
Agenda
23 jan Kaartmiddag KBO Sterrebos
24 jan Kaarten S.V. De Lutte
26 jan Lezing Dree Marken
26 jan 3e Gala De Lutte Bosdûvelkes
27 jan 4e Gala en Orde v. Verdienste
  3 feb Carnavalsmis Plechelmuskerk
  7 feb Kaarten S.V. De Lutte
  7 feb Seniorencarnaval

@ciAkroon

Het is definitief. Ik word bur-
gemeester @GemeenteLosser. 
Mooier kan niet! Heel blij en 
dankbaar voor het vertrouwen.

Twitter

plechelmusschool winT 
kersThAndbAlToernooi

kiek-es
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 2 - van 23 januari t/m 13 febuari 2018

Dorpsblad van De Lutte
't luutke

kroniek de luTTe:
een nieuw jAAr kronieken
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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

In de laatste ledenvergadering van de Vereniging van Huiseigenaren de Luttermolen 
(VHDL), is door de leden besloten de vereniging op te heffen. Reden hiervoor waren, 
het aantal leden loopt terug, de wijk is afgebouwd, de freeriders hebben hun gelijk 
gekregen van de rechter, het bezwaarschrift m.b.t. de handhaving is afgewezen door 
de gemeente, de rechtszaak, tegen de gemeente, wordt niet gevoerd door de vereni-
ging en er is al een belangenvereniging voor de bewoners van De Lutte, t.w. Stichting 
Dorpsbelangen De Lutte (SDDL).
Het voorstel van het bestuur om het batig saldo over te hevelen naar SDDL, werd 
onder voorwaarden geaccepteerd. Een commissie van leden van de VHDL en leden van 
de SDDL hebben een plan gemaakt om dit batig saldo te besteden, enkel en alleen aan 
de wijk de Luttermolen. Voor de overdracht en acceptatie is een convenant opgesteld 
door beide partijen. Per 31 december 2017 is de VHDL officieel opgeheven bij de Kamer 
van Koophandel.
Voor de bewoners van de Luttermolen geldt dan ook vanaf nu, dat u zaken betreffende 
de Luttermolen, kunt melden bij de SDDL. Hiervoor kunt u op iedere eerste maandag 
van de maand, met uitzondering als dit een feestdag betreft, terecht op het spreek-
tijd van 18:30 uur tot 19:00 uur in Erve Boerrigter. Het kan ook gemeld worden op het 
e-mailadres: mail@dorpsbelangendelutte.nl ,kijk op de website www.dorpsbelangen-
delutte.nl of volg hun op facebook (@DLuttedorpsraad) en Twitter (@DLuttedorpsraad). 
SDDL heeft ook in bijna alle uitgaven van ’t Luutke een item.
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur

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

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

Het volgende ’t Luutke, 3 loopt van 13 februari tot 6 maart 2018 
kopij inleveren woensdag 7 febuari voor 20.00 uur via e-mail.

 Januari

23 Kaartmiddag KBO Sterrebos
24 Kaarten S.V. De Lutte
26 Lezing Harm Smeenge, Dree Marken
26 3e zitting Gala De Lutte Bosdûvelkes
27 4e Gala met Orde van Verdienste

 Februari

  3 Carnavalsmis Plechelmuskerk
  7 Kaarten S.V. De Lutte
  7 Seniorencarnaval De Tuffelkeerlkes
  7 Deadline ‘t Luutke nr. 3
  9 Jongerenbal Jonge Bosdûvelkes
10 Zotte Zoaterdag De Vereeniging
11 Feestavond Tuffelkeerlkes bij Jossie

12 Carnavalsoptocht De Lutte
12 Rosenmontag De Lutte Carnaval
13 Dûvel verbranden Bosdûvelkes
13 Tuffelkorf verbranden Tuffelkeerlkes
20 Jemaco avond ZijActief
21 Kaarten S.V. De Lutte
21 Themamiddag Openbaar Vervoer
28 Deadline ‘t Luutke nr. 4

 Maart

  7 Kaarten S.V. De Lutte
  9 KBO Etentje in De Vereeniging
13 ZijActief lezing door Boswachter
18 Presentatieviering 1e H. Communie
21 Kaarten S.V. De Lutte

Jaarkalender 2018 VerenIGInG Van HUISeIGenaren de lUTTerMOlen 
OPGeHeVen

Zoals in heel Nederland het geval is, 
wordt ook in De Lutte elk jaar op 4 mei 
stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. In ons dorp gebeurt dat 
sinds jaar en dag met een bijeenkomst 
in de St. Plechelmuskerk en aansluitend 
een kranslegging bij de oorlogsgraven 
op het kerkhof en aansluitend twee 
minuten stilte. 

Twee enthousiaste vrijwilligers van 
dorpshoes Erve Boerrigter, Yvonne 
Schasfoort en Miranda Eidhof, tekenden 
altijd op perfecte wijze voor de organisa-
tie van deze herdenking.

