
Agenda
19 jan 1e Gala Bosdûvelkes
20 jan 2e Gala Bosdûvelkes matiné
23 jan Kaarten S.V. De Lutte
25 jan 3e Gala Bosdûvelkes
26 jan 4e Gala Bosdûvelkes
29 jan ZijActief jaarvergadering
  6 feb Kaarten S.V. De Lutte
10 feb Open dag carnavalsloodsen

@tctoldenzAAl
Windmolenpark op grens 
De Lutte en Bad Bentheim in 
de wachtkamer http://dlvr.it/
QwSsMc

twitter

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

midwinterhoornblAzers de 
lutte prolongeren titel
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Dorpsblad van De Lutte
't luutke

KronieK de lutte
lAndgoed beKspring



2 3

Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister 
de gehele tekst af 0541 - 551 355 

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

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, Donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor)
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om
12:00 uur is er in Erve Boerrigter de 
gelegenheid om een warme maaltijd van drie 
gangen mee te eten voor €7. Opgave via het 
dorpshoes 0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282

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

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

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

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

Het volgende ’t Luutke, 3 loopt van 5 februari tot 26 februari 2019 
kopij inleveren woensdag 30 januari voor 20.00 uur via e-mail.

 Januari

19 1e Gala-zitting Bosdûvelkes
20 2e Gala-zitting Bosdûvelkes matiné
23 Kaarten S.V. De Lutte
25 3e Gala-zitting Bosdûvelkes
26 4e Gala-zitting Bosdûvelkes   
 met uitreiking Orde van Verdienste
29 ZijActief opening nieuwe seizoen

 Februari

 6 Kaarten S.V. De Lutte
10 Open dag carnavalsloodsen De Lutte
11  Jaarvergadering Zonnebloem
19 ZijActief avond
20 Kaarten S.V. De Lutte

23 Carnavalsmis De Lutte
26  KBO kaartmiddag met Beuningen
27 Seniorencarnaval

 Maart

 2 Zotte Zoaterdag carnaval De Lutte
 4 Carnavalsoptocht De Lutte
 5 Slotbal Carnaval De Lutte
 6 Kaarten S.V. De Lutte
13  KBO bezoek aan voedselbank Losser
19 ZijActief Excursie
20  KBO/De Zonnebloem dagje uit
20 Kaarten S.V. De Lutte
22  KBO naar de 55 plus beurs in Zwolle

Jaarkalender 2019

Beste redactie,

In het dorpsblad uitgave 1, stond een terugblik op de Snertloop. Daarin werd aange-
geven dat de snelste Luttenaar op de 9,6 km. Ronnie Wargers was. Hij was misschien 
eerder over de finish maar niet de snelste. Dat was na correctie van de tijden toch 
echt Daan Punt. Ik denk dat het goed is dat dit gerectificeerd wordt en de echte snel-
ste man uit De Lutte dit ook verdient!

Met vriendelijke groet,
Ellen Molenaar

Ingezonden brIef / rectIfIcatIe

De kerkhofploeg is het nieuwe jaar goed begonnen. De leden van de kerkhofploeg 
en de tuinploeg zijn dankzij sponsoring van dhr. Gerhard Koertshuis (Bergboer) in een 
nieuwe werk jas gestoken.

Gerhard was in het verleden zelf ook ruim 10 jaar lid van de toenmalige schoffelploeg. 
De tuinploeg, welke zich bezighoud met het onderhoud van de pastorietuin, is in het 
verleden ontstaan uit de schoffelploeg. Inmiddels zet de kerkhofploeg zich ook in 
voor het onderhoud van het kerkenbos. Gerhard heeft uit respect voor het feit dat het 
kerkhof, de pastorietuin en het kerkenbos er de laatste jaren altijd zeer verzorgt bijlig-
gen ter gelegenheid van zijn 89e verjaardag besloten om de heren van een nieuwe jas 
te voorzien. Een geweldig idee. Mogelijk zijn er onder u die zeggen dat lijkt mij ook wel 
wat, ik zou ook wel iets willen sponseren. Dat kan. Neem dan hiervoor gerust, uiteraard 
geheel vrijblijvend, contact op met onze penningmeester. Aangezien de kerkhofploeg 
en de tuinploeg elkaar regelmatig ondersteunen in hun werkzaamheden is besloten 
om in de toekomst één naam te gebruiken t.w. kerkhofploeg.

