
Agenda
12 dec ZijActief Adventsviering
13 dec KBO Adventsviering
13 dec Kaartavond S.V. De Lutte
16 dec Adventstocht
17 dec Opendag carnavalsloodsen
17 dec Kerstconcert harmonie
23 dec Kerstloterij Tuffelkeerlkes
27 dec Deadline ‘t Luutke
27 dec Kaarten S.V. De Lutte

@BOSDUVELKE

Nieuwe jeugdhoogheden @
Bosduvelke #DeLutte bekend: 
jeugdgravin Feline (Bosch) en 
jeugdgraaf Luuk (olde Schol-
tenhuis) ofwel Bossie en Ossie. 
Van harte alaaf! 

Twitter

JEUGDGRAAF LUUK EN 
JEUGDGRAVIN FELINE

5 JAAR JEU DE BOULES IN DE LUTTE

Uitgave 17 - van  12 december 2017 t/m 1 januari 2018

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

GRAAF WILBERT EN ADJUDANT 
BERTUS BOSDÛVELKES

BARON DICK, ADJUDANT JEROEN EN 
MISS LOTTE TUFFELKEERLKES
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Dr. Brandenburg
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 
1 januari tot 5 januari 2018
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 09:30 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 (rechtstr)

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

Parochiële berichten ’t Luutke
E-mail luutke@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 1 loopt van 1 januari tot 23 januari 2018 
kopij inleveren woensdag 27 december voor 20.00 uur via e-mail.

 December

12 ZijActief Adventsviering in kerk
13 KBO Adventsviering 14:00 uur
13 Kaartavond SV De Lutte 20:00 uur
16 Adventstocht bij Plechelmuskerk 18:00
17 Opendag Carnavalsloodsen
17 Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie
23 Kerstloterij De Tuffelkeerlkes
27 Deadline Luutke nr.1 (2018)
27 S.V. De Lutte Kaarten: Kerstdrive
27 Lansing Unitra toernooi SV De Lutte
31 Oliebollenverkoop voor kerkenbos

 Januari

10 Kaarten S.V. De Lutte

22 KBO Filmmiddag
23 Kaartmiddag KBO Sterrebos
24 Kaarten S.V. De Lutte
26 Lezing Harm Smeenge, De Dree Marken

 Februari

7 Kaarten S.V. De Lutte
21 Kaarten S.V. De Lutte  

 Maart

7 Kaarten S.V. De Lutte
18 Presentatieviering Eerste H. Communie
21 Kaarten S.V. De Lutte  

JAARKALENDER 2017
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Maar liefst 25 jaar is muziekleraar Raymond 
Breukers uit Losser dirigent/organist bij het 
Plechelmuskoor De Lutte. Een bijzonder 
zilveren jubileum omdat Breukers als 23 ja-
rige net afgestudeerde knaap in 1992 werd 
aangesteld in de Plechelmuskerk en voor 
een aardig vergrijsd koor kwam dat ook nog 
eens Gregoriaans hoog in het vaandel had. 
Raymond Breukers werd na de H.Mis van 
het Sint Caeciliafeest in de kerk toege-
sproken door voorzitter van het koor, Ria 
Vloothuis, die ook namens de locatieraad 
sprak.  Zij roemde Breukers om zijn soe-
pele, humoristische doch zeer gedreven 
koorleiderschap.  Hem werd een schilderij 
aangeboden.
In dezelfde viering werd Herman 
Snoeijink onderscheiden voor zijn 25 jarig 

lidmaatschap van het koor. Hem werden 
de versierselen, de eremedaille van de 
Nederlandse Sint Gregorius Vereniging in 
zilver, opgespeld door pastor Schraven.  
Lovende woorden ook voor Snoeijink, een 
vaste vrijwilliger voor de kerk voor ontelbare 
technische klusjes en al jaren bestuurslid 
van het Plechelmuskoor. 
Het koor luisterde de viering op met prach-
tige zang van o.a. Ave Verum van Mozart, 
uiteraard het Caecilialied, Agnus Dei van 
Michael Smith en het mooie Hallelujah van 
Händel. Ter gelegenheid van het jubile-
um van hun dirigent had het koor in het 
geheim een jubileumlied ingestudeerd. Het 
Sint Caeciliafeest werd voorgezet in café/
zalencentrum De Vereeniging, alwaar de 
bassen een optreden verzorgden. 

JUBILERENDE DIRIGENT EN KOORLID

Op dinsdag 19 december zingt ‘t Lutters Geluutke kerstliederen in het dorpshoes. 
Iedereen die zin heeft om te komen luisteren is welkom. Tijdens deze middag worden 
bekende kerstliederen in verschillende talen gezongen. Het begint om 14:00 uur en de 
toegang is gratis.

‘T LUTTERS GELUUTKE
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Subsidiebeleid en onze rol
In de door de gemeente ontwikkelde 
nieuwe subsidiebeleid voor de dorpsraden, 
is ruimte gekomen voor het aanvragen 
van subsidie bij de St. Dorpsbelangen De 
Lutte. Hiervoor is een bedrag van € 4.000,- 
gereserveerd. Deze subsidieaanvragen 
moeten voldoen aan een aantal regels en 
moeten worden ingediend door het invul-
len van een aanvraagformulier van de St. 
Dorpsbelangen De Lutte. 
Om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage uit deze subsidiepot moet aan de 
volgende spelregels worden voldaan:
a. alleen verenigingen, stichtingen en orga-
nisaties kunnen een aanvraag indienen, dit 
kan op 2 tijdstippen te weten voor 1 april en 
1 oktober van het jaar.
b. er dient een aanvraagformulier te worden 
ingevuld, voorafgaand aan de start van het 
project.
c. het project moet het algemene belang 
voor De Lutte dienen
d. het moet een eenmalige activiteit of 
aankoop zijn, het is niet de bedoeling dat 
het een jaarlijkse aanvraag wordt.
e. alles ter beoordeling van St. 
Dorpsbelangen De Lutte.
Het formulier voor het indienen van een 

project is aan te 
vragen via ons e-mailadres 
mail@dorpsbelangendelutte.nl of bij een 
bezoek aan ons spreekuur op elke 1e maan-
dag van de maand in Erve Boerrigter (van 
18.30 – 19.00 uur).

Inspraak hondenbeleid
In de laatste reguliere vergadering van St. 
Dorpsbelangen De Lutte hebben we de 
gelegenheid gehad mee te denken over 
het op handen zijnde hondenbeleid van de 
gemeente Losser. Met name de verdeling 
van de afvalbakken, welke in De Lutte zullen 
worden geplaatst, was een van de bespro-
ken zaken. We hebben het voor elkaar ge-
kregen het aantal afvalbakken uit te breiden 
en een betere verdeling van de afvalbakken 
te realiseren. Wethouder Marcel Wildschut 
heeft al deze opmerkingen meegenomen 
voor een verdere uitwerking.

Wilt u reageren op de plannen en werk-
zaamheden 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

NIEUWS VAN STICHTING DORPSBELANGEN

De data van de tweede ronde van het 
kaarttoernooi van S.V. De Lutte, seizoen 
2017/2018, zijn inmiddels vastgesteld. 
Het betreft de woensdagen 10 januari, 
24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart 
en 21 maart. De aanvang is 20.00 uur in 
de kantine van SV. De Lutte. Het organi-
serende comité verwacht ook bij deze 
ronde op een grote deelname. Om de vrij 
lange periode die ligt tussen einde eerste 

ronde (13 december) en begin tweede 
ronde (10 januari) invulling te geven, 
heeft het comité besloten ook dit jaar een 
extra kaartavond in te plannen en wel op 
woensdag 27 december. Een zogenaamde 
”KERSTDRIVE”.
Wij zorgen er voor dat elke deelnemer op 
die avond met een prijs naar huis gaat. 
Wij vertrouwen ook u op 27 december te 
kunnen begroeten.