Beide vrijwilligsters hebben echter te 
kennen gegeven hiermee te zullen 
stoppen. Yvonne en Miranda geven het 
stokje over aan twee (of drie) vrijwilligers 
die zich hier net zo betrokken bij voelen. 
Het moge duidelijk zijn dat die opvolgers 
er absoluut moeten komen om deze 
belangrijke traditie ook voor ons dorp in 
stand te kunnen houden. Vandaar deze 
dringende oproep. Yvonne en Miranda 
geven aan dat een compleet draaiboek 
beschikbaar is. De werkzaamheden zijn 
te overzien. Voor meer informatie kan 
worden gebeld met Yvonne Schasfoort 
(tel. 06-25067961) of Stephan Scheper 
(06-20018944).   

dOdenHerdenkInG In de lUTTe
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In ‘t Luutke nr. 1 van 2016 heb ik al eens 
geschreven over dit gebouwtje dat  in 
Beuningen stond als een kleuterschooltje 
met de naam “ ‘t Vondertje”  maar dat in 
1977 daar werd afgebroken en in ons dorp 
werd opgebouwd als een nieuw onderko-
men voor de VVV en de peuterspeelzaal 
met de naam : “Kloosterhöfke”.  Een stukje 
recente geschiedenis dat je de naam zou 
kunnen geven “de opkomst en onder-
gang van het Kloosterhöfke”,  maar... zó 
gaat dat voortdurend  in ons leven!
Ik hoop dat het nieuwe jaar 2018  ook 
weer een  goede bijdrage zal leveren aan 
de leefbaarheid en gemeenschapszin in 
ons mooie dorp! Laten we daar samen 
voor zorgen !! Een voorspoedig en ge-
zond nieuw jaar gewenst!

Tonnie Bekke

Toen ‘t Luutke op 1 januari 2013 werd 
veranderd van een parochieblaadje 
met allereerst de kerkberichten tot een 
dorpsblaadje met meer nieuws vanuit 
de verenigingen, de activiteiten in ons 
dorpshoes en enkele vaste rubrieken ben 
ik begonnen met deze rubriek waarin pe-
riodiek iets wordt verteld over de geschie-
denis van De Lutte. Uit mijn verzameling 
oude ansichtkaarten van De Lutte en mijn 
plakboeken vol krantenknipsels kon in die 
beginjaren voldoende materiaal worden 
gehaald om over bepaalde onderwerpen 
wat te vertellen en inmiddels zijn dat al 
meer dan 85 verhaaltjes geworden!
De meeste landgoederen in ons fraaie 
buitengebied, de al dan niet verdwe-
nen horecabedrijven, een aantal oude 
boerenerven en een aantal jubilerende 
verenigingen zijn – zoals dat heet – de 
revue al gepasseerd en zo langzamerhand 
vraag ik me af: waarover moet ik nu nog 
iets vertellen?

De voorbereidingstijd duurt ook vaak lan-
ger, want je moet in de archieven duiken 
van onze historische vereniging De Dree 
Marken of in andere oude geschriften 
en/of praten met mensen die me iets 
meer kunnen vertellen over vroeger, enz. 
Iedere drie weken wordt er weer een kort 
verhaaltje verwacht dat bij de lezer óf  
bepaalde herinneringen oproept  óf  de 
nieuwe dorpelingen  enig inzicht geeft 
in de voorgeschiedenis van het dorp en 
omgeving waarin ze zijn komen wonen.
Het is nog steeds een uitdaging om 
iedere 3 weken weer iets te vertellen c.q. 

te schrijven,  want een aantal zaken/on-
derwerpen heb ik nog wel in gedachten,  
maar als er lezers zijn die suggesties of 
wensen hebben en meer willen weten 
over een bepaald onderwerp dan hoor ik 
dat graag.

Dat kan telefonisch (0541-551538) maar 
ook per email: tonnie@bekke.nl
Aan het begin van 2018 dit keer geen 
uitgebreid (nieuw) verhaal, maar enkele 
foto’s van een gebouwtje in ons dorp dat 
op de nominatie staat om dit voorjaar te 
worden afgebroken!

KRONIEK  DE LUTTE

een nIeUw Jaar krOnIeken

Eerste bestuur :  Arnold Rozeman, Gerry 
Kampsteeg en Tonnie Bekke (vlnr)

Kleuterschool Beuningen, 1977

VVV en ‘t Kloosterhöfke, 1981

Het landschap in Noordoost Twente kent 
een geheel eigen geschiedenis. Het ge-
bied heeft nog vele geheimen. Hierover 
vertelt Harm Smeenge in een lezing van 
historische vereniging De Dree Marken.

Smeenge is landschaps- en cultuure-
coloog en doet onderzoek naar de 
ontwikkelingen door de jaren heen die 
Noordoost Twente gemaakt hebben 
tot wat het nu is. Daarbij betrekt hij de 
bewoning en gebruik van het land rond 
de middeleeuwen, het watermolen-
landschap op de stuwallen en andere 
opmerkelijke cultuurhistorische land-
marks. Harm Smeenge ziet Noordoost 
Twente als een zeer bijzonder gebied. 
Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen 
werkt hij aan de landschapsgeschiedenis 
van Noordoost-Twente vanaf de ijstijd 

tot heden en geldt als een expert. Rond 
de zomer van 2018 hoopt hij zijn proef-
schrift af te ronden. Tevens komt er eind 
2018 van hem een publieksboek.  “Als 
informatie uit de bodem, zoals archeo-
logische vondsten, dateringsonderzoek 
en gebruiksconflicten in markeboeken, 
historische kaarten, interviews naast 
elkaar wordt gelegd, ontstaat er een 
spannend verhaal. Dat maakt de puzzel 
over dit landschap meer compleet”, ver-
telt Smeenge. Hij was eerder betrokken 
bij de vertaling van de markeboeken van 
De Lutte, Beuningen en Berghuizen naar 
het hedendaagse Nederlands. 
De lezing van De Dree Marken wordt 
gehouden op vrijdag 26 januari in 
Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. 
Aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 
19.00 uur.