Om alle voorkomende werkzaamheden zoals de volledige kerkhofadministratie en de 
coördinatie van de werkzaamheden op het kerkhof, in het kerkenbos en de pastoriet-
uin zo efficiënt mogelijk te doen verlopen is de kerkhof beheerscommissie, bestaande 
uit de heren G.Evering, G.Schopman en Th.Punt sr. aangesteld.

kerkhof ploeg In nIeuwe Jas
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ontspringt (Bek-spring) en tot het land-
goed behoren o.a. het Pieriksbos en een 
groot gedeelte van het Roderveld.
De villa (zie foto) is gebouwd naar een 
ontwerp van architect W. Hamdorff en het 
huis werd ingericht in Franse stijl. De tuin 
werd ontworpen door Tjaard Koning.
In de loop der jaren is de villa wel enkele 
keren verbouwd maar de originele stijl 
bleef gehandhaafd. Het theehuis werd 
verbouwd tot een vakantiehuis en kreeg 
toen pannen in plaats van een rieten dak.
Ook de omgeving van de villa met vele 
oude bomen getuigen van een rijk ver-
leden en bij het landgoed behoort ook 
een oude typische Twentse boerderij , die 
stamt uit de 16e eeuw en in 2008 geheel 
is gerenoveerd. Het woongedeelte van 
de boerderij wordt particulier gebruikt 
en de voormalige deel van de boerderij is 
ingericht als een bijeenkomstruimte en zó 
geschikt voor recepties, lezingen en klein-
schalige feestjes en b.v. als trouwlocatie.
In de nabije omgeving liggen de landgoe-
deren De Hulst van de familie Gelderman 

en Egheria van de familie Ten Cate en sa-
men met de fam. Blijdenstein hebben zij 
zich in de vijftiger jaren fel verzet tegen de 
op handen zijnde grenswijzigingen welke 
de gemeente Oldenzaal wilde doorvoe-
ren om meer uitbreidingsmogelijkheden 
te krijgen voor de groeiende stad. Het 
gevolg hiervan was dat Zuid-Berghuizen 
wél in 1955 bij Oldenzaal kwam maar het 
landschappelijk fraaie gebied van Noord-
Berghuizen bleef onderdeel van de ge-
meente Losser!
In 1978 werd het eigendom van het land-
goed overgezet op “Landgoed Bekspring 
BV“ waarvan Willem Joan Blenken 
Blijdenstein (geb. 1946) directeur is en 
sinds 1992 bewoont hij ook de villa.
Willem Joan Blenken Blijdenstein heeft 
twee kinderen en zes kleinkinderen en hij 
hoopt dat zijn nazaten nog lang verbon-
den zullen blijven aan dit oude landgoed 
op de hellingen van de Tankenberg.  

Tonnie Bekke

Over de vele landgoederen die in de om-
geving van De Lutte zijn ontstaan, om-
dat de textielfabrikanten zochten naar 
een rustiger woonomgeving, heb ik al 
diverse keren geschreven. Mede dankzij 
hen kunnen wij nu nog steeds genieten 
van deze fraaie landgoederen waarvan 
het merendeel in de loop der tijd is over-
genomen door Landschap Overijssel 
of Natuurmonumenten. Voorbeelden 
hiervan zijn Egheria, de Boerskotten, 
Duivelshof, de Hakenberg, de Snippert en 
de Lonneker Berg. 
Het landgoed “Bekspring” is echter nog 
steeds bezit van de familie die het oor-
spronkelijk heeft gesticht.  Voor dege-
nen die het niet weten : Bekspring is ge-
legen ten noordoosten van Oldenzaal 
aan de Denekamperstraat. Wanneer 
men Oldenzaal bij de rotonde richting 
Denekamp heeft verlaten is het landgoed 
net over de bult aan de linkerkant gelegen 
(zie kaartje).
In het begin van de 20e eeuw is dit 
landgoed gesticht door Willem Joan 
Blijdenstein die leefde van 1878 tot 1957. 