KAARTEN S.V. DE LUTTE
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Opgericht in 2012, 5 jaar geleden, bij de 
fam. Rolink aan de Bavelsweg in De Lutte.
Inmiddels tellen we 45 enthousiaste leden 
en spelen wekelijks op donderdagmiddag 
verschillende onderlinge partijen. Op 19 
november vierden we dit 5-jarig jubileum 
met een ware verrassingstocht die ons 
leidde naar Emsflower in Duitsland van 
de fam. Kuipers uit De Lutte. Hier werden 
we onthaald met koffie en gebak, waarna 
we een deskundige rondleiding kregen 
door het bedrijf met zijn vele facetten: o.a. 
het kweken,  verzorgen en verwerken van 
planten en via gerobotiseerde machines 

op het transport worden gezet naar diver-
se locaties in het land voor de verkoop. Een 
pracht bedrijf en via de mooie aangelegde 
rots- en vlindertuin kwamen we in het 
restaurant voor een heerlijk diner. Na de 
middag tijd om zelf te shoppen in de hal 
met tuinartikelen en gereedschappen en 
natuurlijk de ruime kerstafdeling viel bij 
velen erg in de smaak. Na een gezellige 
“borrel” in de bistro keerden we rond 5 uur 
huiswaarts op naar ons volgend jubileum! 
Hebt u ook zin in jeu de boules, kom ge-
rust langs op onze donderdagmiddag.

5 JAAR JEU DE BOULES VERENIGING DE LUTTE
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Nog een paar dagen en het Lutter 
Dorpstheater ontvangt zijn eerste ar-
tiesten. Die eer is vrijdag 15 december 
voorbehouden aan de Boeskool Toppers, 
een gezelligheidskoor uit Oldenzaal. 
Samen met Harry Booijink uit Beuningen, 
die twee sfeervolle Twentse kerstverhalen 
voordraagt, verzorgen de Toppers een 
avondvullend programma in dorpshoes 
Erve Boerrigter.
Dat het Dorpstheater wordt ingewijd door 
een koor waarvan de leden vooral afkom-
stig zijn uit Oldenzaal en De Lutte is geen 
toeval. Het Dorpstheater wil een laagdrem-
pelig podium zijn voor ‘artiesten’ uit De 
Lutte en de rest van Noordoost-Twente. 
Zeker bij het optreden van de Boeskool 
Toppers zullen de inwoners van De Lutte 
veel bekende en vertrouwde gezichten op 
het podium aantreffen. Op hun Facebook-
pagina geven de leden van dit koor aan, 
dat ze houden van muziek, zingen, optre-
den en gezelligheid. Een optreden is voor 
deze dames pas geslaagd als de mensen 
in de zaal blij worden van de liedjes die zij 

met veel enthousiasme brengen. Met een 
repertoire dat bestaat uit louter bekende 
nummers, variërend van Nederlandstalige 
hits en Duitse Schlagers tot Engelse mee-
zingers, levert dat nooit problemen op.
De Boeskool Toppers delen het podium 
met Harry Booijink. Met de kerstdagen 
in aantocht zal deze rasverteller uit 
Beuningen het publiek vermaken met 
twee Twentse kerstverhalen. De bijdragen 
van Harry worden muzikaal op passende 
wijze omlijst door de Boeskool Toppers. 
Kaartjes voor deze bijzondere avond in 
het Dorpstheater kosten vijf euro per 
persoon inclusief een kop koffie/thee bij 
binnenkomst. Met daarbij ook nog een 
kerstkransje gebakken door bezoekers van 
de dagvoorziening in Erve Boerrigter. Aan 
de balie van het dorpshoes is nog maar 
een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. 
In verband met de capaciteit van het 
Dorpstheater wordt aangeraden zoveel 
mogelijk vooraf kaarten te kopen. Want, 
melden de programmeurs van het theater, 
vol is in dit geval ook echt vol. 

BOESKOOLTOPPERS EN HARRY BOOIJINK IN DORPSTHEATER
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Tijdens de jaarlijkse jeugdgala van CV De 
Bosdûvelkes zijn jeugdgravin Feline (Bosch) 
en jeugdgraaf Luuk (olde Scholtenhuis) 
als nieuwe jeugdhoogheden tevoorschijn 
gekomen. Feline zit in groep 8 van ba-
sisschool Sint Plechelmus en Luuk gaat 
naar het Twents Carmel College (locatie 
Lyceumstraat) in Oldenzaal.
In café/zalencentrum De Vereeniging 
genoten bijna 150 kinderen (7 tot 14 jaar) 
uit De Lutte volop van de galavoorstelling. 
Helemaal in het thema van de wagenbouw 
waren het dit keer Asterix en Obelix die de 

nieuwe jeugdhoogheden welkom heetten 
in residentie van CV De Bosdûvelkes. Met 
een zelf geschreven lijflied gaan Feline en 
Luuk samen met de Jeugdraad van Elf deel-
nemen aan verschillende activiteiten.
Zo zijn ze bijvoorbeeld zondag 10 decem-
ber aanwezig bij de instuif van graaf Wilbert 
en adjudant Bertus in café/zalencentrum 
De Vereeniging waar ze hun eigen residen-
tie-opening verrichten. Natuurlijk doen ze 
ook mee aan de Twentse Jeugdprinsen 
Verkiezing en rijden ze mee in de optochten 
van Losser en De Lutte.
Tot dit jaar werden de jeugdhoogheden 
in De Lutte uit de eerste leergang van het 
voortgezet onderwijs gekozen. Daardoor 
ontbrak de aansluiting met kinderen van 
de basisschool. Daarom is nu gekozen voor 
een combinatie van een leerling uit groep 
8 (Feline) van de Sint Plechelmusschool en 
een leerling (Luuk) die al naar het voortge-
zet onderwijs gaat.

FELINE EN LUUK NIEUWE JEUGDHOOGHEDEN BOSDÛVELKES

Op zondag 17 december vindt het jaarlijkse kerstconcert van de Sint Plechelmus 
Harmonie plaats in de Plechelmuskerk van De Lutte. Vanaf 14:45 uur wordt het publiek 
ontvangen door Tapwacht ‘90. Dit dweilorkest is ooit ontstaan met leden van de Sint 
Plechelmus Harmonie, maar door de jaren heen zijn ook andere muzikanten aange-
sloten. Tijdens het jaarlijkse kerstconcert van de Plechelmus Harmonie laten zij hun 
kerstrepertoire horen. De Tapwacht zorgt voorafgaand aan het concert al voor een 
ultiem kerstgevoel met nummers als Jingle Bells, the Little Drummerboy, Midden in de 
winternacht en andere kerstklassiekers, allen in een vrolijk jasje gestoken. 

Om 15:00 uur trappen de muzikanten van het harmonieorkest onder leiding van Henk 
Veneman af met verschillende swingende kersthits. Zo zal de muziek uit de bekende 
kerstfilms Home Alone ongetwijfeld herkenbaar zijn en wordt ook dit jaar Rudolph the 
rednosed reindeer niet overgeslagen. Een koperkwintet, gevormd door orkestleden zal 
ook een aantal nummers ten gehore brengen. Kortom, sleigh bells en klokken die het 
ultieme kerstgevoel oproepen ontbreken wederom niet. De presentatie is in handen 
van Anne Heerink. Het concert vindt plaats in de St. Plechelmuskerk in De Lutte en de 
toegang is gratis.

KERSTCONCERT SINT PLECHELMUS HARMONIE
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DORPSINFOPUNT

Spreekuur/aanwezigheid
Maandag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen 

13.00 - 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes 
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)

Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:  10.00 - 11.30 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Wist u dat:
• Ons dorpshoes Erve Boerrigter in alleen de eerste week van de kerstvakantie vanaf 

17.00 uur is gesloten. Vanaf 8 januari draaien we weer op volle toeren.
• Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen 

naar: 0541-552009
• U ruimten kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes.
• De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder  helpen
• Op iedere derde woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft in de 

boerderij.
• Dat er informatie folders van het Formulieren Informatie Team (FIT) klaar liggen bij het 

dorpsinfopunt
• Er verschillende soorten yoga in ons dorpshoes plaatsvinden
• Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is
• Dat we op 13 december gaan bloemschikken en u zich nog daarvoor kunt opgeven

Bloemschikken woensdag 13 december | 19:30 - 22:00 uur
Woensdagavond  13 december a.s. van 19.30 – 22.00 uur gaan we in ons dorpshoes erve 
Boerrigter onder leiding van Ankie Niehuis-Zanderink een bloemstuk maken voor de kerst-
periode. De kosten voor het maken van een mooi kerststuk bedraagt € 27,50 .
Ankie zorgt voor alle benodigde materialen. Wij zorgen voor koffie/thee met wat lekkers.
Wie komt er om samen met mij zo’n mooi kerststuk te maken??
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de mail; gea@dorpshoes.nl of bellen met ons 
dorpshoes 0541-552009.