lezInG OVer HeT bIJzOndere landScHaP Van 
nOOrdOOST TwenTe
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kbO de lUTTe

In aanvulling op eerdere berichtgeving is op dinsdag 23 januari is de jaarvergadering 
in De Vereeniging, aanvang 19:30 uur. Het 2e gedeelte wordt opgeluisterd door een 
optreden van het Lutters Geluutke.
Op 20 februari is er een Jemaco avond gepresenteerd door Irmgard Hobbelink
We krijgen dan uitleg over praktisch schoonmaken met handige materialen. De avond 
vindt plaats in De Vereeniging, aanvang 19:30 uur.

De bijenvereniging Losser-Oldenzaal  
maakt zich hard voor het behoud van de 
bijen in onze omgeving. 
Dat doen we samen met IVN Oldenzaal, 
het Milieueducatief Centrum De Hofte, 
Natuur en Milieu Overijssel en de ge-
meenten Losser en Oldenzaal.
Dit najaar hebben we bloembollen ter 
beschikking gesteld aan scholen en 
buurtinitiatiegroepen. Deze actie is inmid-
dels afgerond en de bollen zitten in de 
grond. In het voorjaar gaan we weer zaad 
uitdelen voor bijen- en insectenbloemen. 
En nu starten we een cursus voor mensen 
die ook graag imker willen worden. De 
cursus start over enkele weken. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Indien u belangstel-
ling heeft, meld u dan bij Ruud Jonkers, 
ruudjonkers@outlook.com.

zIJacTIef

bIJenVerenIGInG lOSSer-Oldenzaal

Doordat er te weinig aanmeldingen waren, minder dan 
tien leden, heeft het bestuur besloten om de filmmiddag 
op 22 januari niet door te laten gaan. Jammer, maar we 
hopen voor de volgende bijeenkomst weer voldoende 
leden te kunnen interesseren. 

Deze volgende activiteit zal plaatsvinden op woensdag-
middag 21 februari in De Vereeniging. Het onderwerp is dan Openbaar Vervoer. Alles 
wat hiermee te maken heeft komt ter sprake: het plannen van uw reis, in- en uitchec-
ken, ov-chipkaart, en u krijgt zelfs de kans u op te geven voor een proefreis. Kom dus 
op:woensdag 21 februari om 14.00 uur in de Vereeniging: Openbaar Vervoer !

Vergeet a.u.b. niet u hiervoor tijdig op te geven, in ieder geval vóór woensdag 14 febru-
ari, bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805.

Woensdagavond 7 februari aanstaande 
organiseert carnavalsvereniging De 
Tuffelkeerlkes speciaal voor inwoners van 
De Lutte en omgeving vanaf de leeftijd 
van 60 jaar een carnavalsavond. Deze 
avond wordt geheel kosteloos aangebo-
den door De Tuffelkeerlkes inclusief een 
kop koffie met iets lekkers en een hapje 
en een drankje. Het programma begint 
om 18.00 uur in de residentie van De 
Tuffelkeerlkes: Feesttempel Jossie aan de 
Dorpstraat 13 in De Lutte. 

Er wordt een gevarieerd programma 
aangeboden met leuke acts en muziek 
van lokale artiesten. Uiteraard zijn onze 
hoogheden Baron Dick Wessel, Adjudant 
Jeroen Nijhuis en Miss Lotte ter Horst 
aanwezig. Daarnaast komen de hooghe-
den van bevriende verenigingen even 
langs. Het programma eindigt rond de 
klok van 21.00 uur. 

Iedereen van 60 jaar en ouder die uit De 
Lutte en omgeving komt is van harte 
welkom op deze carnavalsavond van De 
Tuffelkeerlkes. Het is een gezellige avond 
met een programma waarin veel wordt 
gelachen en voor iedereen, die tot de 
leeftijdscategorie behoort, toegankelijk 
is. 
  We zien u graag!

SenIOrencarnaVal de TUffelkeerlkeS
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Nieuw in ons dorpshoes: De Actieve Ontmoeting woensdag | 10:00 - 13:30 uur 
Wat   Elkaar ontmoeten, bewegen en samen eten
Kosten   € 5,00 per keer
Begeleiding door Ria Even
Bewegen door  Marion Bulters
Aanmelden bij  Ria Even  tel.nr. 06-30038091
Vakantie   Er is géén Actieve Ontmoeting op 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 vrijblijvend deel te nemen. Als u even belt dan houden wij rekening met u.

Koken voor mannen dinsdag | 18:00 - 22:00 uur
Cursus koken voor mannen in De Lutte dinsdag van 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  053 536 9400 vragen naar Haico Muller.

dOrPSInfOPUnT

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

18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

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

naar: 0541-552009
•	 U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•	 Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes.
•	 De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder  helpen 
•	 Er verschillende soorten yoga in ons dorpshoes plaatsvinden
•	 Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Zondag 14 januari 2018 werd tijdens 
het Tuffelstekk’n, hét ‘aardappelevene-
ment’ van De Tuffelkeerlkes, de Orde van 
Verdienste uitgereikt. Deze bijzondere 
onderscheiding gaat naar iemand binnen 
carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes die 
zich al meerdere jaren enorm inzet voor 
de carnaval en de vereniging. 
Na zijn optreden, maakte de Prins van 
Losser in dichtvorm de namen van de win-
naars van de Orde van Verdienste bekend; 
Annie Grundel en Herman Kosters!