Hij was directeur van de Katoenspinnerij 
Bamshoeve in Enschede en onder de in-
druk van het fraaie heuvelachtige land-
schap rondom de Tankenberg, waar zijn 
broer Jan Bernhard eerder al “het Nije 
Huss” had opgericht (nu: de Wilmersberg).
Nadat Willem Joan Blijdenstein de nodige 
grond had gekocht van de familie Essink 
uit Oldenzaal liet hij hier allereerst een 
theekoepel bouwen , een zwemvijver en 
een tennisbaan aanleggen. Vele 
Twentenaren maakten in die jaren dank-
baar gebruik van deze gezellige plek.
De moeder van Willem Joan droeg de 
naam “Blenken” en omdat deze familie-
naam van aanzien dreigde uit te ster-
ven kreeg Willem Joan Blijdenstein, bij 
Koninklijk Besluit nr. 67 van 29 juni 1925 
toestemming om aan de naam van zijn 
oudste zoon Hendrik de naam “Blenken” 
toe te voegen. 
Deze zoon Hendrik Blenken Blijdenstein 
(1909 – 1996) liet in 1937 een villa bouwen 
op het landgoed Bekspring.  De naam 
Bekspring vindt zijn oorsprong in een op 
het landgoed gelegen bron waar een beek 

KRONIEK  DE LUTTE

landgoed beksprIng
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Op dinsdag 26 februari hebben we een kaartmiddag 
georganiseerd samen met Beuningen. De aanvang is om 
14.00 uur in De Vereeniging.
De kosten voor deze middag zijn € 3,00.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Noteer vast in uw agenda:
Woensdag 13 maart bezoek aan de voedselbank in Losser
Woensdag 20 maart dagje uit met de Museum Plus Bus. Meer info hieronder.
Vrijdag 22 maart bezoek aan de 55+ beurs in Zwolle

De Zonnebloem houdt voor hun gasten op zaterdag 9 februari een feestmiddag.
De uitnodiging komt via uw gastvrouw waarbij u zich op kunt geven.

actIvIteIten kbo

feestMIddag de zonnebloeM

Op uitnodiging van de Museum Plus 
Bus gaan wij op woensdag 20 maart een 
dagje naar het Kröller Müller museum.
De Museum Plus Bus rijdt voor groepen 
senioren die door hun leeftijd/lichame-
lijke conditie geen museumbezoek meer 
kunnen afleggen. De minimum leeftijd is 
70 jaar. 

In de bus is plaats voor 2 vaste rolstoelen 
of 1 elektrische rolstoel, en 16 rollators of 
opvouwbare rolstoelen.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf erve 
Boerrigter, u dient een kwartier voor 
vertrek aanwezig te zijn (de bus is er al 
vanaf 09.00 uur).
Om 11.30 uur wordt u een kop koffie 

aangeboden, daarna volgt er een rond-
leiding. Om 13.15 uur krijgt u de lunch, 
daarna is er gelegenheid om zelf rond te 
kijken. De bus vertrekt om 15.15 uur weer 
naar huis.

De eigen bijdrage voor deze dag is 
€ 5,00, voor niet leden € 8,50. 

Opgeven kan tot 10 februari, vol=vol.

Leden van de Zonnebloem kunnen zich 
opgeven bij Irma Spitshuis tel. 551662.

Leden van de KBO bij Marian Voerman 
tel. 551805 of Aty Nijhuis tel. 511392.

nIeuws van kbo en zonnebloeM

Op zondag 6 januari werd bij Erve 
Kraesgenberg in Losser op de midwinter-
hoorn geblazen om de titel “beste buurt-
schap van Twente”. Net als vorig jaar 
werden de jonge Luttenaren winnaar, 
waardoor de gouden hoorn nog een jaar 
in De Lutte verblijft.

Het blazen om de gouden hoorn wordt 
jaarlijks georganiseerd door de Stichting 
Midwinterhoornblazen Twenthe. Dit 
jaar waren de Losserse advent blazers 
gastheer. Plaats van handeling was Erve 
Kraesgenberg, dat een prachtig decor 
bood voor de eeuwenoude traditie van 
het midwinterhoornblazen. Onder grote 
belangstelling bliezen zevenenveertig 
jeugdige blazers uit 12 Twentse buurt-
schappen om de felbegeerde titels, 
beste buurtschap en beste blazer van 
Twente.