Cursus koken voor mannen in De Lutte dinsdag | 18:00 - 22:00 uur 
Gezellig met elkaar in de keuken een uitgebreide maaltijd bereiden. Een niet alledaags 
voor- hoofd- en nagerecht bereiden en daarna in een ontspannen sfeer gezamenlijk eten. 
Het kan allemaal in Erve Boerrigter. 
Het lesgeld bedraagt € 104,-  voor 6 bijeenkomsten waarvan er 2 met partner zijn. Lijkt 
dit je iets en wil je meer weten of je zelf aanmelden. Bel even met de administratie van St. 
Cluster over de mogelijkheden. Tel. 053 5369400 vragen naar Haico Muller.
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Nieuw in ons Dorpshoes: De Actieve Ontmoeting
Wat:  Elkaar ontmoeten, bewegen en samen eten
Wanneer :  Woensdags van 10.00 – 13.30 uur
Waar:  Dorpshoes Erve Boerrigter
  Plechelmusstraat 14, De Lutte
Kosten:  € 5,- per keer
Begeleiding door Ria Even. Bewegen door Marion Bulters
Aanmelden: Ria Even  tel.nr. 06-30038091
Er is geen Actieve Ontmoeting op 27-12-2017 en 03-01-2018. In 2018 starten wij weer op 
woensdag 10 januari.
Eerst uitproberen? Dat kan altijd! U bent van harte welkom om langs te komen en vrijblij-
vend deel te nemen. Als u even belt dan houden wij rekening met een extra gast aan tafel.

Dorpstheater
Boeskool Toppers op 15 december in dorpshoes Erve Boerrigter
Vier keer per jaar maken artiesten uit de regio hun opwachting op het ‘podium’ van het 
Dorpstheater in het dorpshoes. 
Het spits wordt vrijdag 15 december afgebeten door de Boeskool Toppers, een koor uit 
Oldenzaal met een sterke vocale inbreng uit het dorp van de Hellehond. Ze weten van elk 
concert een gezellig feestje te maken. Kaartjes voor deze avond zijn te verkrijgen in ons 
dorpshoes, kosten € 5,00

Opbrengst Alzheimer Nederland
De collecte van Alzheimer Nederland 
heeft in De Lutte  € 1.138.58 opge-
bracht. Alle collectanten en gevers 
hartelijk dank.

Willie en Els Nijhuis
Namens Alzheimer Nederland

Opbrengst Diabetesfonds
De opbrengst van de collecte voor 
het Diabetesfonds heeft dit jaar in De 
Lutte € 1723,95 opgebracht. Hierbij be-
dank ik alle gevers en in het bijzonder 
de collectanten  voor hun bijdrage en 
inzet.

Lianne Veendijk

OPBRENGST COLLECTES
- advertentie -
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We kijken terug op een geslaagde, inspi-
rerende startbijeenkomst van de Groene 
Loper Losser Oldenzaal. We waren blij 
verrast over het aantal aanwezigen. 
Graag willen we nog meer mensen/partijen 
in Losser-Oldenzaal bij de Groene Loper 
betrekken en daar gaan we de komende 
periode aan werken door het organiseren 
van bijeenkomsten en organiseren van ge-
zamenlijke acties. Daarbij sluiten we zoveel 
mogelijk aan bij de wensen van de initiatie-
ven. Dus heeft u ideeën en/of suggesties, 
geef ze aan ons door.
Wilt u meer weten wat een Groene Loper 
inhoud, kijk dan op http://groenelopers-
overijssel.nl/ 
Hierbij ontvangt u info n.a.v. de 
bijeenkomst:
• Bollenactie: heeft u een bollen-
pakket ontvangen voor uw initiatief? Graag 
ontvangen wij 1-3 foto’s als u gezamenlijk 
de bollen gaat poten en uiteraard ontvan-
gen we te zijner tijd als de bollen in bloei 
staan ook enkele foto’s. U kunt ze mailen 
aan groeneloperlosseroldenzaal@gmail.
com . We hebben bewust gekozen voor 
biologische bollen omdat de bloem voedsel 
is voor de bij.  Wanneer de bol chemische 
stoffen zou bevatten, trekt de sapstroom via 
de steel die stoffen ook tot in de bloem. De 
bijen zuigen de nectar uit de bloemen op 
en brengen de stoffen op die manier in de 
bijenkast waar het bijensterfte veroorzaakt. 
Via de honing krijgen wij als mensen de 
chemische stoffen ook weer binnen.
•  Financiering projecten: de 
gemeenten Losser en Oldenzaal hebben 
een toelichting gegeven wat zij voor lokale 
initiatieven kunnen betekenen. Naast het 
vinden van vrijwilligers is ook financiering 
een belangrijk aandachtspunt. In de bijlage 
de PPT en het overzicht van subsidiepotten 
met criteria. 

Tips:
• neem eerst telefonisch contact op 
met het fonds om duidelijk te krijgen wat de 
criteria zijn en kijk of uw plan daar in past; 
• neem in een vroeg stadium 
contact met de gemeente (Arie Rodenburg 
(Losser) en Rene Beckmann (Oldenzaal);
• Projectgroep:  de projectgroep 
bestaat nu uit De Hofte, Natuur en Milieu 
Overijssel, bijenvereniging Oldenzaal Losser 
en IVN Oldenzaal. We zijn nog op zoek naar 
een actieve vrijwilliger uit de gemeente 
Losser (liefst met achterban) die aan de 
projectgroep wil deelnemen. Voor meer 
info kunt u contact opnemen met Angelien 
Hoppen (06) 55 77 36 70. 
• Vervolg Groene Loper Losser 
Oldenzaal: vorige week was de startbij-
eenkomst met de bollenactie. Komend 
voorjaar wordt er weer een bijenlintactie 
georganiseerd waar buurten, scholen, 
bedrijven en instellingen aan deel kunnen 
nemen. Daarnaast organiseren we weer een 
vervolgbijeenkomst in het voorjaar. Heeft 
u nog ideeën of vragen? Mail het ons, wij 
nemen dan contact met u op.
Willen de schrijvers van de onderstaande 
briefjes die tijdens de speeddate-ronde zijn 
geschreven even reageren? (beter voor ons 
overzicht)
- Overdinkel: groenstrook van de invalsweg, 
Vuilbomen aanplanten. Wie?
- Groene wens: Natuur speeltuin (ruige 
speelhoekje) maar van wie?
- Groene wens: meer eetbaar groen/beleef 
groen Wie?
mede namens de projectgroep,
Loet van der Heijden
projectleider energie en duurzaamheid
Assendorperdijk 3
8012 EG Zwolle
Tel.   038 425 09 78
www.natuurenmilieuoverijssel.nl

TERUGBLIK BIJEENKOMST GROENE LOPER LOSSER OLDENZAAL
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WAGENBOUWERS CARNAVALSVERENIGINGEN OPENEN DEUREN

De twee carnavalsverenigingen die De 
Lutte rijk is openen op zondag 17 december 
gezamenlijk de deuren van hun bouwlood-
sen. Tientallen bouwers, jong en oud,  zijn al 
weken bezig in de carnavalsloodsen aan het 
Pastoor Rudingpad in De Lutte. 
Het is al enkele jaren geleden dat de wagen-
bouwers voor het eerst hun creaties aan 
het grote publiek showden. Ongeveer twee 
maanden voor de deelname aan de optoch-
ten in Losser, Oldenzaal en De Lutte worden 
de vorderingen getoond. Vooral de jongere 
bouwers zijn trots wanneer inwoners uit De 
Lutte en leden van bevriende carnavalsver-
enigingen hun werk komen beoordelen. 
Hoog bezoek volgt er natuurlijk ook: de 
prins van Oldenzaal en Losser maken hun 
opwachting. Twee jaar geleden werden 
zelfs TV-opnamen gemaakt door RTV-Oost. 
De thema’s van de beide verenigingen zijn 

leidend voor de praalwagen en de loop-
groep. De Bosdûvelkes kozen dit jaar voor 
de sfeer van Asterix en Obelix uit het dorpje 
Gallië onder de kreet: “De Bosdûvelkes 
trekken ten strijde”. De Tuffelkeerlkes, altijd 
succesvol in de optochten, proberen dit jaar 
te scoren met: Elfjes en Draken.  Zij brengen 
een kleurrijke praalwagen onder thema: 
“Met Elfjes stek wie de Draak”. Beide vereni-
gingen hebben enkele weken geleden hun 
hoogheden volledig gepresenteerd in de 
gevoerde thema’s.

