
Agenda
24 Dec Kinderkerk Kerstviering
26 Dec VVV Kerstwandeling
28 Dec Winterwandeling
27 Dec Start boardingtoernooi
31 Dec Oliebollentraining
31 Dec Oliebollenverkoop voor   
 kerkenbos
05 Jan  Residentieopening
 De Tuffelkeerlkes

DE LUTTE @DELUTTECOM 

#Adventstocht in #DeLutte 
groot succes. ‘Onderweg naar 
kerstmis via De Lutte’ uitge-
beeld door mens & dier

Twitter

ZATERDAG 7 JANUARI VOORRONDES NATIONALE OPEN JEUGD 
KAMPIOENSCHAPPEN (NOJK) IN SPORTHAL DE LUTTERMOLEN

PLECHELMUSHARMONIEKIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke
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Dr. Brandenburg
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf 
maandag 2 januari tot en met vrijdag 6 januari 
2016. 

In deze periode kunt u tijdens kantooruren de 
dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
praktijk telefoonnummer 0541-551355. U wordt 
verbonden met een antwoordapparaat met 
keuzemenu.

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

Graag ook uw aandacht voor het volgende: 
In sommige gevallen moet u bij het ophalen 
van medicatie (bij)betalen omdat bepaalde 
middelen niet of slechts gedeeltelijk worden 
vergoed. Deze betalingen kunnen contant en 
sinds kort ook per PIN worden voldaan. Om onze 
administratie te vergemakkelijken is het daarmee 
niet meer mogelijk om op rekening medicatie 
mee te nemen, uitzonderingen natuurlijk 
daargelaten.

Met vriendelijke groet, Jan Brandenburg, 

De Zonnebloem, De Lutte 0541 - 551 728
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 van 2017 loopt van 10 januari  tot 30 januari 2017 
kopij inleveren woensdag 4 januari voor 20.00 uur via e-mail naar luutke@dorpshoes.nl

 December

24  Kinderkerk Kerstviering
26  VVV Kerstwandeling De Lutte
28  ZijActief Winterwandeling
27  Start Lansing Unitra boardingtoernooi
31  Oliebollentraining loopgroep De Lutte
31  Oliebollenverkoop voor kerkenbos

 Januari 2017

 5  Residentieopening De Tuffelkeerlkes
 7  Voorrondes NOJK De Luttermolen
11  Kaarten SV De Lutte
12 Start cursus E.H.B.O.
14  Voute partie in De Vereeniging

15  Tuffelstekk’n
16 KBO  filmmiddag over de Dinkel
21 Gala avond De Bosdûvelkes
22  Gala matineé De Bosdûvelkes
25  Kaarten SV De Lutte
27 Gala avond De Bosdûvelkes
28  Gala avond De Bosdûvelkes

 Februari 2017

 8  Kaarten SV De Lutte
16  KBO Bingo
18  Carnavalsmis Plechelmuskerk
23  Seniorencarnaval De Tuffelkeerlkes
25  Zotte Zoaterdag Bosdûvelkes
27  Rosenmontag De Lutte

HONDENBELEID INFORMATIE/
ONGENOEGEN GEVRAAGD

Zoals al eerder dit jaar bekend was, is de 
gemeente Losser bezig met het maken van 
een hondenbeleid. Hiervoor is een van de 
ambtenaren bezig met het inventariseren, 
waar er overlast is van hondenuitwerpselen, 
waar zou bv. een hondenuitlaat plaats zou 
kunnen worden gemaakt en of een aantal 
afvalbakken een oplossing zou zijn. Hierbij 
doen we een oproep aan de inwoners van 
De Lutte ons, voor de komende kerstdagen, 
aan te geven wat men daarvan vindt. 
Mensen die al hebben gereageerd op de 
website van de gemeente Losser, hoeven 
dat niet nog een keer te doen. We hebben 
het idee dat het in de kern van De Lutte niet 
zo’n groot probleem is. Maar is dit ook zo?

Dus heeft u last van hondenuitwerpselen 

op 
plaatsen waar dit niet hoort, loslopende 
honden, weet u een locatie waar een 
uitlaatplaats gemaakt kan worden of waar 
afval bakken geplaatst kunnen/moeten 
worden, reageer dan naar onze mail.
Het geeft u een kans mee te werken aan 
het hondenbeleid.

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 

St. Dorpsbelangen De Lutte

JAARKALENDER 2016/2017

De data van de tweede ronde van het kaarttoernooi van S.V. De Lutte, seizoen 2016/2017, 
zijn inmiddels vastgesteld. 

Het betreft de woensdagen 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart en 
22 maart. De aanvang is 20.00 uur. Het organiserende comité vertrouwt en verwacht ook 
bij deze ronde op een grote deelname.

Om de vrij lange periode die ligt tussen einde 1e ronde (14 dec) en begin 2e ronde 
(11 jan) invulling te geven, heeft het comité besloten dit jaar een extra kaartavond in 
te plannen en wel op woensdag 28 december, aanvang 20.00 uur. Een zogenaamde 
”KERSTDRIVE”. Het is de bedoeling dat elke deelnemer op deze avond met een prijs
naar huis gaat. Wij vertrouwen ook u op 28 december te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet, namens het organiserende comité, 

Henk Dierselhuis en Ruud Wolkotte.

KAARTEN SV DE LUTTE

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE 
LUTTE
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In deze laatste editie van ‘t Luutke van 
2016 nog even een kort verhaaltje over de 
‘oudste’ vereniging van onze dorpsgemeen-
schap althans op muzikaal gebied.  Iedereen 
kent wel onze harmonie, die altijd klaar staat 
wanneer er iets feestelijks aan de hand is, 
maar velen in ons dorp en dan denk ik met 
name aan de nieuwe en jonge inwoners 
weten niet dat deze vereniging al meer dan 
100 jaar bestaat.  