De Lutte nam dit keer deel met twee 
teams. Team De Lutte Roorderheurne, 

bestaand uit Mirthe Rolink, Eva Oude 
Egbrink, Bart Berning en Thijmen 
Welhuis en team De Lutte Hengelheurne 
bestaand uit Davin Meijerink, Guus 
Welhuis en Bart Rolink.

Met 271 punten bleef het team De Lutte 
Roorderheurne ruim voor op Reutum 
en Tubbergen (gedeeld tweede met 
258 punten). Trots namen de winnende 
Luttenaren het gouden hoorntje van 
voorzitter Gert-Jan Poppink in ontvangst.  

De Jeroen Heideman trofee voor de 
beste individuele blazer ging naar Jurre 
Haarhuis uit Tubbergen met 93 punten, 
op slechts 0,5 punt gevolgd door Mirthe 
Rolink uit De Lutte.

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

JunIor MIdwInterhoornblazers de lutte 
prolongeren tItel
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Binnenkort zal het nieuwe jaaroverzicht 
bezorgd worden  bij de leden thuis.
Alvast om te noteren:
In De Vereeniging op dinsdag 29 Jan, 
19.30 uur jaarvergadering, het 2e 
gedeelte wordt verzorgd door Tonny 
Morsink  de Weerman;  het wordt vast 
een  boeiende  avond, Alle leden zijn van 
harte uitgenodigd!

Op dinsdag 19 februari om 19.30 uur 
Kunst en Kitch
Ruud O. Dubbelink komt vertellen over 
alles wat waarde heeft
Neem voorwerpen mee om te laten 
taxeren; misschien komt er iets
verrassends  te  voorschijn

zIJactIef

John Meijerink nationaalkampioen
John Meijerink is de beste biertapper van Nederland. De medewerker/eigenaar van 
Paviljoen Lutterzand uit De Lutte liet over drie rondes 63 mede-tappers achter zich. De 
finale van het NK Tapwedstrijden vond ook dit jaar plaats op de Horecava in Amsterdam.
John Meijerink was één van de liefst 64 biertappers die zich hadden gekwalificeerd voor 
de finale van het NK Tapwedstrijden. De medewerker van Paviljoen Lutterzand uit De 
Lutte wist over drie rondes uiteindelijk het beste te scoren. Hij mag zich de beste bier-
tapper van het land noemen.

Gerard Kempers wereldkampioen
Voor Gerard Kempers uit De Lutte, lid van De Vogelvrienden uit Oldenzaal, kan de 
Mondial 2019 niet meer stuk. De kweker behaalde drie wereldtitels bij deze wereldkam-
pioenschappen voor 
vogelliefhebbers in 
Zwolle.
Kempers behaalde tij-
dens de Mondial, in de 
Zwolse IJsselhallen, 
de eerste prijs met 
zijn Larget espagnol 
melanine. Gerards 
echtgenote Pauline 
moet lachen om deze 
bijzondere naam, 
“Voor mij zijn het al-
lemaal kanaries”. 

Ralph Benneker nationaalkampioen
Ralph Benneker (21) van restaurant De Bloemenbeek in De Lutte heeft bij het NK voor 
Jonge Koks het Zilveren Koksmes gewonnen. De chef de partie liet zeven tegenstanders 
achter zich en mag zich de beste kok onder de 25 jaar noemen. Deze culinaire wedstrijd 
voor jonge koks wordt georganiseerd door het Gastronomisch Gilde en vond plaats tij-
dens de Horecava 2019.

Ralp Benneker glundert van oor tot oor. ‘De jury was heel tevreden’, zegt hij trots. Tijdens 
de wedstrijd had hij last van gezonde spanning. ‘Maar ik was wel tevreden over hoe het 
ging.’ Wat Bennekers ambitie is voor de toekomst? ‘Ooit wil ik een Michelinster op eigen 
naam.’

Maar lIefst drIe aansprekende tItels voor luttenaren
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Al vele jaren geeft beeldend kunstenaar/schilder Paul Kamphuis lessen en workshops 
in Twente. Dit voorjaar ook weer in De Lutte. 