De opendag is dus zondag 17 december 
vanaf 14.00 uur aan het Pastoor Rudingpad. 
Naast de muzikale omlijsting van hofkapel 
Dûvels Geweld van de Bosdûvelkes worden 
er uiteraard drankjes en hapjes gepresen-
teerd. De wagenbouwers popelen om u 
tekst en uitleg te geven.
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Woensdagavond 20 december inloopbij-
eenkomst over ontwerp voor reconstructie 
Lossersestraat en Essenweg in De Lutte.
De gemeente Losser bereidt de werkzaam-
heden aan de Lossersestraat en Essenweg 
in De Lutte voor. Momenteel wordt de laat-
ste hand gelegd aan het ontwerp voor de 
herinrichting van de Lossersestraat en voor 
de rioolverzwaring in de Essenweg. 
Op woensdag 20 december aanstaande, 
tussen 19.00 en 20.30 uur, presenteert de 
gemeente het ontwerp tijdens een in-
loopbijeenkomst in café De Vereeniging. 
Omwonenden en belangstellenden kunnen 
dan hun reacties op het ontwerp geven.
Omwonenden en belangstellenden zijn op 
woensdag 20 december van harte welkom.

Locatie: Café De Vereeniging, De Lutte. 
Tijd:  Inlopen tussen 19:00 en 20:30 uur 

In het ontwerp voor de reconstructie van de 
Losserstraat is de input van de inloopavond 
van 16 mei 2017 verwerkt. Het ontwerp is 
een gedetailleerde uitwerking van het eer-
der gepresenteerde schetsontwerp. Ook de 
input vanuit de diverse onderzoeken en de 
aanvullende berekeningen op het gebied 

van bijvoorbeeld waterafvoer zijn in het 
ontwerp verwerkt.

Afkoppelen: het gescheiden afvoeren van 
vuil en schoon water
Tijdens de inloopavond wordt ook infor-
matie gegeven over de geplande afkoppel-
werkzaamheden: er wordt een gescheiden 
riool aangelegd om het vuile rioolwater en 
het schone regenwater apart te kunnen 
afvoeren. Dit zorgt ervoor dat schoon re-
genwater niet onnodig bij afvalwaterzuive-
ring terecht komt. De regenwaterafvoeren 
moeten daarvoor worden aangesloten op 
het schoon water riool.
Na de inloopavond wordt het ontwerp 
vastgesteld en wordt het werk aanbesteed. 
Naar verwachting starten de werkzaamhe-
den in het voorjaar van 2018. Het streven is 
om vóór de zomervakantie van 2018 met de 
werkzaamheden gereed te zijn.

Als mensen niet in de gelegenheid zijn 
om de inloopavond te bezoeken, dan 
kunnen de vragen direct gesteld worden 
aan de heer Erik Lucas (projectleider). Hij is 
bereikbaar op 06 22 867 434 of per e-mail, 
e.lucas@losser.nl

KWALITEITSIMPULS DE LUTTE

Met de Adventsviering voor leden van 
onze afdeling op woensdag 13 december 
om 14.00 uur in De Vereeniging sluiten 
we een bijzonder jaar af; vooral de viering 
van ons 50-jarig jubileum heeft daarin een 
belangrijke rol gespeeld waarop we met 
veel voldoening terug kunnen kijken. 
Onze eerstvolgende bijeenkomst in 
het nieuwe jaar is een filmmiddag op 

maandag 22 januari om 14.00 uur in 
De Vereeniging. Hierover kunt u meer 
lezen in de Nieuwsbrief die u ook deze 
week ontvangt. Op dinsdag 23 januari is 
er een kaartmiddag in het Sterrebos in 
Beuningen.
Het bestuur wenst al onze leden hele 
fijne feestdagen en een voorspoedig en 
gezond 2018.

KBO DE LUTTE
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GRAAF WILBERT ADJUDANT BERTUS HOOGHEDEN BOSDÛVELKES

In café/zalencentrum De Vereeniging is 
Wilbert de Goei (41) zaterdagavond te-
voorschijn gekomen als nieuwe graaf van 
carnavalsvereniging De Bosdûvelkes. Hij 
koos Bertus Telgenkamp (31) als adjudant 
om hem in het nieuwe carnavalsseizoen 
te begeleiden. Hun lijfspreuk luidt: ‘Met de 
Asterix en de Obelix van weerskanten van ‘t 
spoor, slept wie oe de carnaval door!’.

Nadat oud-graaf Ralf officieel van zijn taken 
ontheven was, haakte de technische com-
missie in op het jaarthema Asterix & Obelix 
van de carnavalsvereniging. In een film 
werd de beoogde graaf ogenschijnlijk ont-
voerd door Romeinen. Dankzij de magische 
krachten van Panoramix echter kon hij op 
tijd voor opkomst uit het strijdgewoel gered 
worden. Want na de film sprong de 51ste 
hoogheid van De Bosdûvelkes, graaf Wilbert 
de Goei, in levende lijve uit een grote ketel 
met toverdrank.
Wilbert is een bekende verschijning in 

De Lutte hoewel hij met zijn gezin in 
Overdinkel in het ouderlijk huis woont. 
In Oldenzaal is hij verkoper binnendienst 
hydrauliek bij Parker Hannifin en helpt 
daarnaast parttime bij poelier Wolbert in De 
Lutte waar zijn vrouw Monique mede-ei-
genaar van is. Het stel heeft twee kinderen 
(Gijs 9 en Eva 7). Als trainer van jeugdteams 
bij SV De Lutte en voorzitter van de ouder-
raad van hun school is Wilbert nauw bij 
het sociale leven in De Lutte betrokken. De 
Böggelrieders is een gezamenlijke hobby 
van deze graaf en zijn vrouw.

Bertus is van origine een Boeskool maar 
woont al jaren in De Lutte met zijn vrouw 
Wencke (Nederveen). Hij is accountmana-
ger bij detacheringsbureau BouwGenius 
in Rijssen en Wencke heeft haar eigen 
kapsalon aan huis. Samen hebben ze drie 
kinderen (Luca 8, Jolé 6 en Ravi 5) en zijn 
woonachtig aan de Spechtstraat. Bertus 
is vaste bezoeker bij wedstrijden van FC 
Twente en helpt als creatieveling met de 
opmaak van dorpsblad ‘t Luutke en houdt 
diverse websites bij. 

Zondag 10 december houden de nieuwe 
hoogheden met hun dames tussen 13.00 
en 18.00 uur open huis in hun residentie, 
De Vereeniging, aan de Dorpstraat 7 in De 
Lutte. Buren, vrienden, bekenden, inwoners 
van De Lutte en andere belangstellen-
den zijn dan van harte welkom tijdens de 
traditionele instuif van De Bosdûvelkes. Op 
het programma staan o.a. de sleutelover-
dracht en een nadere kennismaking met de 
nieuwe hoogheden. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door hofkapel Dûvels 
Geweld en drive-in Starlight Licht & Geluid. 
U bent van harte welkom hierbij aanwezig 
te zijn.
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Kinderen kunnen in hun al hun wijsheid 
en onbevangenheid vaak (onbedoeld) 
grappig 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). 