Herman is actief in de technische ploeg 
van de wagenbouw. En tijdens de op-
tochten van De Tuffelkeerlkes in Losser, 
Oldenzaal en De Lutte treedt hij als 
wagenbegeleider op. In december helpt 
hij altijd bij het opbouwen van de wa-
gens voor de Kerstloterij. Muzikaal is hij 
ook, eerst bassist van Ok dat Nog, later 
‘bierslepper’ van diezelfde kapel. En 
ook in de zomer staat Herman voor De 
Tuffelkeerlkes klaar. Hij helpt bij het jaar-
lijks uitzetten en nafietsen van de route 
van de familiefietstocht. En op de dag van 

de tocht zelf staat hij achter de grilplaat en 
bakt hij de inmiddels ‘beroemde’ braad-
worsten op de pauzepost. 

Annie werkt in de zorg en is binnen de car-
navalsverenging één van de organisatoren 
van het seniorencarnaval in De Lutte. Zij 
was jaren lid van het DACO en is nog altijd 
een fanatiek maakster van de pakken voor 
de loopgroep. Iedere dinsdagavond is zij 
te vinden in de loods. Ook helpt ze tijdens 
het carnavalsweekend bij het schmin-
ken van de loopgroepleden. Samen met 
Herman helpt ook Annie in de zomer bij 
de organisatie van de familiefietstocht. 
Zij fietst de route van tevoren na en staat 
op de dag zelf klaar voor alle fietsers om 
ze op de pauzeplek van een hapje en een 
drankje te voorzien.

De vader en moeder van de carnaval 
omschreef Gerald Riesewijk (voorzitter) 
Herman en Annie tijdens zijn toespraak. 
Altijd staan ze voor De Tuffelkeerlkes 
klaar, daarom zeer verdiend de Orde van 
Verdienste naar hen dit jaar. 

Orde Van VerdIenSTe de TUffelkeerlkeS 
VOOr HerMan en annIe

Hallo Zonnebloemgasten,
Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse feestmiddag. Deze wordt gehouden op 
zaterdag 27 januari 2018. Aanvang 14:30 uur tot ongeveer 17:30 uur in het dorps-
hoes. De kosten voor deze middag zijn € 5,00 p.p. Voor de gezelligheid mag u gerust 
iemand meenemen. Opgave bij uw gastvrouw.

M.v.g  de feestcommissie
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beSTe JUnIOr MIdwInTerHOOrnblazerS kOMen UIT 
de lUTTe
Zaterdag 6 januari, Drie Koningen en traditioneel de laatste dag van het midwin-
terhoornseizoen, hebben de junior blazers van De Lutte het gouden hoorntje in de 
wacht gesleept. Het blazen om het gouden hoorntje wordt jaarlijks georganiseerd 
door de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. Dit jaar was plaats van handeling 
Erve Monnikhof aan de Kruisseltlaan in De Lutte. Drieenveertig jeugdige blazers uit 13 
buurtschappen streden deze zaterdagmiddag om de felbegeerde titels, beste buurt-
schap en beste blazer van Twente.
De Lutte nam deel met twee teams. Team “De Lutte Dinkel”, bestaand uit Eva Oude 
Egbrink, Mirthe Rolink, Amy Roeten en Davin Meijerink, bleef met 204 punten nipt voor 
op Reutum (203,5 punten). Trots namen de winnende Luttenaren het gouden hoorn-
tje van voorzitter Gert-Jan Poppink in ontvangst. Losser Dorp werd derde met 199,5 
punten.
Team “De Lutte Tankenberg” bestaand uit Thijmen Welhuis, Guus Welhuis, Minouk 
Meijerink en Bart Rolink haalden een verdienstelijke zevende plaats.
Bij de titel beste individuele blazer werd Eva Oude Egbrink van De Lutte Dinkel derde.

Meer informatie:
Midwinterhoornblazers De Lutte
Raimond Oude Egbrink (Secretaris) raimond75@gmail.com / 06-23778083

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

Op 6 januari werd voor de derde keer 
het NOJK (Nederlandse open club 
kampioenschappen) georganiseerd 
in sporthal De Luttermolen. Er deden 
18 teams mee aan deze voorrondes, 
waarvan 8 meisjes A en 10 meisjes C 
teams. Het toernooi duurde de hele 
dag van tien tot zes uur, en er was veel 
publiek om de dames aan te moedi-
gen. “Langs deze weg wil Lutheria alle 
vrijwilligers van onze club, die hebben 
meegeholpen aan de organisatie van dit toernooi, heel hartelijk bedankt voor hun 
inzet. Het was weer een zeer geslaagde én sportieve volleybaldag!” aldus de voorzitter 
Peggy Rolink.

nederlandSe clUbkaMPIOenScHaPPen VOlleybal 
lUTHerIa

Op woensdag 27 december jl. hebben 
een aantal leerlingen uit de groepen 8 en 
7 mee gedaan aan het kersthandbaltoer-
nooi van Combinatie in Losser.
Vijf van deze meiden spelen handbal in 
de D1 van SV De Lutte maar ook enkele 
leerlingen niet.
Het was dus best spannend, maar na de 
eerste wedstrijd een 6-1 winst was het ijs 

wel gebroken.
De tweede wedstrijd was behoorlijk pit-
tig en toen het team met 2¬1 voor stond, 
werd een penalty door de keepster van 
de St. Plechelmusschool met een prach-
tige redding gestopt. 
De derde wedstrijd was nog niet zomaar 
gespeeld maar werd ook gewonnen met 
4-5.