Van de beginperiode van onze 
Plechelmusharmonie is helaas weinig be-
waard gebleven, want op 8 mei 1945  ging 
door oorlogsgeweld  het ‘clubonderkomen’ 
(het Bernardusgebouw) inclusief het oude 
archief verloren. Uit gesprekken in 1962 met 
de nog in leven zijnde ‘leden van het eerste 
uur’ bleek dat het eerste muziekkorps in 
1902 werd opgericht door een zekere H. 
Tönies.

De instrumenten kreeg men van het zgn. 
kruisverbond (een landelijke sobriëtas-ver-
eniging tot bestrijding van drankmisbruik)  
en dit kruisverbond stond in 1913 ook 
aan de wieg van de voorloper van het 
Bernardusgebouw.  Het clubje muzikanten 
bestond in die eerste jaren uit 10 á 12 leden, 
kreeg de naam ’Sint Bernardusharmonie’ 
en het oefenen gebeurde vaak in het z.g.n. 
baanhuisje bij de spoorlijn.

De geestelijkheid was in die beginjaren 
nog niet zo gesteld op dat clubje muzi-
kanten dat naar hun mening maar wat 
losbandige muziek maakte op bruiloften 
en feestjes, maar dat veranderde toen het 
clubje muzikanten ook hun medewerking 
verleende aan processies en bedevaarten 
naar Kevelaer.
In 1927 werd men lid van de Koninklijke 
Nederlandse Federatie van harmonie- en 
fanfarekorpsen en werd de naam veranderd 
in “Sint Plechelmusharmonie”en vanaf die 
tijd ging gingen ook de muzikale prestaties 
met sprongen vooruit. In de oorlogsjaren 
waren de muzikale activiteiten tot een mi-
nimum beperkt en de muziekinstrumenten 
werden verstopt (want de Duitsers waren 
gek op koper) maar na de bevrijding speel-
de kapelaan Ottink  een belangrijke rol in de 
opbloei van het korps.

Hij zorgde o.a. voor de aanschaf van nieu-
we instrumenten, want ook het ledental 
groeide in die jaren zeer gestaag. Ook 
burgemeester J.P.A.M. Van de Sandt had in 
die eerste naoorlogse jaren veel inbreng in 
de opbloei van het korps en werd de eerste 

KRONIEK  DE LUTTE

erevoorzitter.

Op zijn initiatief kwam er een Commissie 
van Bijstand, die tot taak had gelden in te 
zamelen voor nieuwe instrumenten en 
….een grote wens:  uniformen! Tot die tijd 
waren de muzikanten herkenbaar aan een 
pet, die ook eigendom was van de vereni-
ging. Als men het korps verliet of moest 
verlaten (ook dat kwam voor) dan moest de 
pet worden ingeleverd!
In 1957 werd de Plechelmusharmonie 
uitgebreid met een drumband-afdeling 
en in datzelfde jaar kwamen ook de eerste 
uniformen en wel 55 donkerblauwe pakken, 
uitgereikt door pastoor van Boxtel namens 
de bevolking.

Tien jaar later in 1967 volgde opnieuw 
een forse investering, want toen moest 
de pas opgerichte majorettegroep in de 
‘kleren’ worden gestoken. Zó kreeg de 
Plechelmusharmonie steeds meer kleur en 
vrouwelijk aanzien, maar het duurde nog tot 
1971 tot de eerste dames mochten meespe-
len in het korps zelf.  De heren vonden het 
n.l. nog steeds ’mannenwerk’, maar er kwam 
in die jaren een gebrek klarinetspelers, dus... 
kwamen er klarinettisten !  De emancipatie 
was begonnen en zette steeds verder door, 
want …. we hebben nu zelfs een vrouwelij-
ke tambour-maître (of .. maitresse?) 

In 1972 kwamen er ter gelegenheid van het 
70-jarig bestaan weer nieuwe (lichtblauwe) 
uniformen en het feestweekend  dat toen 
werd gehouden was de voorloper van de 
Hellehondsdagen .

Uit de Plechelmusharmonie ontstonden 
ook nieuwe verenigingen, want nadat een 
groepje muzikanten als boerenkapel was 
begonnen en aan concoursen had meege-
daan werd in 1974 ’de Lutter muzikanten’ 
opgericht en in 1990 kwam het dweilorkest 
de Tapwacht!
Helaas zijn de majorettes verdwenen 
in de loop der jaren, maar er kwam wel 
een jeugdorkest en ….. een ‘eigen’ ruim-
te in het uitgebreide dorpshoes erve 
Boerrigter. Over alle activiteiten van onze 
Plechelmusharmonie zou ik nog wel veel 
kunnen schrijven, maar daarvoor is deze 
rubriek te kort en.....er is reeds een jubile-
umboek verschenen ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan in 2002. Het jaarlijkse 
kerstconcert is al voorbij als u dit leest maar 
ook in 2017 kunt u weer volop genieten van 
onze harmonie! 

Prettige feestdagen !
Tonnie Bekke

PLECHELMUSHARMONIE
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Graaf Ralf Kristen (37 jaar) en adjudant 
Wouter de Cocq van Delwijnen (van hetzelf-
de bouwjaar) zijn de nieuwe hoogheden 
van CV De Bosdûvelkes. Op 3 december 
kwamen ze in residentie café/zalencentrum 
De Vereeniging tevoorschijn uit een reus-
achtige taart. In aansluiting op het wagen-
bouwthema ‘Heel De Lutte bakt’ heeft CV 
De Bosdûvelkes daarmee hét recept tot een 
smaakvol carnaval 2017 gepresenteerd: ‘Wie 
hebt mer één bericht, wie kriegt de lach 
nich van oons gezicht!   