Redactie Luutke

Zaterdag 6 januari
20:15 De Lutte DS1 - Stormvogels DS1

Zondag 7 januari
09:00 De Lutte F2 - Bornerbroek F1
09:00 De Lutte F1 - De Tukkers F1
09:50 De Lutte D1 - B.W.O. D1
10:40 De Lutte DC1 - Bornerbroek DC2
11:40 Olympia HGL DB2 - De Lutte DB2
13:10 W.H.C. DB1 - De Lutte DB1

Dinsdag 9 januari
20:30 De Lutte DMW1 - D.S.V.D. DMW3 

Woensdag 10 januari
20:00 Langeveen DMW2 -De Lutte 
DMW2
Zaterdag 13 januari
18:00 De Lutte DB2 - Dynamiek DB1
19:00 De Lutte DB1 - D.S.V.D. DB1
20:30 D.H.V. DS1 - De Lutte DS

SPEELPROGRAMMA S.V. DE LUTTE HANDBAL 

Zondag 14 januari
09:30 R.S.C. F2 - De Lutte F2
09:55 Kedingen D2 - De Lutte D1
11:25 Kedingen DC2 - De Lutte DC1

Zaterdag 20 januari
18:25 De Lutte F1 - Borhave F1 Sporthal
18:25 De Lutte F2 - Dynamiek F2
19:15 De Lutte D1 - Bornerbroek D2
20:15 De Lutte DS1 - Hacol ‘90 DS2

Zondag 21 januari
13:35 Stevo DB1 - De Lutte DB1 

Dinsdag 23 januari
20:30 De Lutte DMW1-Combinatie ‘64 
DMW1

Woensdag 24 januari
21:00  De Tukkers DMW2 - De Lutte 
DMW2 

GRUT OET DE LUTT 
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De hoogheden voor het carnavalssei-
zoen 2017-2018 zijn nu allemaal bekend 
in De Lutte. Op 18 november werd Baron 
Dick (Wessel) met zijn adjudant Jeroen 
(Nijhuis) van de carnavalsvereniging De 
Tuffelkeerlkes gepresenteerd in de zaal van 
hotel De Grote Zwaan. Vervolgens werd 
op zaterdag 2 december in café/zalencen-
trum De Vereeniging, de residentie van 
De Bosdûvelkes, Graaf Wilbert (De Goei) 
met zijn adjudant Bertus (Telgenkamp) 
voorgesteld aan het carnavalminnend 

publiek. Noot: adjudant Bertus is één van 
de opmakers van dit dorpsblad ’t Luutke. 
En al die tijd heeft de jeugd van De Lutte 
nog moeten wachten. Op 8 decem-
ber werd ook in De Vereeniging, onder 
belangstelling van bijna 200 jeugdigen 
afscheid genomen van Jeugdgravin Renee 
en Jeugdgraaf Chris. De jeugdcommis-
sie van De Bosdûvelkes hadden samen 
met Jong Nederland, Dûvels Geweld en 
StarLight Drive-in een prachtige show 
gemaakt. Uiteindelijk kwamen de nieu-
we jeugdhoogheden: Jeugdgraaf Luuk 
(olde Scholtenhuis) en Jeugdgravin Feline 
(Bosch) uit de grote kookketel met de to-
verdrank van Panoramix.  Het hoogheden-
trio van De Tuffelkeerlkes werd tenslotte op 
zaterdag 9 december compleet met Miss 
carnaval. Bij de Grote Zwaan werd Lotte ter 
Horst als nieuwe Miss bij de Tuffelkeerlkes 
gepresenteerd. 

Beide carnavalsverenigingen nodigen u 
ook langs deze weg uit voor de Opendag 
van aanstaande zondag in de carnaval-
sloodsen aan het Pastoor Rudingpad vanaf 
14.00 uur. 

ZETELS VAN LUTTER CARNAVALSVERENIGINGEN BEZET

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

Vrijdag 15 december
20:00 DS 2 - Krekkers DS 2

Zaterdag 16 december
09:00 N6 1 - Wevo 70 N6 1
09:45 N6 1 - Saasveldia N6 1
12:00 MC 1 - Tornado Geesteren MC 3
12:00 MC 2 - Rosstars MC 2
16:00 DS 4 - Webton Hengelo DS 1

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA

18:00 DS 1 - Tornado Geesteren DS 1

Woensdag 20 december
20:30 DS 4 - HVC DS 1
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

De zomer is alweer even afgelopen, maar man wat hou ik van die zomer! Alles lijkt zoveel 
makkelijker te gaan met blote armen. In de winter voel ik eigenlijk altijd gejaagdheid. Aan 
het einde van mijn werkdag zie ik als een berg op tegen de avond. Wat een lijdensweg! Dat 
begint al met het in het donker naar huis rijden. En met een beetje pech mag ik daarvóór 
nog eerst m’n ruiten krabben. Thuis flikker ik een paar eieren in de pan en dat noem ik dan 
een avondmaaltijd. Bij voorkeur smijt ik direct na het eten de kinderen in hun bed. En daar-
na zit ik voorover gebogen met mijn hoofd in mijn handen te bedenken hoe ik Stephan ga 
vertellen dat ik zelf eigenlijk ook wel naar bed wil. En dat hij dan met één zo’n opgetrokken 
wenkbrauw m’n ellende nog wat extra kracht bij zet.

Maar dan de zomer! Ik word er zo gelukkig van. Na het avondeten organiseer ik nog een 
uitgebreide discoavond voor mij en m’n dochter. Veel te laat stop ik ze fluitend in hun fris 
gewassen bedjes. Ik lees verhaaltjes voor, vrij nog wat met hun knuffels en ren rondjes om 
hun ledikantjes terwijl ik een Boeing 747 na doe. Daarna spring ik vol goede moed onder de 
douche, fiets naar het terras en daar zit ik dan de hele avond gelukkig te zijn. Stef belt of ik 
niet eens een keer naar bed zou gaan. En dat ik dan met één zo’n opgetrokken wenkbrauw 
zijn verstandige voorstel belachelijk maak.

En toch… Toch begint er aan het einde van de zomer al iets te knagen.

De overgang naar de herfst is nooit mijn beste periode. Het afscheid nemen van mijn 
slippers valt zwaar, de ijssalon gaat dicht en alsof dat nog niet erg genoeg is wordt de tijd 
verzet. De wereld lijkt even één grote duisternis. Maar dat went wel. En uiteindelijk kan ik 
toch ook wel weer van de herfst genieten. Ik kan m’n corpulente lijfje weer in grote vesten 
hijsen en met m’n dochter in de plassen dansen.

En toch… Toch kan ik er niet écht van genieten.

Naarmate de herfst vordert voel ik hoe die spanning steeds meer bezit van me neemt. Ik 
weet het gaat weer komen en er is geen ontkomen aan!

Want altijd ergens in de herfst.
Is er iemand die het vraagt.
Wat doen we eigenlijk met kerst?

ER KNAAGT IETS
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KIEK ES

Of de jeugd beter de weg kent in ons dorp 
dan de oudere generatie, dat durven we 
niet met zekerheid te zeggen. Feit is wel dat 
de jonkies de ene na de andere (digitale) 
wisselbeker in de wacht weten te slepen. 
Dit keer wist Eva Oude Egberink ons als 
eerste de juiste locatie door te geven waar 
de foto in het vorige Luutke is gemaakt: bij 
de houten vlonder die als looppad dient 
naar de vogelkijkhut in het arboretum. Haar 
trotse vader vermoedt dat de winnares haar 
kennis van het dorp heeft opgedaan tijdens 
de vele wandelingen door De Lutte (en om-
geving) met haar ouders, broer en zus. De 
wisselbeker is inmiddels bij Eva afgeleverd. 
Huisfotografe Tessa laat weten het ‘enorm 
leuk te vinden hoe onze jonge dorpsge-
nootjes fanatiek meespelen met Kiek Es! En 
ongelofelijk hoe goed zij ons dorp kennen!’  
Ook voor deze nieuwe uitgave van ’t Luutke 
maakte Tessa weer een foto van een her-
kenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten 
op welke locatie zij deze fraaie plaat heeft 
gemaakt, 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 door-
geven. Veel succes.
 
De redactie

KIEK ES!