Uitgangspunt is dat er met olieverf of acryl wordt gewerkt en dat er aandacht wordt 
besteed aan kleurenleer en een adequate compositie. De onderwerpkeuze is vrij. Voor 
de liefhebbers zal er ook stil worden gestaan bij specifieke thema’s  zoals bijvoorbeeld 
“Koppen en Portretten”, “Landschappen”, “Abstracten”.

Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 personen. De mate van gevor-
derdheid is bij de samenstelling van de groepen ondergeschikt, wel is het van belang 
dat er met passie en inzet wordt gewerkt.

Nadere informatie bij Paul Kamphuis mobiel 0651355744 of mail paulkamphuis@hot-
mail.com
 
De data aanstaand voorjaar:
- dinsdagochtend 9.00-12.00 uur.   29 januari, 5,12, 26 februari en 5 en 12 maart.
- woensdagochtend 9.00-12.00 uur. 30 januari, 6, 13, 27 februari en 6 en 13 maart.
- vrijdagmiddag 13.30-16.30 uur. 1, 8, 15 februari en 1, 8 en 15 maart.
Kosten:  € 145,00
       www.paulkamphuis.com

schIlderlessen In erve boerrIgter

Zaterdag 19 januari
19:15 Langeveen DS1- De Lutte DS1
Zondag 20 januari
09:00 Langeveen F1- De Lutte F1                 
10:40 Langeveen E2- De Lutte E2                
11:40 R.S.C. DB2- De Lutte DB1    
12:45 E.H.C. ‘95 D1- De Lutte D1                  
Dinsdag 22 januari
20:30 De Lutte DMW1- Stevo DMW1        
Woensdag 23 januari
21:00 de Tukkers DMW2- De Lutte DMW2              
Zaterdag 26 januari
16:40 De Lutte F1- Bentelo F2       
17:25 De Lutte E2- B.W.O. E3        
18:20 De Lutte E1- B.W.O. E2        
19:15 De Lutte D1- Bentelo D2     
20:15 De Lutte DS1- de Tukkers DS2

Zondag 27 januari
11:40 Combinatie ‘64 DA1- De Lutte DA1                
15:10 Combinatie ‘64 DB2- De Lutte DB1 
Zaterdag 2 febuari
18:00 De Lutte DB1- Stevo DB1    
18:00 Bentelo E1- De Lutte E2       
19:00 De Lutte DA1- Bornerbroek/  
 ZenderenVooruit DA1 
Zondag 3 februari
09:45 Borhave E1- De Lutte E1      
10:00 Hacol ‘90 D1- De Lutte D1  
14:50 Borhave DS2- De Lutte DS1                
Woensdag 6 februari
19:00 Bornerbroek - De De Lutte DMW2

prograMMa 
sv de lutte handbal

De vrijwilligers van de stichting Kerkebos De Lutte verkopen elk jaar op Oudejaarsdag 
oliebollen om opbrengst te genereren voor het onderhoud van ons kerkenbos. Op 
de laatste dag van 2018 was het weer heel erg druk bij de garage van de pastoor. Nog 
nooit eerder voorgekomen dat een uur voor de sluiting van de verkoop alle oliebollen 
aan de man waren gebracht. Dat het doel de inwoners, en zeker ook uit de hele regio, 
inclusief uit de aangrenzende Duitse regio, aansprak bleek ook uit de aanzienlijke 
fooien die werden ontvangen. In totaal zijn er 3600 oliebollen verkocht en de netto-
opbrengst was maar liefst 1510,- euro. Het bestuur van de stichting dankt alle afnemers 
en wenst iedereen een gelukkig en gezond 2019. 

Op www.delutte.com staan sinds kort 
(vrijwilligers)vacatures vermeld. 
Kijk eens bij de diverse oproepen of er 
iets voor u bij zit. 

Vrijwilligerswerk draagt niet alleen 
bij aan gemeenschapszin maar ver-
rijkt u zelf ook. U leert meer (nieuwe) 
Luttenaren kennen, het vrijwilligerswerk 

wordt enorm gewaardeerd door alle 
inwoners. 

Een bruisend dorp als De Lutte kan niet 
zonder vrijwilligers. 