Men neme...  
Een toezichthouder op de bouw (Ralf) 
en een kei in ijzerwaren (Wouter). Mix en 
match die twee tot je een droomrecept 
uit het boekje van menig deelnemer aan 
‘Heel Holland bakt’ hebt, en stel je dan 
De Lutte als jury voor. Graaf Ralf werkt 
als toezichthouder op de bouw voor de 
gemeente Hengelo en zijn adjudant Wouter 
bij ijzerhandel Ottenhof in Oldenzaal. Niet 
alleen de ingrediënten maar vooral verhou-
dingen zijn bepalend voor dit succesrecept. 
Deze twee hoogheden vertel je niks over 
bouwen, bouwconstructies of onderdelen 
die samen een geheel vormen; zij zijn het! 
En smaken naar meer.  

Nieuwe smaakmakers
Na een groot dank-je-wel aan oud-graaf DJ 
Magic Dré en zijn zoon oud-adjudant Pim 
rond de draaitafel, moesten graaf Ralf en 
adjudant Wouter direct na hun opkomst 
nieuwe smaakmakers in hun recept ver-
werken. Zo presenteerde zich deze avond 
ook een nieuwe vorst voor de Raad van Elf. 
Oud-vorst Gerben (de jongere broer van 
adjudant Wouter) droeg na zeven jaar het 
stokje over aan Daan Senger. En hofkapel 
Dûvels Geweld showde zich bij de opkomst 
in nieuwe kleding. Nog steeds herkenbaar 

in zwart/wit geblokt, maar in een veel 
moderner jasje. Kortom, een avond vol 
verrassingen.

Kennismaking
Tijdens de instuif op zondag 11 december 
hielden  de nieuwe graaf Ralf en zijn adju-
dant Wouter met hun dames tussen 13.00 
en 18.00 uur open huis in residentie De 
Vereeniging aan de Dorpstraat 7 in De Lutte. 
Buren, vrienden, bekenden, inwoners van 
De Lutte en andere belangstellenden waren 
van harte welkom tijdens de traditionele 
instuif van De Bosdûvelkes. Op het pro-
gramma stonden o.a. de sleuteloverdracht 
en een nadere kennismaking met de 
nieuwe hoogheden. De muzikale begelei-
ding werd verzorgd door hofkapel Dûvels 
Geweld en drive-in Starlight Licht & Geluid.  
   

Tijdens de laatste twee weken van het jaar 
wordt de sporthal De Luttermolen in De 
Lutte wederom ingericht voor het Lansing 
Unitra Boardingtoernooi. Vorig jaar werd 
door een commissie van de plaatselijke 
voetbalvereniging SV De Lutte het toernooi 
nieuw leven ingeblazen. Voorzitter van 
de commissie, Nieck ter Beek: “De teams 
stromen binnen, dit jaar gaan we voor 180 
teams ten opzichte van 155 van vorig jaar. 
We hebben het toernooi verdeeld over acht 
dagen. Dit toernooi heeft De Lutte wel op 
de kaart gebracht, want veel nieuwe teams 
die er vorig jaar niet bij waren melden 
zich spontaan aan, omdat ze van andere 
verenigingen positieve berichten hebben 
gehoord. 

Buiten de jeugd, hebben we ook dit jaar 
weer drie voorronde avonden met pres-
tatie eerste elftallen, die allen strijden om 
een plek in de grote finale op donderdag 
5 januari. Wat nieuwe is dit jaar, dat we ook 
een avond hebben voor louter zaalvoet-
balteams, deze is op dinsdag 3 januari. Er 
hebben zich zelfs eerste elftallen aange-
meld. Maar de wedstrijden overdag, louter 
jeugdteams, verdienen de onverdeelde 
aandacht. Voor de jeugd én hun ouders is 
dit in de vakantieperiode een prachtig spor-
tevenement om te aanschouwen”, aldus 
Ter Beek. In 2008 werd het laatste toernooi 
georganiseerd. Nu, op de valreep van 2017, 
heeft Niek ter Beek zich weten te omringen 

met enthousiaste jeugdigen in de commis-
sie. Naast de inrichting van de sporthal is 
voor de communicatie, versnaperingen en 
een afsluitende feestavond een perfecte 
organisatie neergezet. “We zijn ontzettend 
ingenomen met de naamgever van het 
toernooi, Lansing Unitra BV. Het in Hengelo 
gevestigde bedrijf, specialist in bedrijfswa-
geninrichtingen, is voor het tweede jaar 
de hoofdsponsor”, zo besluit de gedreven 
voorzitter.

Het Lansing Unitra Boardingtoernooi wordt 
gespeeld in negen dagen. De aftrap is 
dinsdag 27 december. De finaleronde is op 
donderdag 5 januari met de prijsuitreiking 
en aansluitend een knallende feestavond 
met loterij. Alleen op Nieuwjaarsdag is het 
rustig in de sporthal. De juiste tijdstippen en 
indeling van de teams is te vinden op www.
svdelutte.nl