Dorpshoes Erve Boerrigter is op zoek naar 
enkele schoonmakers c.q. schoonmaak-
sters, die op korte termijn aan de slag zou-
den kunnen. De omvang van het dorps-
hoes maakt dat onze voorkeur uitgaat 
naar twee of drie actieve en enthousiaste 
dorpsgenoten, die tegen een vrijwilligers-
vergoeding gezamenlijk deze klus willen 

klaren. Wat wij verder te bieden hebben? 
Een prachtige ontmoetingsplek voor jong 
en oud, waar een belangrijke rol is wegge-
legd voor een grote groep van vrijwilligers. 
Interesse of wilt u meer weten?  Neem dan 
contact op met Stephan Scheper (tel. 06-
20018944 of famscheper@gmail.com).
Bestuur Dorpshoes Erve Boerrigter.

DORPSHOES ZOEKT ACTIEVE SCHOONMAKERS
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Zondag	  17	  december:	  	  
09.00	  uur	   	   :	  Boeteviering	  m.m.v.	  het	  

Plechelmuskoor	  
Voorganger	   	   :	  pastoor	  T.	  Munsterhuis	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   	   :	  Bart	  Rolink	  en	  Lars	  Grote	  Beverborg	  
Adventsactie	   	  	  	  	  	  	  :	  Bus	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Woensdag	  20	  december	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  24	  december:	  	  
18.30	  uur	   	   :	  Kinderkerk:	  In	  het	  teken	  van	  de	  Kerst	  
	  
22.00	  uur	   	   :Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  Plechelmuskoor	  
Voorganger	   	   :	  pastos	  H.	  Jacobs	  en	  pastor	  I.	  Schraven	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  T.	  Hesselink	  
Misdienaars	   	   :	  Joep	  Volker	  en	  Twan	  Bekke	  
Collecte	   	   :	  2e	  collecte	  voor	  de	  versiering	  van	  de	  kerk	  
Adventsactie	   	  	  	  	  	  	  :	  Bus	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Maandag	  25	  december:	  1e	  kerstdag	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  Themakoor	  
Voorganger	   	   :	  pastor	  J.	  Kerkhof	  Jonkman	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Eva	  Oude	  Egbrink	  en	  Tess	  Kleissen	  
Collecte	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  :	  2e	  collecte	  voor	  De	  Caritas	  	  	   	  
	  	  
Woensdag	  27	  december	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  	  
	  
Zondag	  31	  december:	  	  
09.00	  uur	   	  	  	  	  	  	  :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  Plechelmuskoor	  
Voorganger	   	  	  	  	  	  	  :	  pastoor	  T.	  Munsterhuis	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	   :	  Mirthe	  en	  Joyce	  Rolink	  	  
	  
Maandag	  1	  januari:	  Nieuwjaarsdag	  
10.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  Plechelmuskoor	  
Voorganger	   	   :	  pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  A.	  Scholte	  Lubberink	  	  
Misdienaars	   	   :	  Bart	  Rolink	  en	  Lars	  Grote	  Beverborg	  
	  
Woensdag	  3	  januari	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  

KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  
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Misintenties:	  	  	  
Zondag	  17	  december:	  Annie	  Heuvels-‐Meijerink,	  Truus	  Reimer-‐Keizer,	  Jan	  Reijmer,	  	  
Riekie	  Westerik-‐Dreijerink,	  Sientje	  Oude	  Egbrink-‐Beernink.	  
Jaargedachtenis:	  Jan	  Koekoek,	  Bennie	  Pot,	  Gerard	  Benneker,	  Thijs	  en	  Thomas,	  Lies	  
Beernink-‐Berning,	  Ouders	  Mombarg-‐Wigger	  en	  Anne,	  uit	  dankbaarheid	  t.e.v.	  Maria.	  
	  	  
Kerstmis	  2017:	  Ouders	  Westerik-‐Kleijhuis,	  Ouders	  Dierselhuis-‐Bosch,	  Henk	  Hoek,	  Fien	  
Bosch-‐Wekking,	  Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  Antonius	  Grote	  Punt,	  Herman	  en	  Leny	  
Nijhuis-‐Kleijhuis,	  Henk	  van	  Leijenhorst,	  Johnny	  Punt,	  Ouders	  Gieslink-‐Frielinck,	  Ouders	  
Steunebrink-‐Benneker,	  Herman	  Koertshuis,	  Ouders	  Westerik-‐Wonniger	  en	  Hennie,	  
Gerhard	  Olde	  Riekerink,	  Ilse	  Weegerink-‐Olde	  Riekerink,	  Jan	  Reijmer,	  Hennie	  Vaneker,	  
Hennie	  oude	  Egberink,	  Riekie	  Westerik-‐Dreijerink,	  Ben	  uit	  het	  Broek,	  Truus	  Egberink-‐,	  
Wies	  Scheper-‐Rikmanspoel,	  Hermien	  Segerink,	  Ouders	  Nijhuis-‐Tijhuis,	  Maria	  Tijhuis-‐
Kamphuis,	  Echtpaar	  van	  Benthem-‐Reijmer,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Ouders	  Scholten-‐
oude	  Voshaar,	  Hendrik	  Benneker,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Hendrik,	  Jozef	  
Grunder	  Grashof,	  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,	  Henk	  en	  Ine	  
Nijhuis-‐Wigger,	  Annie	  Maseland,	  Jan	  Schurink,	  Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Annie	  Niehof-‐
Nolten,	  Femie	  Wigger-‐Schurink,	  Ouders	  groote	  Beverborg-‐Snippert,	  Jan	  Schaepers,	  
Herman	  Meijer,	  Ouders	  Keizer-‐Pots,	  Truus	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Jan	  Lentfert,	  Ouders	  
Hooge	  Venterink-‐Notkamp,	  Ouders	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Henk	  en	  Ellie	  Koertshuis-‐
Heetkamp,	  Elly	  Pross-‐Mensink,	  Ouders	  Kortman-‐Spekhorst	  en	  Marian,	  Ouders	  Kempers-‐
Hoge	  Bavel,	  Ouders	  Volker-‐Ter	  Linde,	  Ouders	  ter	  Brake-‐groote	  Beverborg,	  Johan	  Grashof,	  
Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Bernard	  Hampsink,	  Echtpaar	  Seijger-‐
Bulthuis,	  Benny	  Luyerink,	  Ouders	  Beernink-‐Borggreve	  en	  Johan,	  overl.	  ouders	  Meijer-‐
Notkamp	  en	  Henk	  Meijer,	  Herman	  Pünt,	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Frans	  Koertshuis	  en	  
overl.	  fam.,	  Gerhard	  Morsink,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Theo	  Heebing,	  Dini	  Heebing-‐
Lentfert,	  Ouders	  Bulter-‐groote	  Beverborg,	  Gerard	  Haarman(Merelstraat),	  Marietje	  
Haarman-‐Bartelink,	  Ouders	  Schoordijk-‐Grashof,	  Ouders	  Schasfoort-‐Koekkoek,	  Gerald	  
Koop,	  Ouders	  Pots-‐Beernink,	  Ouders	  grote	  Beverborg-‐ter	  Brake,	  Johan	  Schasfoort	  (buren	  
Merelstr.),	  Ouders	  Tijhuis-‐Rosink,	  Ouders	  Benneker-‐Schasfoort,	  Jan	  Heijdens,	  Annie	  
Heuvels-‐Meijerink,	  Ouders	  Olde	  Rikkert-‐Beernink,	  Ouders	  Olde	  Rikkert-‐Dierselhuis,	  Jan	  
Nijhuis	  (Beatrixstr.),	  Truus	  en	  Hendrik	  Schasfoort-‐Nijhuis,	  Marinus	  Oude	  Egberink,	  
Ouders	  Bosch-‐van	  der	  Zande,	  Martin	  Volker,	  Frans	  en	  Annemarie	  Rosink,	  Frans	  
Brookhuis,	  Hennie	  Schopman,	  Ouders	  Bosch-‐Benneker,	  Hubert	  Sweerts,	  Johan	  Bossink,	  
Frans	  Brookhuis	  (Austweg),	  Frans	  Oude	  Elferink,	  Toon	  Teggeler,	  Jan	  Sweerts,	  Tonny	  
Greftenhuis	  (Dorpsstr.),	  Ouders	  Dwars-‐te	  Mölder,	  Annie	  Rolink,	  Ouders	  Rolink-‐
Pikkemaat,	  Ouders	  Rolink-‐Zanderink,	  Bennie	  Schasfoort	  (Merelstr.),	  Bennie	  Pot,	  Ouders	  
Kuiphuis-‐Werkhoven,	  Ouders	  Boers-‐Brookhuis,	  Marinus	  Nordkamp,	  Riekie	  Westerik-‐
Dreijerink,	  Johan	  Olde	  Heuvel,	  Sientje	  Oude	  Egbrink-‐Beernink.	  
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Jaargedachtenis:	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  Frans	  Maseland,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐
Lakemeier,	  Gerrit	  Notkamp,	  Gerhard	  Olde	  Riekerink(pennkaamp),	  Antonius	  Zwijnenberg,	  
Ouders	  Morsink-‐Grote	  Punt,	  Bernard	  Sanderink,	  Hubert	  Velthuis,	  Rikie	  Alink-‐Beernink,	  
Marie	  Bulter-‐groote	  Beverborg,	  Ouders	  Grevinga-‐Wolters,	  Toon	  Steinmeijer.	  
	  