Informeer bij de mensen die gegevens 
hebben achtergelaten op:
www.delutte.com/inwoners/vacatures

3600 olIebollen voor InstandhoudIng van kerkenbos

(vrIJwIllIgers) vacaturebank de lutte
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Op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019 
organiseert Stichting Schrijvers Binnen 
een nieuw festival: Lutterzand Literair. 
Schrijvers aan de Dinkel. Graag willen we 
een oproep doen, voor vrijwilligers die op 
die dagen willen bijdragen aan een nieuw 
initiatief. Vanzelfsprekend krijgen vrijwil-
ligers ook catering en de gelegenheid om 
bij de optredens aanwezig te zijn (mits 
geen taak op dat moment). Eventuele 
reiskosten worden ook vergoed. 

Op de zaterdag bieden we een ander pro-
gramma dan op de zondag. Op zaterdag 
zitten vijf auteurs verdeeld over de loca-
ties in Lutterzand. In drie rondes van een 
uur vertellen zij over hun werk in relatief 
kleine groepen van circa 50 bezoekers. De 
bezoekers rouleren, de schrijvers blijven 
zitten. Tussen iedere ronde is er drie 
kwartier wisseltijd. Onderweg (wande-
lend, met huifkarren, jachtwagens en een 
oldtimer bus) zijn er korte optredens van 
straattheater, muziek, zang, storytelling, 
enzovoorts. Op zondag is de landelijke 
publiekspresentatie van de biografie over 
Willem Wilmink i.s.m. Van Nijgh & Ditmar 
en Boekhandel Broekhuis. Elsbeth Etty zal 
geïnterviewd worden.  

De ambitie is om dit festival een jaarlijks 
evenement te laten worden. Waardoor 
deze mooie regio nog meer aandacht 
krijgt. De idee is dat de combinatie litera-
tuur, natuur en erfgoed synergie oplevert. 
We verwachten nu bezoekers uit heel 
Nederland én natuurlijk (Noordoost) 
Twente. Een deel van de bezoekers zal 
ook blijven overnachten, en dus gebruik 
maken van de horeca. Op zondagmiddag 
kunnen mensen een excursie volgen (via 
de VVV) of hun eigen programma samen-
stellen. Of naar huis gaan natuurlijk. Het is 

echter ook mogelijk om alleen de zater-
dag te bezoeker of alleen de zondag. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor:
- verkeer regelen
- parkeren regelen
- als vrijwilliger willen meegaan met de 
groepen die van de ene naar de ander 
locatie wandelen
- als coördinator/gastvrouw/gastheer 
optreden bij de locaties van de auteurs. 
Daar dan de tijd bewaken, een inleidend 
praatje doen, de vragen kanaliseren (en 
eventueel stimuleren of juist afremmen)
- de incheckbalie bemensen
- catering rondbrengen 
- bewegwijzering plaatsen
- locaties op- en afbouwen
- als gids optreden op zondag (bij 
excursies die door de VVV worden 
georganiseerd)
- enzovoorts. 

De vijf auteurs zijn Jaap Scholten, Frank 
Westerman, Frank Krake, Fleur van der 
Bij en A.L. Snijders. Op de zondag dus 
Elsbeth Etty (middels een interview). 
André Kerver uit Enschede (Borboleta 
Music) is een van de muzikanten. Het be-
stuur wordt gevormd door Bram Hulshof 
(Landgoed Meuleman), Paul Abels 
(uitgever en journalist) en Marike Bezema 
(senior organisatie adviseur). 

Natuurlijk ben ik altijd bereikbaar voor 
extra toelichting. 

Dank alvast en met hartelijke groeten,
Dorine Holman
Namens Stichting Schrijvers Binnen
0541 299 541
dorine@dorineholman.nl

vrIJwIllIgers gevraagd voor bIJzonder weekend

KIEK ES

De eerste winnaar van Kiek Es! in 2019 is 
bekend. Wendy Brand had het helemaal 
goed toen ze ons doorgaf dat de vorige 
foto van Tessa gemaakt was in de speel-
tuin van ’t Paviljoen in het Lutterzand.  
Niet alleen onze welgemeende felicita-
ties maar ook digitale wisselbeker zijn 
inmiddels via glasvezel afgeleverd bij de 
winnares.
Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer 
een fraaie foto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten op welke loca-
tie 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, geef uw ogen opnieuw goed de 
kost en allen fijne feestdagen toegewenst! 