RALF KRISTEN EN WOUTER DE COCQ NIEUWE HOOGHEDEN  2E LANSING UNITRA BOARDINGTOERNOOI IN DE LUTTE

OLIEBOLLENTRAINING 
LOOPGROEP DE LUTTE
Traditioneel op Oudejaarsdag, 31 
december, organiseert de Loopgroep 
De Lutte voor eigen leden voor de 
16e keer de Oliebollentraining als een 
goede jaarafsluiting. Het betreft hier een 
ontspannen en gezellige training voor 
zowel de hardloopgroep als de sportief 
wandelgroep. De duur van de training is 
ca. 1.15 uur en de start is vanaf het kerk-
plein om 9.00 uur. Onderweg zal er even 
ludiek een kleine pauze ingelast worden 
en na afloop ontvangt  elke deelnemer 
koffie met oliebollen in zalencentrum de 
Vereeniging. 
De oliebollen worden gekocht bij de 
pastorie en dienen een goed doel nl. 
Stichting Kerkebos.
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Schuif-Aan Dinsdag en vrijdag| 12:00 uur
Onder het motto “Schuif-Aan” kunt u samen met de andere bezoekers van de activiteiten in 
het dorpshoes Erve Boerrigter deze maaltijd nuttigen.
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 
12.00 uur is er de gelegenheid om een drie gangen warme maaltijd mee te eten voor € 7,00 
p.p. Opgave via het dorpshoes 0541-552009 of 06-10073282

Koffie tijd met ... stopt! 
Afgelopen periode is er geëxperimenteerd met de inloop activiteit Koffietijd met… . Helaas 
was de opkomst zeer gering en is er besloten om de inloopactiviteit van januari 2017 te 
stoppen. Laatste spreekuur van dit jaar zal zijn op woensdag 21 december as van 10.00 – 
11.30 in Erve Boerrigter.

Financieel-Formulieren (FF) spreekuur (Losser) Dinsdag | 13:00 - 15:00 uur
Informatie folders verkrijgbaar in dorpshoes Erve Boerrigter
Er waren te weinig dorpsgenoten die van het spreekuur gebruik maakten. Heeft u toch 
nog vragen of hulp nodig dan kunt u een afspraak maken bij het FF spreekuur in Losser. Op 
dinsdag van 13.00 – 15.00 bent u van harte welkom bij onze locatie: De Muchte, Vlasakker 2. 
Tel: 053-5369400

Optreden in Erve Boerrigter van Zangkoor Dinsdag 20 december | 14:00 uur
In samenwerking met de ontmoetingsgroep van ZSM organiseert ’t Lutters Geluutke een 
gezellige kerstmiddag met muziek. Het koor  zingt voor u een kerst repertoire
Dinsdag 20 december: Aanvang 14.00 uur. Iedereen is welkom, Na afloop gezellig samen-
zijn met een kop koffie of thee. Entree is gratis. U komt toch ook!

Ruggengymnastiek Maandag | 18:00 - 19.00 uur en Vrijdag | 09:00 - 10:00 uur
Tijdstip: Maandagavond van 18.00 – 19.00 uur en vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur. 
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter De Lutte. Kosten: € 85,00  voor 10 lessen (10 lessen en 2 
inhaalmogelijkheden) Voor informatie en opgave kunt u mailen naar: petra.slickers@t-onli-
ne.de of bel naar: mobielnummer 06-3821095

DORPSINFOPUNT

Let op! Spreekuur wijkagent Bennie Peters op 28 december 
gaat niet door. Dinsdag 3 januari is de wijkagent weer aanwezig.

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

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
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’  Laatse woensdag v.d. mnd | 09:30 uur
Sociaal Team De Lutte/ Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand 
een kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig 
tempo staan voorop. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor 
eigen rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wan-
deling van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is 
gratis. Woensdag 28 december op eigen initiatief.

Sociaal Team De Lutte/Beuningen: Woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Op woensdag 28 december as. is er geen inloop spreekuur van het Sociaal Team
Op woensdag 4 januari 2017 zijn we weer aanwezig.
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen 
beantwoorden.

KINDERACTIVITEITEN IN DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

In de Vitrine 
Jens Steghuis uit de Lutte is de eerste verzamelaar die zijn verzameling tentoonstelt in 
de Vitrine. Jens is 10 jaar en hij verzamelt al drie jaar allerlei soorten stenen met de afdruk 
van fossielen. Voor het vinden en zoeken naar deze bijzondere stenen gaat Jens samen 
met zijn opa naar Velpe of Ibbenburen in Duitsland. Zijn mooie verzameling met uitleg is 
te bewonderen in de vitrine bij Erve Boerrigter. Kom langs en neem een kijkje.
Wil jij ook je verzameling laten zien, laat het mij dan weten via mieke@dorpshoes.nl

Vrije inloop Knutselfabriek 
Zijn er kinderen die weer leuke knutselwerkstukken willen maken? Laat het dan weten 
bij Erve Boerrigter. 

Tekenles Er is een plekje vrij! Maandag | 15:00 uur
Sinds begin september is Moniek Arends gestart met tekenlessen voor kinderen in Erve 
Boerrigter. Rondom een thema worden de lessen uitgevoerd. Tevens worden verschil-
lende technieken uitgediept. De lessen worden gegeven op maandag van 15.30 – 16.00 
uur. De lessen zijn 1 keer in de 14 dagen. September 2016 – Juli 2017.
Op dit moment is er een plekje vrij.
Heeft uw kind belangstelling dan kunt u contact opnemen met info@kindinmij.nl

Dansactiviteiten Woensdag
Vanaf 2017 start Dance Master Kolmschot bij voldoende aanmeldingen met dansactivi-
teiten voor kinderen van 4 t/m 12 jr. op de woensdagmiddag o.a. kidsswing en street-
dance. Er zijn spiegels aanwezig in de dansruimte.
Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met Remco Schothuis tel: 
0541-512294 of 06-51686384, of kijk op de site www.kolmschot.nl
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De E.H.B.O. vereniging De Lutte begint in januari 
2017 met een cursus E.H.B.O. en Reanimatie met 
A.E.D. In deze cursus wordt ook de Kinder-E.H.B.O. 
behandelt. De cursus bestaat uit een zelfstudie 
(theorie) en 6 praktijklessen en wordt afgesloten 
met een examen. De cursus start op donderdag-
avond 12 januari 2017 en wordt gehouden in het 
dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. De volgen-
de data zijn 19 en 26 januari en 2, 9 en 16 februari. 
Hierna volgt het examen. De kosten hiervoor zijn 
€ 125,--. Informeer bij je ziektekostenverzekering 
of je voor een vergoeding van deze cursus in 
aanmerking komt.

