),	Johan	grote	Beverborg,	Bennie	
Schasfoort	(Merelstr),	Hubert	Sweerts,	,	Hubert	Velthuis,	Jan	en	Marie	Dwars	te	
Mölder	,	Martin	Volker,	Ouders	Hampsink-Rolink,	Sientje	oude	Egbrink-Beernink,	
Jan	Swennenhuis	(Postweg),	Gerard	Heijdens.	
	
Jaargedachtenis:	Antonius	Zwijnenberg,	Ouders	Morsink-Grote	Punt,	Bernard	
Sanderink,	Joke	Grunder-Kroeze,	Ouders	Grevinga-Wolters,	Frans	Maseland.	
	
Overleden:		
Lies	Christenhusz-Schasfoort,	Molenkamp	Oldenzaal.	Op	de	leeftijd	van	92	jaar.	
Gerard	Heijdens,	Bentheimerstraat	94.	Op	de	leeftijd	van	68	jaar.	
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Pastorpraat:	
EEN	WITTE	KERST...	droomt	U	er	van	? 
Een	mooie	laag	sneeuw,	niet	te	veel	en	niet	te	weinig;	het	moet	wel	een	paar	
dagen	blijven	liggen.	Het	is	een	mooi	gezicht.	Misschien	droomt	u	er	wel	van	om	
door	het	raam,	in	een	fijne	warme	kamer	naar	buiten	te	kijken,	terwijl	de	lichtjes	
in	de	kerstboom	aan	zijn.		
Misschien	droomt	u	er	van	om	heel	fijn	samen	te	zijn	en	de	twee	kerstdagen	
heel	gezellig	samen	door	te	brengen. Laat	ik	duidelijk	zijn.	Ik	zal	de	eerste	zijn	die	
u	dat	van	harte	toe	wens. Op	één	voorwaarde,	ik	hoop	dat	u	ook	een	kerstkribbe	
op	zet. Want	laten	we	eerlijk	zijn,	een	kerstfeest	zonder	kerstkribbe	,	lijkt	op	een	
lege	fles,	een	lege	doos,	er	zit	niets	meer	in.	Alleen	een	mooie	buitenkant,	dat	is	
alles. Niet	voor	niets	wordt	het	feest	gevierd	rond	de	donkerste,	kortste	dagen	
van	het	jaar.	De	kortste	is	net	achter	de	rug	en	je	weet	dat	heel	langzaam	de	
nachten	korter	worden	en	de	dagen	langer.	In	hele	vroegere	tijden	was	dat	het	
feest	van	het	jaar,	de	dagen	worden	langer,	er	komt	steeds	meer	licht.	
Christenen	hebben	die	overgang	van	duisternis	naar	meer	licht	aangegrepen	op	
die	dagen	de	geboorte	van	Jezus	te	vieren. Deze	geboorte	is	belangrijkste	op	het	
feest	van	kerstmis.	Het	kind	als	het	Licht	in	onze	wereld.	Op	heel	veel	plekken	op	
onze	wereld	is	het	donker	van	de	ellende;	het	kan	maar	zo	zijn	dat	u	zelf	met	
hele	donkere	plekken	te	maken	hebt.	Het	leven	is	soms		
(helemaal)verduisterd. Laat	het	feest	van	kerstmis	niet	ondersneeuwen	door	
rand	versieringen,	maar	geef	het	Licht	een	kans. Graag	wens	wij	ik	U	allemaal,	
mede	namens	mijn	collega’s,	een	heel	goed	kerstfeest	toe,	met	het	Kind	van	
Bethlehem	in	ons	midden.   

Alle	goeds, Henk	Jacobs,em.past. De	Lutte. 
	