De laatste wedstrijd werd 
gewonnen met 1-9 en was de 
finale bereikt. 
De finale was een spannende 
wedstrijd maar uiteindelijk 
ging de winst naar de St. 
Plechelmusschool met 5-2!!!
Als winnaars van de 
Gemeente Losser wordt er op 
23 mei as. gespeeld in Borne 
tegen andere scholen.

PlecHelMUSScHOOl wInT kerSTHandbalTOernOOI

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

Vrijdag 2 februari
20:00 Lutheria DS 2 - Saasveldia DS 1 3

Zaterdag 3 februari
12:30 Lutheria MC 1 - Wevo 70 MC 1
12:30 Lutheria MC 2 - Pollux MC 5
14:15 Lutheria MA 1 - Dyn. Tubb. MA 2
16:00 Lutheria DS 4 - Tornado DS 5
16:00 Lutheria DS 5 - Medusa ’56 DS 2
18:00 Lutheria DS 1 -  Gemini DS 1

28 januari
   9:30 Langeveen DB1 - De Lutte DB2 
10:00 Stevo DC2 - De Lutte DC1 
10:45 EHC ‘95 F1 - De Lutte F1 
10:45 Borhave DB1 - De Lutte DB1
13:15 EHC ‘95 DS1 - De Lutte DS1

3 februari
15:30 De Lutte F2 - Hacol ‘90 F2
15:30 De Lutte F1 - Avanti-Wilskracht F1
16:15 De Lutte D1 - Dynamiek D2
17:00 De Lutte DC1 - Combinatie64 DC3
18:00 De Lutte DB2 - Stormvogels DB1 
19:00 De Lutte DB1 - Zenderen V. DB1 
20:15 De Lutte DS1 - BWO DS2

6 februari
20:30 De Lutte DMW2 - Avanti-W DMW1 

THUISwedSTrIJden 
V.V. lUTHerIa

PrOGraMMa SV de lUTTe 
Handbal
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Een paar weken geleden deelde de 
Facebookpagina van delutte.com een 
foto van het Lutterzand. Ons mooie 
Lutterzand. Iemand had het lef gehad om 
op misschien wel de mooiste plek van ons 
dorp een aanhanger met bouwafval te 
dumpen. Inhoudelijk gezien was de loca-
tie van de afvaldump eigenlijk helemaal 
niet relevant, het ging immers om die 
berg puin in het openbaar gebied.
Maar hoewel ik maar een halfbloed 
Lutternaar ben, zorgde deze plek toch 
voor een extra steekje in mijn Lutterhart.

Mijn gevoel schoot heen en weer tus-
sen woede en ongeloof. Ik had behoefte 
om reacties te lezen van mensen die dit 
gevoel mij zouden delen. En dus opende 
ik de reacties.
Al van de allereerste reactie zakte mijn 
mond een beetje open. Iemand gaf aan 
dat dit het resultaat was van het idiote 
afvalbeleid. Huh? En verderop las ik zelfs: 
‘Eigen schuld, dikke bult’. Wàààttt?! Mijn 
mond wagenwijd open.
Ook heel veel mensen die mijn mening 
deelden hoor, maar bij mij werkt het he-
laas altijd zo, dat juist die andere reacties 
blijven hangen. Nu een week later ben ik 
blij dat ik er niet op gereageerd heb in die 
eerste emotie. Want dat had waarschijnlijk 
voor krachttermen gezorgd. En krachtter-
men op social media geven mij regelma-
tig hetzelfde gevoel van ongeloof.

Maar jongens…? Echt? Vinden we dit 
écht?? Vinden we dit beleid zó onrecht-
vaardig, dat we het als vrijbrief zien om 

afval in de natuur te dumpen? De kosten 
kunnen in dit geval niet het probleem zijn 
geweest. Er was immers ook geld voor 
een verbouwing. Maar wat is het dan wel? 
Een principekwestie?
Dan nog begrijp ik er zelfs geen heel klein 
beetje van. Want wat is er nou precies 
zó verschrikkelijk slecht aan dit beleid? 
Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente 
Losser heet Diftar. Dat staat voor geDIFfe-
rentieerd TARief. In dit geval betekent het 
dat degene die nauwelijks afval aanbiedt, 
het minst betaalt. En degene die meer af-
val produceert óók meer betaalt. Eerlijker 
dan dit wordt het niet mensen!

Voor mij persoonlijk pakt Diftar financieel 
gezien trouwens slecht uit. Wij hebben 
twee kinderen in de luiers en die poepen 
binnen de kortste keren met het grootste 
gemak een containertje vol. Voorheen 
was het dan zo, dat onder andere deze 
Lutterzand-Dumper moest betalen voor 
de poepluiers van míjn kinderen! Dát was 
pas krom.
Dus voor mij is het goed zo. Want toen we 
besloten dat we graag kinderen wilden, 
wisten we heel goed dat ze ons geld 
zouden gaan kosten. Wat dat betreft zijn 
ze soms net een verbouwing.