MAAK HET VERSCHIL EN GEEF JE OP!
voor meer info zie: www.ehbodelutte.nl

KIEK ES

OPBRENGSTEN VAN KWF 
KANKERBESTRIJDING 
2016
Tijdens de collecte voor KWF 
Kankerbestrijding is in de gemeente 
Losser een prachtig bedrag opge-
haald. De totale opbrengst in de 
gemeente is € 8.798,69. Hiervan is in 
De Lutte € 1.885,84 opgehaald en in 
Beuningen € 504,41. 
Deze fantastische opbrengst is te 
danken aan de inzet van al onze 
collectanten die we natuurlijk willen 
bedanken. Ook willen we alle men-
sen bedanken voor hun gift!

Heike Brandenburg, namens KWF 
Kankerbestrijding.

KIEK ES!

Met wat meer familiair teamwork had de vorige opga-
ve in Kiek Es! zeer waarschijnlijk een andere winnaar 
opgeleverd. Anita Wiefferink dacht de trapleuning bij de 
hoofdingang van De Vereeniging te hebben herkend.  
Dat was helaas niet het juiste antwoord. Haar man Paul 
had het wel goed gezien toen hij ons meldde, dat de 
foto was gemaakt bij het trapje naar de kapel op de 
Tankenberg.  Helaas voor de familie Wiefferink was die 
locatie ook al aangedragen door Anne Dierselhuis. Een 
eervolle gedeelde tweede plaats derhalve voor Paul & 
Anita en de digitale wisselbeker is al toegezonden aan 
Anne. Proficiat!
Ook voor de laatste uitgave van ’t Luutke in 2016 maakte Tessa Olde Riekerink weer een 
foto van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat 
heeft gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/
kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. 
Veel succes.

‘Generatie Y is lui en verwend’. Met generatie 
Y wordt bedoeld de mensen die ruwweg 
geboren zijn tussen 1980 en 1995. Dit gaat 
dus over mij. Weliswaar op het randje, maar 
toch. Ik heb nog geen idee waar het artikel 
over gaat, maar de titel staat me alvast 
niet aan. Ongewild doet het iets met me. 
Wegklikken zou in dit geval slim zijn, dat zou 
me toch weer wat onnodige frustratie sche-
len. Maar om de één of andere reden kan ik 
het niet laten en open het artikel. 

Als ik het stuk van meneer Huppeldepup 
moet geloven ben ik lui, onverantwoordelijk, 
verwend, snel verveeld, ondankbaar, egoïs-
tisch en ongemotiveerd. Onvolwassen. Ook 
nog. Zo! Da’s toch knap van Huppeldepup 
dat-ie zomaar even een complete leeftijds-
groep in een paar karaktereigenschappen 
weet te omschrijven. Hij vindt dat we beter 
moeten presteren, terwijl hij tegelijkertijd 
zegt dat we toch niks zullen bereiken met 
onze zesjesmentaliteit. Lastige combinatie 
lijkt me. In deze moderne maatschappij 
móeten we dankbaar zijn voor alle moge-
lijkheden die de generaties voor ons nooit 
hebben gehad. We hebben geen excuus 
meer om te falen. We móeten alle moge-
lijkheden tot in het uiterste benutten. We 
móeten afstuderen aan een universiteit, als 
het even kan cum laude. En vervolgens móe-
ten we direct aangenomen worden voor 

een topfunctie bij een ingewikkeld bedrijf, 
bij voorkeur eentje met een Engelse naam. 
En dat in een tijd dat de één na de ander op 
straat wordt geschopt. Maar wij móeten! Wij 
moeten presteren!

Maar wat is dat dan presteren? Is dat 
ideaalbeeld dan alleen maar gebaseerd op 
meer, beter, rijker en groter? Misschien zijn 
zijn idealen wel helemaal niet de onze! Wat 
denkt die Huppeldepup wel niet? Al lezende 
krijg ik steeds meer de indruk dat presteren 
voor die knakker betekent dat je een beetje 
loopt te roeptoeteren in een generaliserend 
opiniestuk. En ik doe niet veel beters door 
m’n frustraties daarover in een column van 
me af te schrijven, terwijl ik ondertussen 
lekker onvolwassen al m’n verdere verant-
woordelijkheden loop te vermijden.
Ach weet je, ik klik het artikel dicht. Anders 
lig ik er vannacht wakker van. Voordat ik met 
m’n luie bestaan m’n bed in duik, ga ik me-
neer Huppeldepup nog even googelen. Ik 
schat hem een jaartje of zestig. En dan voel 
ik hoe mijn frustratie langzaam wegtrekt en 
plaats maakt voor genoegdoening. Want 
was zíjn generatie niet verantwoordelijk voor 
het opvoeden van al dat tuig zoals ik? -Tessa-

CURSUS E.H.B.O. EN REANIMATIE 
MET A.E.D. IN DE LUTTE

 COLUMN IK-ZEG-T-OE! - GENERATIE Y

Kerstconcerten, kerstmarkten, wandelingen en het programma van de midwinterhoorn-
blazers; dit alles is te lezen in onze VVV kerstagenda die in boekvorm voor de inwoners en 
toeristen is samengesteld in gemeente Losser en omstreken. 

Op overzichtelijke wijze zijn de activiteiten van de maand december weergegeven. Met 
onder andere de kerstconcerten in de gemeente Losser, de kerstmarkten in de regio en 
Duitsland, het programma van de adventbloazers en de kerkdiensten rond de feestdagen. 
De kerstagenda is gratis af te halen op de VVV kantoren in Losser en De Lutte.