Woensdag	  27	  december:	  Antonius	  Grote	  Punt.	  
	  
Zondag	  31	  december:	  Ouders	  Nijhuis-‐Aveskamp	  Joke	  en	  Jos,	  Jan	  Reijmer,	  Riekie	  
Westerik-‐Dreijerink,	  Ouders	  Swennenhuis-‐Koehorst,	  Ouders	  Notkamp-‐Nijhuis,	  Sientje	  
Oude	  Egbrink-‐Beernink,	  uit	  dankbaarheid.	  
Jaargedachtenis:	  Annie	  Seijger-‐Bulthuis,	  Ouders	  Bentert-‐Nijhuis,	  Gerhard	  Rolink.	  
	  
Gedoopt:	  
Bram,	  zoon	  van	  Rene	  en	  Rosalien	  Vrijkotte,	  Postweg	  30	  
Wij	  feliciteren	  de	  ouders	  met	  de	  doop	  van	  hun	  kind.	  
	  
Overleden:	  
Jan	  Reijmer,	  Meulenbelt	  Tubbergen.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  84	  jaar.	  
Riekie	  Westerik-‐Dreijerink.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  81	  jaar.	  
Sientje	  Oude	  Egbrink-‐Beernink,	  Gereia	  Oldenzaal.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  87	  jaar.	  
	  
Pastorpraat	  	  
Beste	  mensen,	  Vanuit	  het	  evangelie	  van	  kerstavond	  weten	  we,	  dat	  er	  geen	  plaats	  was	  
voor	  Maria	  en	  Jozef	  en	  het	  kind,	  dat	  geboren	  zou	  worden.	  Ze	  vonden	  onderdak	  in	  een	  
stal;	  daar	  werd	  Jezus	  geboren	  en	  Zijn	  wieg	  was	  een	  voederkribbe.	  Zo	  wordt	  dunkt	  mij	  
duidelijk,	  wat	  het	  evangelie	  van	  de	  kerstmorgen	  verwoordt	  :	  Het	  woord	  van	  God	  is	  vlees	  
geworden.	  Geboren	  in	  een	  stal,	  neergelegd	  in	  een	  voederbak.	  De	  boodschap	  van	  Jezus	  
voor	  heel	  Zijn	  verdere	  leven	  mogen	  we	  hier	  al	  ten	  voeten	  uit	  ervaren:	  Hij	  hoort	  vooral	  bij	  
de	  minsten,	  allen	  die	  klein	  gehouden	  worden	  en	  allen	  die	  het	  moeilijk	  hebben.	  Wie	  van	  
ons	  voelt	  zich	  soms,	  vaker	  of	  vaak	  niet	  klein,	  of	  niet	  in	  tel,	  of	  wie	  van	  ons	  heeft	  het	  niet	  
moeilijk	  van	  tijd	  tot	  tijd?	  Dan	  mogen	  onze	  ogen	  gericht	  zijn	  op	  dat	  kind	  in	  de	  kribbe	  en	  
mogen	  we	  ons	  aan	  Hem	  toevertrouwen.	  Dat	  kind	  ,	  dat	  uitgroeide	  tot	  de	  Jezus	  van	  
Nazareth,	  die	  zo	  velen	  op	  hun	  levensweg	  nabij	  was/is.	  De	  Immanuel	  =God-‐met-‐ons.	  
Maar	  eigenlijk,	  beste	  mensen	  gaat	  Kerstmis	  verder	  :	  Kerstmis	  verwijst	  ook	  naar	  de	  komst	  
van	  de	  Heer	  “op	  het	  einde	  der	  tijden,	  als	  hij	  komen	  zal	  om	  alles	  te	  voltooien	  “,	  zoals	  er	  
staat	  in	  de	  H.	  Schrift.	  Geloof	  ik	  nog	  wel,	  dat	  het	  mogelijk	  is,	  dat	  alles	  eens	  goed	  zal	  komen	  
en	  dat	  gerechtigheid	  en	  vrede	  voorgoed	  op	  deze	  aarde	  gevestigd	  zullen	  worden,	  ondanks	  
de	  weerstanden	  in	  onze	  wereld:	  armoede,	  onrechtvaardige	  structuren,	  geweld,	  terreur,	  
onlusten	  en	  oorlogen?	  Richt	  ik	  mijn	  leven	  zodanig	  in,	  dat	  de	  komst	  van	  de	  Heer	  mogelijk	  
wordt,	  in	  zover	  het	  van	  mij	  afhangt?	  Geen	  alledaagse	  vragen;	  toch	  hangen	  ze	  wezenlijk	  
samen	  met	  een	  christelijke	  levenshouding.	  Christen-‐zijn	  is	  een	  gave,	  maar	  houdt	  ook	  een	  
opdracht	  in:	  	  Proberen	  de	  koninklijke	  weg	  van	  Jezus	  te	  gaan;	  dat	  Zijn	  koninkrijk	  (Hij	  
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spreekt	  daarover	  in	  het	  evangelie),	  mede	  door	  onze	  inzet	  en	  wijze	  van	  leven,	  beetje	  bij	  
beetje	  dichterbij	  komt.	  Nu	  wij	  de	  geboorte	  van	  Jezus	  gaan	  vieren,	  zijn	  wij	  dankbaar	  voor	  
de	  tekenen	  die	  daarop	  wijzen.	  God	  is	  in	  Jezus	  door	  het	  Woord	  mens	  geworden.	  Iedere	  
dag	  opnieuw	  komt	  in	  onze	  wereld	  het	  Woord	  vele	  malen	  tot	  leven	  en	  zo	  zullen	  wij	  ons	  
gedragen	  weten,	  als	  het	  Woord	  ook	  in	  en	  door	  ons	  handen	  en	  voeten	  krijgt.	  In	  die	  zin	  
wens	  ik	  u	  allen	  mede	  namens	  het	  pastoresteam	  een	  Zalig	  Kerstmis.	  	   	   	  

Pastoor	  Theo	  H.P.	  Munsterhuis	  
	  
Kinderkerk	  De	  Lutte	  in	  het	  teken	  van	  de	  Kerst	  	  
Samen	  de	  Kerst	  beginnen	  in	  de	  kerk	  tijdens	  een	  Kinderkerk	  bijeenkomst	  special	  voor	  de	  
kinderen	  van	  4	  tot	  12	  jaar.	  Dat	  gebeurt	  op	  Kerstavond	  24	  december	  om	  18.30	  uur.	  	  
De	  kinderen	  kunnen	  luisteren,	  kijken	  en	  meedoen	  aan	  het	  kerstverhaal.	  Liedjes,	  
verhalen,	  toneel	  en	  beelden	  vertellen	  alles	  rondom	  de	  geboorte	  van	  Jezus.	  En	  dat	  in	  een	  
mooi	  versierde	  kerk	  vol	  met	  kaarsen.	  Een	  mooie	  gelegenheid	  voor	  de	  kinderen	  en	  hun	  
ouders	  om	  het	  mooie	  en	  intieme	  kerstgevoel	  te	  beleven.	  Na	  afloop	  is	  er	  iets	  lekkers	  voor	  
de	  kinderen.	  Wij	  hopen	  dat	  vele	  kinderen	  en	  hun	  ouders	  deze	  Kinderkerk	  met	  ons	  
meebeleven.	  	  
	  