Tessa

de lUTTerzand-dUMPer

KIEK ES

Als de foto voor de vorige Kiek Es! ons een ding heel erg duidelijk heeft gemaakt, was 
het wel dat de opgave veel té gemakkelijk was. De goede antwoorden stroomden 
in een hoog tempo binnen. Ludwig Olde Riekerink deed dat op 3 januari om 14.42 
uur. Bijna een half uurtje eerder (14.16 uur) had Anne Dierselhuis ons eveneens de 
goede plek doorgegeven. Maar het was Benny Visschedijk die al op 2 januari – om 
precies te zijn om 16.10 uur- doorgaf dat de foto op de parkeerplaats van Sportpark De 
Stockakker was gemaakt. Inderdaad, de plek waar Benny dagelijks op uitkijkt. Onze 
felicitaties en de digitale wisselbeker zijn 
bezorgd.
Ook voor deze nieuwe uitgave van ’t 
Luutke maakte Tessa weer een foto van 
een herkenbaar 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 re-
acties onder het betreffende bericht kunt 
u de locatie doorgeven. Veel succes en 
vanaf deze plek ook de allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar!

De redactie

kIek eS!

GrUT OeT de lUTT 
Kinderen kunnen in 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).
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Zondag	28	januari	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor		
Voorganger		 :	Pastoor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	Mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars		 :	Lars	Gr.	Beverborg	en	Bart	Rolink	
	 	 	 	 	
	
Woensdag	31	januari	 	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	3	februari	Carnacvalsmis	
19.00	uur		 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Themakoor	
Voorganger		 :	Pastor	I.	Schraven	
Collecte	 	 :	Eurocollecte	voor	eigen	geloofsgemeenschap	
	
Zondag	4	februari	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor		
Voorganger		 :	Mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	Mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars	 						:	Joep	Volker	en	Mirthe	Rolink	
	
Dinsdag	6	februari	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	7	februari	 	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	11	februari		
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastoor	T.	Munsterhuis	 	 	 		
Lectrice	 		 :	Mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars	 						:	Eva	Oude	Egbrink	en	Tess	Kleissen	
	
Woensdag	14	februari:	Aswoensdag	
19.00	uur		 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	Mevr.	G.	Maseland	
Collecte	 	 :	Eurocollecte	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:	
Zondag	28	januari:	Ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	Hennie	oude	Egberink,	
Fien	Bosch-Wekking,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	Antonius	Breukers,	Sientje	oude	
Egbrink-Beernink,	Martine	Huegen-Zonsbeek.	
	
Jaargedachtenis:	Rikie	Benneker-Schasfoort,	Jo	Zents,	Johanna	Kristen-Beld,	
Marietje	Spitshuis-Schasfoort,	Johan	Oude	Egbrink	(past.	Geerdinkstraat),	
Bernard	Zwijnenberg,	Ouders	Beernink-Leusenkamp,	Henk	Kamsteeg.		
	
Zondag	4	februari:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Gerhard	grote	Beverborg,		
Toon	van	Langen,	Sientje	oude	Egbrink-Beernink,	Martine	Huegen-Zonsbeek.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Hesselink-Nijhuis,	Ouders	Olde	Rikkert-Beernink,	
Ouders	Kuipers-Nijhuis,	Ouders	Hooge	Venterink-Kamphuis,	Ouders	Grote	
Beverborg-Frielink,	Elly	en	Henk	Koertshuis-Heetkamp,	Johan	olde	Heuvel.	
	
Zondag	11	februari:	Echtpaar	Grote	Punt-Lansink,	Jan	Heijdens,	Sientje	oude	
Egbrink-Beernink,	Ouders	Olde	Riekerink-Roufs,	Ouders	Pross-Welhuis,		
Martine	Huegen-Zonsbeek.	
	
Jaargedachtenis:	Herman	Reimer,	Ouders	Benneker-Steghuis,	Ouders	Nijhuis-
Reijmer,	Truus	Kristen-Greftenhuis,	Ouders	Uit	het	Broek-Bolhaar.	
 
	
Gedoopt:		
Dize	en	Len	Tijans,	kinderen	van	Stephan	Tijans	en	Tessa	Olde	Riekerink.	
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kinderen.	
	
Overleden:	
Martine	Huegen	-	Zonsbeek,	Kerkebospad	2.	Op	de	leeftijd	van	72	jaar.	
	