VVV TOURIST DE LUTTE INFO GEEFT KERSTKALENDER UIT
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Renee en Chris nieuwe jeugdhoogheden Bosdûvelkes

De Lutte - Tijdens de jaarlijkse jeugdgala van CV De Bosdûvelkes zijn jeugd-
gravin Renee (Zengerink) en jeugdgraaf Chris (Grote Beverborg) als nieuwe 
hoogheden gepresenteerd tijdens de jeugdgala van CV De Bosdûvelkes. De nieuwe 
jeugdhoogheden zijn allebei 12 jaar en leerling van het Twents Carmel College (locatie 
Lyceumstraat) in Oldenzaal. Bijna 150 kinderen (7 tot 14 jaar) uit De Lutte genoten volop van 
de galavoorstelling. Het waren dit keer de populaire Pokémons die de nieuwe jeugdhoog-
heden welkom heetten in residentie De Vereeniging. Naast het populaire proppen, waren 
er onder andere de flamingo’s en een act met de trappelzakboogie. Traditiegetrouw voer-
de ook de leiding van Jong Nederland een doldwaze act op. Ook hofkapel Dûvels Geweld 
ontbrak niet in het afwisselende programma dat de jeugdcommissie had samengesteld.  

 Jeugdgravin Renee en jeugdgraaf Chris hebben ook een 
eigen lijflied geschreven. Hiermee gaan ze, daarbij onder-
steund door de eigen Jeugdraad van elf (met 14 leden), 
deelnemen aan verschillende activiteiten waaronder de 
Twentse Jeugdprinsen Verkiezing. En natuurlijk rijden ze 
mee in de optochten van De Lutte (op Rosenmontag) en 
dinsdags in Losser. Daarnaast zullen ze samen met graaf 
Ralf en adjudant Wouter aanwezig zijn bij diverse evene-
menten die op de carnavalskalender staan. VVV De Lutte-Losser-Beuningen organiseert op Tweede Kerstdag een prachtige 

Kerstwandeling rondom De Lutte. De start is tussen 10.00-12.30 uur vanaf VVV De Lutte in 
dorpshoes Erve Boerrigter. Onderweg is op diverse plekken het geluid van de midwinter-
hoorn te horen. De korte route is 7 km. en de lange route 10 km. De kosten bedragen € 6,50 
voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen.

Deze wandeling voert door het verrassende mooie landschap rondom De Lutte, met zijn 
stuwwallen, bospaden en verrassende doorkijkjes, over het Boerskotten en het landgoed 
Beerninkholt. De wandelaars kunnen tevens kennismaken met Schenkerij PoortBulten, de 
nieuwe horecagelegenheid in het Arboretum, voor koffie/
thee met lekkers. Ook is er onderweg nog een drankje en 
hapje.

De deelnemers kunnen tijdens de route genieten van de 
wedstrijd gemeenteblazen van de midwinterhoorns uit 
Twente. Deze wedstrijd begint om 13.30 uur en wordt ge-
houden bij de vernieuwde boerderij van de familie Westerik 
(erve Monninkhof) in De Lutte. Hier komen de beste mid-
winterhoornblazers van de verschillende buurtschappen 
bijeen om te strijden voor het kampioenschap van Twente.

Voor meer informatie: www.vvvdeluttelosser.nl of tel 0541-551160

NIEUWE JEUGDHOOGHEDEN BOSDÛVELKES

Onze advents/kerstviering is alweer voorbij en het was goed en erg gezellig; hartelijk 
dank aan pastor Schraven, die voorging bij de viering en het dames- en herenkoor. Ook 
was er veel waardering voor de kinderen en de leerkrachten van de basisschool die 
voor ons een eigentijdse kerstmusical op een uitstekende wijze hebben opgevoerd. En 
natuurlijk voor iedereen die verder heeft meegeholpen deze middag tot een succes te 
maken. Het nieuwe jaar beginnen we met een filmmiddag over de Dinkel op maandag 
16 januari om 14.00 uur in De Vereeniging.

Deze film van Jan van der Geest, die zelf deze middag zal leiden, is het verhaal over 
het stroomgebied van de Dinkel vanaf de bron in Holtwick tot en met de monding in 
Neuenhaus. Het gaat over interessante plekjes die we vinden in onze omgeving, zoals de 
steenfabriek in Losser, Natura Docet Wonderrijck, de bruggetjes en de Greune Stet met 
de zandheuvels bij De Lutte. 
Vragen en uw eigen opmerkingen zijn welkom op deze middag. Uw eigen bijdrage 
hiervoor is  €2,00.

BESTE LEDEN VAN KBO DE LUTTE:

VVV KERSTWANDELING TWEEDE KERSTDAG IN DE LUTTE

HOOGHEDENTRIO DE TUFFELKEERLKES COMPLEET

Miss Susan Volker maakt het trio hoog-
heden bij de Lutter carnavalsvereniging 
De Tuffelkeerlkes compleet. Zij werd 
zaterdagavond 10 december door Baron 
Remco en Adjudant Martin aan het publiek 
gepresenteerd. 

Susan is 20 jaar en ze mag graag achter de 
draaitafel staan en de zaal opzwepen met 
haar muziek. Ze zit in het eerste jaar van 
de opleiding facility management aan het 
Saxion in Deventer. Naast haar studie werkt 
de Miss in de bediening en keuken bij eet-
café Plexat in De Lutte.

In haar vrije tijd is Susan druk bezig met 
volleybal. Ze volleybalt in Dames 3 van 

Lutheria. Samen met haar vriend Rick 
Horsthuis, Baron Remco Peters I, Adjudant 
Martin uit het Broek en de partners van 
beide heren Miranda en Natasja, vieren ze 
dit jaar carnaval onder het motto: ‘Dit joar 
timmert wie an de weg!!!’