Adventstocht	  
Wegens	  groot	  succes	  van	  voorgaande	  jaren	  hebben	  we	  dit	  jaar	  weer	  de	  adventstocht	  
georganiseerd.	  In	  het	  kader	  van	  de	  kerk	  treedt	  naar	  buiten,	  wordt	  er	  een	  korte	  
wandeling	  van	  ongeveer	  30	  min	  gehouden.	  Jullie	  kunnen	  meelopen	  in	  groepen	  van	  max.	  
20	  personen.	  Op	  zaterdag	  16	  december	  kan	  er	  tussen	  18.00	  en	  18.30	  uur	  worden	  gestart	  	  
met	  een	  Adventstocht	  met	  als	  titel	  “Op	  weg	  naar	  Kerstmis”.	  Deze	  tocht	  wordt	  verlicht	  
met	  fakkels	  en	  vuurkorven	  en	  gaat	  	  door	  o.a.	  het	  Kerkenbos,	  waarbij	  verschillende	  
aansprekende	  items	  uit	  het	  kerstverhaal,	  zoals	  o.a.	  de	  boodschap	  van	  de	  engel,	  de	  tocht	  
naar	  Bethlehem,	  geen	  plaats	  in	  de	  herberg,	  zullen	  worden	  uitgebeeld	  op	  verschillende	  
locaties,	  zoals	  de	  Jozefkapel.	  Naast	  diverse	  “acteurs”	  	  van	  o.a	  	  de	  toneelvereniging	  ’Ons	  
genoegen’,	  zullen	  er	  ook	  een	  ezel	  en	  schapen	  aanwezig	  zijn.	  Leden	  van	  het	  
Plechelmuskoor,	  themakoor	  en	  Lutters	  Geluutke	  brengen	  passende	  liedjes	  ten	  gehore.	  
Ook	  zal	  er	  de	  nodige	  zorg	  besteed	  worden	  aan	  het	  natuurgetrouw	  uitbeelden	  van	  de	  
locaties.	  Het	  is	  dus	  geen	  levende	  kerststal	  op	  zich,	  maar	  een	  “reis”	  naar	  het	  kerstverhaal.	  
Na	  de	  wandeling	  worden	  jullie	  in	  de	  kerk	  onthaald	  met	  mooie	  muziek	  gespeeld	  door	  het	  
jeugdorkest	  van	  de	  Plechelmusharmonie	  en	  is	  er	  voor	  iedereen	  warme	  chocolademelk.	  
Voor	  iedereen	  die	  op	  een	  gepaste	  wijze	  samen	  op	  weg	  wil	  gaan	  naar	  Kerst	  2017	  geldt:	  
Van	  harte	  welkom.	  Het	  meedoen	  is	  gratis	  maar	  een	  gepaste	  bijdrage	  in	  de	  onkosten	  
wordt	  zeer	  op	  prijs	  gesteld.	  In	  principe	  gaat	  de	  Adventstocht	  altijd	  door,	  mocht	  het	  niet	  
zo	  zijn	  dan	  zal	  het	  vermeldt	  worden	  op	  de	  websites	  van	  Lumen	  Christi,	  delutte.com	  en	  de	  
Plechelmusharmonie.	   	   Werkgroep	  adventstocht	  De	  Lutte	  
	  
Jubilerende	  dirigent	  en	  koorlid	  
Maar	  liefst	  25	  jaar	  is	  muziekleraar	  Raymond	  Breukers	  uit	  Losser	  dirigent/organist	  bij	  het	  
Plechelmuskoor	  De	  Lutte.	  Een	  bijzonder	  zilveren	  jubileum	  omdat	  Breukers	  als	  23	  jarige	  
net	  afgestudeerde	  knaap	  in	  1992	  werd	  aangesteld	  in	  de	  Plechelmuskerk	  en	  voor	  een	  
aardig	  vergrijsd	  koor	  kwam	  dat	  ook	  nog	  eens	  Gregoriaans	  hoog	  in	  het	  vaandal	  had.	  
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Raymond	  Breukers	  werd	  na	  de	  H.	  Mis	  van	  het	  Sint	  Caeciliafeest	  in	  de	  kerk	  toegesproken	  
door	  voorzitter	  van	  het	  koor,	  Ria	  Vloothuis,	  die	  ook	  namens	  de	  locatieraad	  sprak.	  Zij	  
roemde	  Breukers	  om	  zijn	  soepele,	  humoristische	  doch	  zeer	  gedreven	  koorleiderschap.	  
Hem	  werd	  een	  schilderij	  aangeboden.In	  dezelfde	  viering	  werd	  Herman	  Snoeijink	  
onderscheiden	  voor	  zijn	  25	  jarig	  lidmaatschap	  van	  het	  koor.	  Hem	  werden	  de	  
versierselen,	  de	  eremedaille	  van	  de	  Nederlandse	  Sint	  Gregorius	  Vereniging	  in	  zilver,	  
opgespeld	  door	  pastor	  Schraven.	  Lovende	  woorden	  ook	  voor	  Snoeijink,	  een	  vaste	  
vrijwilliger	  voor	  de	  kerk	  voor	  ontelbare	  technische	  klusjes	  en	  al	  jaren	  bestuurslid	  van	  het	  
Plechelmuskoor.	  Het	  koor	  luisterde	  de	  viering	  op	  met	  prachtige	  zang	  van	  o.a.	  Ave	  Verum	  
van	  Mozart,	  uiteraard	  het	  Caecilialied,	  Agnus	  Dei	  van	  Michael	  Smith	  en	  het	  mooie	  
Hallelujah	  van	  Händel.	  Ter	  gelegenheid	  van	  het	  jubileum	  van	  hun	  dirigent	  had	  het	  koor	  in	  
het	  geheim	  een	  jubileumlied	  ingestudeerd.	  Het	  Sint	  Caeciliafeest	  werd	  voorgezet	  in	  
café/zalencentrum	  De	  Vereeniging,	  alwaar	  de	  bassen	  een	  optreden	  verzorgden.	  	  
	  
Actie	  Kerkbalans:	  	  	  	  (Kerkbijdrage	  2017)	  
Het	  jaar	  2017	  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	  2017,	  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	  2017.	  Bij	  voorbaat	  dank,	  namens	  werkgroep	  actie	  Kerkbalans.	  

Carlie	  Koertshuis-‐Notkamp	  	  
	  

Oliebollenaktie	  Stichting	  Kerkebos	  De	  Lutte	  	  
Evenals	  voorgaande	  jaren	  worden	  er	  ook	  dit	  jaar	  op	  Oudejaarsdag	  voor	  het	  
parochiecentrum	  in	  De	  Lutte	  oliebollen	  verkocht.	  	  
De	  opbrengst	  van	  de	  actie	  komt	  geheel	  ten	  goede	  aan	  het	  onderhoud	  van	  het	  Kerkebos.	  
De	  verkoop	  start	  om	  9.00	  uur	  en	  de	  prijs	  voor	  10	  oliebollen	  bedraagt	  €	  6,-‐	  (zowel	  met	  als	  
zonder	  krenten).	  
De	  oliebollen	  kunnen	  ook	  thuis	  worden	  bezorgd.	  Daarvoor	  kan	  tot	  en	  met	  29	  december	  
a.s.	  gebeld	  worden	  met	  het	  parochiesecretariaat	  dat	  woensdag-‐	  en	  vrijdagochtend	  
geopend	  is	  van	  9.00	  uur	  tot	  10.30	  uur	  en	  woensdagavond	  van	  19.30	  uur	  –	  20.30	  uur.	  Het	  
telefoonnummer	  is	  0541-‐551203.	  Mailen	  mag	  ook:	  delutte@lumenchristi.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
We	  zien	  u	  graag	  31	  december	  a.s.	  bij	  onze	  kraam.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bestuur	  Stichting	  Kerkebos	  De	  Lutte	  
	  
Informatie	  en	  tel.	  nr.	  	  Lokatie	  De	  Lutte	  :	  zie	  ’t	  Luutke	  16	  
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De Lutte