	
Pastorpraat:	
LAAT	HET	LICHT	NIET	UITGAAN…..	
Een	stevige	maand	geleden	vierden	wij	samen	kerstfeest.	Heel	duidelijk	wie	er	
toen	centraal	stonden,	het	waren	Maria,	Jozef	,	die	onderweg	waren	en	hun	
kindje	geboren	in	de	kribbe.	Ik	blijf	het	merkwaardig	vinden	hoe	snel	het	
allemaal	voorbij	was,	er	was	nog	even	aandacht	voor	een	paar	herders,	er	
kwamen	wijzen	uit	het	oosten	met	hun	geschenken,	gevolgd	door	de	snelle	
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vlucht	naar	Egypte	en	op	één	uitzondering	na	horen	we	30	jaar	lang	niets	van	
noch	Maria,	noch	van	Jozef	en	ook	niets	van	het	kind,	dat	in	alle	stilte	opgroeide.	
Het	hele	verhaal	maakt	de	indruk	dat	het	begin	eigenlijk	helemaal	niet	zo	
belangrijk	is.	Wat	wel	belangrijk	wordt	,is	wat	er	allemaal	gebeurde	na	die	dertig	
jaar.	Er	kwam	licht	in	de	duisternis,	daar	waar	het	donker	was	geworden	in	het	
leven	van	eindeloos	veel	mensen	die	Hij	ontmoette.	Hij	bracht	licht	in	het	leven	
van	mensen,	licht	in	de	duisternis,	waren	dat	geen	herkenbare	woorden	rond	
zijn	geboorte	?	Op	2	februari	is	het	feest	van	Maria	Lichtmis,	ook	al	heet	het	
feest	officieel	Opdracht	van	de	Heer	in	de	tempel.	We	vieren	het	Licht	dat	hij	aan	
onze	wereld	bracht,	toen	en	ook	vandaag	en	ook	hier.	Er	is	wel	een	risico,	het	
licht	kan	uitgaan,	het	kan	weer	donker	worden.	We	hebben	het	licht	leren	
kennen,	licht	dat	Vrede	betekent,	sjaloom,	liefde,	waardering,	eerbied,	licht	dat	
we	aan	elkaar	moeten	doorgeven	samen	kerk	zijn,	samen	komen	rond	dat	Licht	
en	…….pas	op,	laat	die	kaars	niet	uitgaan,	het	is	kostbaar	Licht.		

Met	vriendelijke	groeten	Henk	Jacobs,	em.	pastor	
		
Carnavalsviering	Plechelmuskerk	De	Lutte		
In	De	Lutte	werd	zo’n	20	jaar	geleden	de	eerste	carnavalsviering	in	de	kerk	
gehouden.	Dit	was	zo’n	groot	succes	dat	het	navolging	kreeg	en	sindsdien	word	
er	in	meerdere	kerken	in	Twente	een	carnavalsviering	gehouden.	Zo	kwam	er	
een	mooie	samenwerking	tussen	de	katholieke	kerk	en	de	carnavalsverenigingen	
tot	stand.	Ook	dit	jaar	wordt	er	op	zaterdag	3	februari	om	19.00	uur	een	
carnavalsviering	gehouden.	Een	viering	waar	medemens	elkaar	ontmoeten.	
De	viering	is	een	woordviering	waar	bezinnende	woorden	afgewisseld	worden	
met	zang	door	het	themakoor	en	de	in	en	uittrede	muzikaal	begeleidt	wordt	
door	een	dweilorkest.	De	in	Brabant	geboren	pastor	Ingid	Schraven	zal	ons	
voorgaan	in	deze	viering	waarin	zij	op	carnavaleske	wijze	ons	tot	overwegen	
aanzet.	Zowel	Graaf	Wilbert,	Adjudant	Bertus,	Jeugdgraaf	Luuk	en	Jeugdgravin	
Feline	van	De	Bosduvelkes	als	van	de	Tuffelkeerlkes	Baron	Dick,	Adjudant	Jeroen	
en	Miss	Lotte	verlenen	op	hun	eigen	wijze	medewerking	aan	deze	viering.	
De	kerk	zal	vrolijk	en	passend	bij	de	gelegenheid,	versierd	zijn.	
Om	helemaal	in	stijl	te	zijn	nodigen	wij	u	uit	hierbij	aanwezig	te	zijn.	
En	ja	het	is	carnaval	dus	mag	u	verkleed	komen.	Alaaf	en	graag	tot	dan.		
Namens	c.v.	de	Bosduvelkes,	Tuffelkeerlkes,	en	werkgroep	liturgie	de	Lutte.	
	
Laudato	Si:	oproep	tot	zorg	om	de	aarde	
Lezing:	Pater	Roland	Putman	(franciscaan	in	Amsterdam)	
Steeds	meer	wordt	de	aarde	en	al	het	leven	op	onze	planeet	bedreigd	door	de	
hoge	levensstandaard	en	het	consumptiegedrag	van	de	moderne	mens.		

We	kampen	met	problemen	rond	het	milieuvervuiling	en	klimaatveranderingen.	
Al	het	leven	op	onze	aarde	ondervindt	daarvan	ernstige	gevolgen.	Als	we	zo	
doorgaan	kan	de	aarde	het	leven	niet	meer	dragen.	In	zijn	encycliek	Laudato	Sí	
deelt	paus	Franciscus	de	warme	zorg	voor	Gods	schepping.	Zowel	vanuit	de	
wetenschap	als	vanuit	het	geloof	wordt	gekeken	naar	wat	belangrijk	is,	zodat	
ook	in	de	toekomst	de	aarde	als	ons	gemeenschappelijk	huis	een	goed	thuis	kan	
zijn.	Paus	Franciscus	nodigt	ons	uit	om	de	aarde	te	bekijken	als	Gods	geschenk	
aan	ons,	om	in	dankbaarheid	van	te	leven	en	om	van	te	genieten	en	als	een	
sacrament	van	God-met-ons	mensen.	Geraakt	door	deze	encycliek	wil	pater	
Roland	Putman	(franciscaan	in	Amsterdam)	ons	laten	delen	in	de	inspirerende	
kanten	van	het	pauselijk	schrijven	alsmede	van	de	eenvoudige	praktische	
handreikingen	waarin	we	kunnen	genieten	en	zorg	kunnen	dragen	voor	de	
schepping.	Allen	van	harte	welkom,	indien	mogelijk	graag	opgave	vooraf.	
Wanneer:	dinsdag	20	februari,	19.30	uur	Waar:	Klooster	Franciscanessen,	Huize	
Elisabeth,	Gravenallee	11,	Denekamp	Kosten:	€	7,50	(inclusief	koffie/thee)	
Opgave:	secretariaat@lumenchristi.nl	of	0541	-	353551		
	