14 15

 
 
 
Zaterdag 24 december: Kerstavond 
18.30 uur  : Kinderviering 
Voorganger  : Mevr. I. Onland 
 
21.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het themakoor  
Voorganger  : Pastor H. Jacobs 
Lectrice   : Mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Twan Bekke en Mirthe Rolink 
Collecte  : 2e collecte voor versiering van de kerk 
Adventsactie : Bus staat achter in de kerk 
 
Zondag 25 december: 1e Kerstdag 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : Pastor H. Jacobs   
Lectrice  : Mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars  : Lars grote Beverborg en Tess Kleissen 
Collecte  : 2e collecte voor de Caritas 
Adventsactie : Bus staat achter in de kerk 
 
Maandag 26 december: 2e Kerstdag:  Géén viering 
Woensdag 28 december :19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 1 januari:   Nieuwjaarsdag  
10.00 uur  : Eucharistieviering  
Voorganger  : Pastor H. Jacobs 
Lectrice  : Mevr .M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Bart en Joyce Rolink 
Adventsactie : Bus staat achter in de kerk 
 
Dinsdag 3 januari  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 4 januari  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 8 januari 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor  
Voorganger  : Pastor I. Schraven     
Lectrice   : Mevr. L. Scholte Lubberink. 
Misdienaars       : Joep Volker en Eva Oude Egbrink 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Woensdag 11 januari : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Overleden: 
Agnes Alberink-Boers. Past. Geerdinkstraat 8, op de leeftijd van 67 jaar. 
Marie Keizer-Pots, Berghummerstraat 15 Denekamp, op de leeftijd van 86 jaar. 
Jan Lentfert, Joh. Van Burenlaan 8 Oldenzaal, op de leeftijd van 91 jaar. 
 
Intenties:  
Zondag 25 december  Fien Bosch-Wekking, Johnny Punt, Ouders Gieslink-
Frielinck, Bennie Bosch, Ouders Bosch-van der Zande, Frans en Annemarie 
Rosink, Ilse Weegerink-Olde Riekerink, Gerhard Olde Riekerink, Ouders 
Schasfoort-Smellink, Ouders Schiphorst-Grashof, Ouders Westerik-Kleijhuis, 
Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Marinus Oude Egbrink, Truus en Hendrik 
Schasfoort-Nijhuis, Truus Egberink-Grashof, Wies Scheper-Rikmanspoel, Hermien 
Segerink, Ouders Nijhuis-Tijhuis, Maria Tijhuis-Kamphuis, Echtpaar van Benthem-
Reijmer, Ouders Wonniger-Rolink, Gerhard Welhuis (Bavelsweg), Hendrik 
Benneker, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Hendrik Jozef Grunder, Ouders 
Notkamp-Nijhuis, Ouders Schopman-Aveskamp, Ouders Beernink-olde Meijerink, 
Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Ouders olde Hanter-Lansink, Henk grote 
Beverborg, Annette Olde Hendrikman-Wigger, Ouders Tijans-Volker, Ouders 
Volker-Westerik, Gerrit ter Beek, Femie Wigger-Schurink, Ouders groote 
Beverborg-Snippert, Ouders grote Beverborg-ter Brake, Ouders Hooge Venterink 
Notkamp, Elly Pross-Mensink, Gerhard Morsink, Ouders ter Brake-groote 
Beverborg, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Ouders Pots-Beernink, Ouders 
Welhuis-Kuipers, Ouders Nolten-Harbert, Ouders Westerik-Welhuis, Antonius 
Grote Punt, Bernard Zwijnenberg, Ouders Beernink-Borgreve en Johan, Ouders 
Blockhuis olde Hendrikman en Els, Herman Pünt, Frans Koertshuis en overl. fam., 
Ouders Tijhuis-Rosink, Bernard Hampsink, Marietje Bonnes-Kortink, Annie 
Rolink, Stien Rolink-Pikkemaat, Ouders Rolink-Zanderink, Ouders Bulter-groote 
Beverborg, Ouders Benneker-Schasfoort, Benny Luyerink, Ouders Dierselhuis-
Bosch, Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Theo Heebing, Dini Heebing-
Lentfert, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Haarman-Bartelink, Ouders 
Kempers-hoge Bavel, Ouders Volker-Ter Linde, Gerhard grote Beverborg, Henk 
en Ine Nijhuis-Wigger, Annie Maseland, Hennie Schopman, Herman Koertshuis, 
Jan Schurink,Jan Heijdens, Ouders Olde Rikkert-Beernink, Ouders Olde Rikkert-
Dierselhuis, Bennie Pot, Martin Volker, Ouders Hampsink-Rolink, Jan Nijhuis 
(Beatrixstraat), Hubert Sweerts, Ouders Koekoek-Egberink en Jan, Henk en Ellie 
Koertshuis-Heetkamp, Ouders Schrader-Bonnes, Tonny Greftenhuis(Dorpstraat), 
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Ouders Haarman-Harbert, Johan Willemsen, Lies Beernink-Berning, Marie Keizer-
Pots, Overleden Fam Steinmeier, Johan Oude Egbrink (past. Geerdinkstraat), 
Agnes Alberink Boers, Ellen van Rossum, Hans Visschedijk, Herman Meijer, 
Herman Oude Nijeweme, Theo van de Vechte, Hennie Vaneker, Hubert Velthuis, 
Bennie Schasfoort, Gerald Koop, Jan Schaepers, Echtpaar Dwars-te Molder, 
Jan Lentfert. 
 