Gecombineerde	Kinderkerk	kerstbijeenkomst	en	Adventstocht	
	22	december,	aanvang:	18.30	uur,	Plaats:	St.	Plechelmuskerk	De	Lutte	
Het	kerstfeest	is	een	familiefeest	met	aandacht	voor	jong	en	oud.	Zoals	
gebruikelijk	heeft	de	St.	Plechelmuskerk	in	De	Lutte	ook	aandacht	voor	jong	en	
oud	met	kerst.	Speciaal	voor	de	kinderen	is	er	op	22	december	om	18.30	uur	de	
combinatie	van	Adventstocht	en	Kinderkerk	kerstbijeenkomst.		
We	beginnen	om	18.30	in	de	kerk.	Met	medewerking	van	kinderen	beelden	we	
daar	het	begin	van	het	kerstverhaal	uit.	Jozef	en	Maria,	engeltjes,	de	herders	
met	hun	schapen	zijn	dan	aanwezig.	En	natuurlijk	horen	daar	ook	de	bekende	
kerstliedjes	bij.	Het	jeugdorkest	van	de	harmonie	zorgt	dan	voor	muzikale	noot.	
Na	de	collecte	gaan	we	met	z’n	allen	naar	buiten	om	de	kerstsfeer	nog	beter	te	
voelen.	Tijdens	een	rondje	om	de	kerk	en	door	het	kerkenbos	komen	we	onder	
andere	echte	schapen	tegen	die	samen	met	hun	herders	aan	het	grazen	zijn.		
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Maar	ook	Jozef	en	Maria	zijn	van	de	partij.	Net	als	andere	jaren	is	het	buiten	
sfeervol	verlicht	met	vele	kaarsen.	Om	ongeveer	19.30	uur	zijn	we	terug	in	de	
kerk	waar	we	het	kerstkindje	kunnen	vinden.		
Als	afsluiting	is	er	chocolademelk	en	ranja.		
	
De	Adventsactie;	voor	straatkinderen	Rwanda.	
In	dit	Luutke	treft	u	het	adventszakje	aan.	Graag	uw	bijdrage	daarin	voor	de	
opvang	van	straatkinderen	in	Rwanda.	Dragen	we	zo	bij	aan	hun	toekomst	van	
mogelijk	contactherstel	en	terugkeer	in	het	ouderlijk	gezin	of	pleeggezin.	Geven	
we	van	onze	overdaad	die	velen	van	ons	hebben.	Het	zakje	kan	worden	
gedeponeerd	in	de	bus,	achter	in	de	kerk.	Dank!	Ria	Vloothuis	en	pastor	Leo	Ros		
	
Bericht	alleenstaanden	
Op	woensdagmiddag	19	december		komen	wij	weer	samen	in	het	
parochiecentrum.	We	gaan	er	dan	samen	een	gezellige	kerstviering	van	maken.	
U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.		

Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
	
Kerkbijdrage	2018:	(Actie	Kerkbalans)	
Het	jaar	2018	is	bijna	ten	einde.	Volgens	onze	administratie	blijkt	dat	nog	niet	
iedereen,	die	in	het	verleden	heeft	aangegeven	jaarlijks	een	bijdrage	te	willen	
doen,	deze	m.b.t.	het	jaar	2018,	via	persoonlijke	overboeking,	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	de	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	gebeurt,	uw	
bijdrage	zo	spoedig	mogelijk	over	te	boeken	naar:	rek.	nr.	
NL48RABO0130391441	t.n.v.	bestuur	locatie	St.	Plechelmus	De	Lutte	onder	
vermelding	van	Kerkbijdrage	2018.	Bij	voorbaat	dank,	namens	werkgroep	actie	
Kerkbalans.		 Carlie	Koertshuis-Notkamp		
	
	

Informatie en tel. nummers Lokatie De Lutte en van Lumen Christi 
Zie: ’t Luutke 16. 

 
 



nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

maandag  08.00 - 19.00 uur

dinsdag  08.00 - 19.00 uur

woensdag  08.00 - 19.00 uur

donderdag  08.00 - 19.00 uur

vrijdag  08.00 - 19.00 uur

zaterdag  08.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info