Een	jaar	lang	de	Rozenkrans	bidden	voor	de	vrede.	
De	Nederlandse	bisschoppen	willen	in	2018	met	alle	katholieken	elke	maand	op	
een	speciale	dag	de	rozenkrans	bidden,	met	als	intentie	de	vrede	in	de	wereld.	
Iedere	maand	wordt	in	een	van	de	bisdommen	tijdens	een	bijzondere	
gelegenheid	hiervoor	gebeden.	De	bisschoppen	roepen	de	gelovigen	op	om	mee	
te	doen,	alleen	of	met	anderen.	Op	13	oktober	2017	werd	het	100-jarig	jubileum	
van	de	verschijningen	van	de	Heilige	Maagd	Maria	in	Fatima	beëindigd.	De	
oproep	van	Maria	om	in	het	bijzonder	de	rozenkrans	te	bidden	tot	intentie	van	
de	vrede	is	ook	nu	van	zeer	actuele	betekenis.		
De	bisschoppen	schrijven	in	hun	oproep:	“We	willen	bidden	dat	God	de	vrede	in	
de	wereld	zal	geven	en	dat	Hij	–	indachtig	een	gebed	van	de	Heilige	Fransciscus	
van	Assisi	(+	1226)	–	onszelf	tot	een	instrument	van	Gods	vrede	maakt.	Het	zou	
bijzonder	mooi	zijn	als	gelovigen	daarvoor	bijeenkomen	en	–	zeker	ook	als	u	
alleen	meedoet	–	dat	u	weet	dat	u	dit	gebed	bidt	in	vereniging	met	velen.”	
U	kunt	zich	aanmelden	op	www.rkkerk.nl	.	U	ontvangt	dan	elke	maand	een	
sms’je	namens	de	Bisschoppenconferentie	als	herinnering	dat	op	die	dag	
gebeden	wordt	voor	de	vrede	en	ook,	als	u	er	zelf	bij	wilt	zijn,	waar	dat	gebed	zal	
plaatsvinden.	In	januari	en	november	is	het	gebed	in	alle	bisdommen,	in	juni	en	
september	vindt	het	in	ons	aartsbisdom	plaats,	alsook	in	onze	parochie.	U	hoort	
daar	te	zijner	tijd	meer	over.	Voor	de	vrede	wordt	gebeden	op:	
2	februari	 Maria	Lichtmis	–	Opdracht	van	de	Heer	
19	maart	 Hoogfeest	Heilige	Jozef	
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9	april	 Hoogfeest	Maria	Boodschap	
31	mei	 Bezoek	Heilige	Maagd	aan	Elisabeth	
9	juni	 Gedachtenis	Onbevlekt	Hart	van	Maria	
7	juli	 Gedachtenis	H.	Maagd	Maria,	Zoete	Moeder	van	Den	Bosch	
15	augustus	 Hoogfeest	Maria	Tenhemelopneming	
8	september	 Maria	Geboorte	
7	oktober	 Gedachtenis	Heilige	Maagd	van	de	Rozenkrans	
1	november	 Hoogfeest	Allerheiligen	
8	december	 Hoogfeest	Onbevlekte	Ontvangenis	van	de	H.	Maagd	Maria	
	
Pelgrimage	“de	Kroezeboom”	
Onder	leiding	van	Ine	Heerink	beeldend	vorm	geven	aan	wat	er	in	uw	binnenste	
leeft.	De	dag	wordt	gestart	bij	de	Kroezeboom	op	de	Fleringer	Es,	een	markante,	
historische	en	spirituele	plek	in	het	Twentse	landschap.	Na	de	kennismaking	met	
de	andere	deelnemers	wordt	de	tocht	gestart	met	ieder	zijn	eigen	
(levens)vraag/thema	.	Daarna	wordt	samen	geluncht	om	vervolgens	verder	te	
werken	aan	uw	eigen	thema.	Dit	kan	een	gedicht	zijn	of	verhaal,	maar	ook	een	
tekening,	schilderij	of	een	boetseerwerk.	U	bepaalt	zelf	het	beeldend	materiaal.	
De	dag	wordt	afgesloten	met	een	korte	presentatie	inclusief	een	drankje.	Aan	
het	eind	van	de	dag	hoopt	u	met	een	ervaring	rijker	weer	naar	huis	te	gaan.	
Ook	nieuwsgierig	geworden?	Geef	u	op.	Er	kunnen	maximaal	12	mensen	aan	
deelnemen.	Waar:	Atelier	’t	Alding,	Oldenzaalseweg	74,	Fleringen	
Wanneer:	zaterdag	3	februari	Kosten:	€	85,00	(inclusief	Lunch)	
Opgave	gewenst:	secretariaat@lumenchristi.nl	of	bel	0541-35	35	51	
	

	

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	10.00	–	12.00	uur)	

Bankrekening	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	

Schreur
De Lutte