Jaargedachtenis: Gerhard Olde Riekerink (Pennkaamp), Antonius Zwijnenberg, 
Ouders Morsink-Grote Punt, Bernard Sanderink, Joke Grunder-Kroeze, Marie 
Bulter-groote Beverborg, Ouders Bosch-Benneker, Frans Maseland, Rikie Alink-
Beernink, Toon Steinmeijer, Ouders Grevinga-Wolters,  
Ouders Olde Riekerink-Lakemeier. 
 
Woensdag 28 december: Antonius Grote Punt, Bennie Bosch. 
 
Zondag 1 januari: Ouders Notkamp-Nijhuis, Bernard Sanderink, Hennie oude 
Egberink, Henk van Leijenhorst, Bennie Bosch (Merelstraat), Gerhard grote 
Beverborg, Jan Heijdens, Agnes Alberink Boers, Jan Schaepers, Jan Lentfert. 
 
Jaargedachtenis: Annie Seijger-Bulthuis, Ouders Bentert-Nijhuis, Antoon Bosch.  
 
Zondag 8 januari: Hans Damgrave, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders 
Notkamp-Nijhuis, Henk grote Beverborg, Gerhard grote Beverborg, Herman 
Koertshuis, Agnes Alberink Boers, Jan Lentfert. 
 
Jaargedachtenis: Dinie Morsink, Marietje Spitshuis-Schasfoort, Ouders Olde 
Rikkert-Dierselhuis, Ouders Morsink-Sombekke, Ine Beuvink-Morsink, Tonnie 
Lentfert-Broekhuizen, Tonnie Ankone, Gerhard Haarman (Theussink), Ouders 
groote Beverborg-Snippert, Gerhard Haarman (Wielewaalstraat), Hennie Reimer, 
Ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust). 
 
Pastorpraat: 
Eind van het jaar, Deze periode, zo rond Kerst en Oud en Nieuw, het is dan net 
of je op het scherpst  leeft. Je voelt het intense contact, of .......  juist misschien 
het gemis daaraan. Het zijn dagen van verwachtingen. Komen ze, de familie, de 
kinderen?  Het blijkt dat er inmiddels zo’n anderhalf miljoen Nederlanders zijn 
die juist deze dagen niet thuis zijn, maar op vakantie gaan. Ben ik ouderwets dat 
ik dat bijzonder vind? Weggaan, met de feestdagen?! Niet elkaar opzoeken maar 
misschien juist vanwege die contacten, weggaan.  

Of zijn de herinnering aan de Kerst en jaarwisseling van vroeger inmiddels door 
ons enigszins geromantiseerd?  Was de geborgenheid van vroeger toen niet 
vanzelfsprekend met die feestdagen als meest tastbare herinnering? Geuren 
blijven ons mensen het meeste bij. We weten nog bijna hoe het vroeger geurde 
in huis in deze periode. De kaarsen, het kerstgroen, het meer dan gewone eten 
dat op tafel kwam, de zelf gebakken oliebollen. Wat zouden we nog graag die 
geur opsnuiven en daarbij het geborgen gevoel van vroeger thuis. Maar het kan 
ons ontglipt zijn, net zoals de kerkgang, de eenvoud van ons geloof toen. Wij zijn 
veranderd, maar ons christelijk geloof is dat niet! Laten we opsnuiven, die 
warmte van de contacten vroeger, die kern van ons geloof die onverminderd heil 
brengt voor ons mensen en de mensheid! Dan zoeken we elkaar weer op, 
enigszins wijzer geworden maar in de kern verlangend naar dat contact van 
mens tot mens dat opnieuw in ons geboren kan worden.   
Zalig Kerstmis, Zalig Nieuwjaar!  

Pastor Leo Ros 
 
Misintenties.        
Met ingang van 1 januari 2017 heeft het bestuur van Lumen Christi het bedrag 
voor misintenties vastgesteld op € 8,00. 
 
Adventsactie. 
Bij het vorige ‘t Luutke is vergeten het Adventszakje toe te voegen. 
U ontvangt het nu bij het Kerst Luutke. U kunt het zakje t/m 1 januari inleveren 
in de bus achterin de kerk.  

Hartelijk dank namens de werkgroep Diaconie 
 
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 beleven. Na afloop is er iets lekkers voor de kinderen.   
Wij hopen dat vele kinderen en hun ouders deze Kinderkerk met ons 
meebeleven.  
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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 komt geheel ten 
goede aan het onderhoud van het Kerkebos. De verkoop start om 9.30 uur en 
gaat door tot 14.00 uur. De prijs voor 10 oliebollen bedraagt € 6,- (zowel met als 
zonder krenten/rozijnen). Bij minder valide mensen kunnen de oliebollen 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 

Bestuur Stichting Kerkebos De Lutte 
 
Nieuwe penningmeester 
Na een aantal jaren van zoeken naar een nieuwe penningmeester, is dan nu 
eindelijk deze vacature ingevuld binnen onze geloofsgemeenschap. 
René Grote Beverborg heeft zich beschikbaar gesteld en is inmiddels benoemd. 
Hij heeft de taken over genomen van Jan Welhuis. 
Wij wensen hem veel succes toe met het vervullen van de taak als 
penningsmeester binnen onze geloofsgemeenschap. 
Contactgegevens René Grote Beverborg: Tel: 06-21514060    
Email: rene@grotebeverborg.net  
 
Tevens wenst de locatieraad onze geloofs- en dorpsgemeenschap prettige 
feestdagen en alle goeds voor 2017! 
    Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7, 7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   9.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur 
                                               Vrijdagmorgen van   9.00 -  10.30 uur 

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 Praktische hulp 
nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413 (bereikbaar op werkdagen van 10 – 12 uur) 

Bankrek. Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 
 
 
                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

TEL 0541-551350  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