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	20	januari:			
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor	
Voorganger	 	 :	pastor	J.	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars	 	 :	Joyce	Rolink	en	Christiaan	

Steenbekke	
	
Woensdag	23	januari	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	27	januari:		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger	 	 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars	 	 :	Lars	Grote	Beverborg	en	Tess	Kleissen	
	
Woensdag	30	januari	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	3	februari:		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger	 	 :	mevr.	G.	Maseland	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 						:	Eva	Oude	Egbrink	en	Ytse	de	Cocq	van	Delwijnen				 	
		
Dinsdag	5	februari																:	19.00	uur	Rozenkrans	 	 	 	
Woensdag	6	februari	 :	19.00	uur	Eucharistieviering		
	
Intenties:	
Zondag	20	januari:	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Jan	Heijdens,	Johan	grote	Beverborg,		
Frans	Maseland,	Ouders	Swennenhuis-Koehorst	en	Jan,	Gerrit	Vrijkotte,	Annie	ter	
Brake-Brookhuis,	Louis	Veldhuis,	Annie	Pikkemaat-Peterman,	Ria	Grundel-Schiphorst,	
Michel	Ikink.	
	
Jaargedachtenis:		Ouders	Tijans-Volker,	Ouders	Blockhuis-Olde	Hendrikman,		
Marinus	Nordkamp,	Ouders	uit	het	Broek-Gilbers,	Martinie	Huegen-Zonsbeek.		
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Woensdag	23	januari:	Ouders	Swennenhuis-Koehorst	en	Jan.	
	
Zondag	27	januari:	Fien	Bosch-Wekking,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	Johan	grote	
Beverborg,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Herman	Koertshuis,	Rikie	Benneker-Schasfoort,		
Ouders	oude	Egbrink-Beernink,	Gerrit	Vrijkotte,	Annie	ter	Brake-Brookhuis	(buren	
Beatrixstraat),	Antonius	Breukers,	Louis	Veldhuis,	Annie	Pikkemaat-Peterman,		
Ria	Grundel-Schiphorst,	Michel	Ikink.	
	
Jaargedachtenis:	Johanna	Kristen-Beld.	
	
Zondag	3	februari:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,		
Johan	Closa	Reynès,	Willy	Punt	(kaartclub),	Annie	ter	Brake-Brookhuis	(buren	
Beatrixstraat),	Gerrit	Vrijkotte	(buurt),	Louis	Veldhuis,	Annie	Pikkemaat-Peterman,	
Ria	Grundel-Schiphorst,		Michel	Ikink.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Huisken-Reimer,	Ouders	Hesselink-Nijhuis,	Herman	
Koertshuis,	Ouders	Kuipers-Nijhuis,	Ouders	Hooge	Venterink-Kamphuis.		
	
Overleden:	
Annie	Pikkemaat-Peterman,	Lossersestraat	7.	Op	de	leeftijd	van	82	jaar.	
Ria	Grundel-Schiphorst,	Tapuitstraat	5.	Op	de	leeftijd	van	67	jaar.	
Michel	Ikink,	Stendermolen	19A.	Op	de	leeftijd	van	41	jaar.	
	
Vier	het	leven	met	liefde	
Het	viel	mij	op	dat	er	tussen	Kerst	en	Oud	en	Nieuw	stapels	kratten	bier	in	de	
supermarkt	voor	een	aantrekkelijke	korting	werden	aangeboden.	Opgestapeld	in	de	
winkelkarren	verlieten	ze	de	winkel	om	ervan	verzekerd	te	zijn	van	voldoende	
voorraad	met	de	jaarwisseling.	We	leven	in	een	land	van	overvloed,	waar	ons	aan	
niets	lijkt	te	ontbreken.	Het	zou	een	schande	zijn	wanneer	we	de	gasten	op	het	droge	
komen	te	zitten.	Een	situatie	als	op	de	bruiloft	in	Kana	waar	de	wijn	opraakte,	zal	ons	
niet	zo	snel	overkomen.	Zo	vloeide	de	alcohol	weer	rijkelijk	door	de	gesmeerde	kelen	
en	dit	had,	zoals	elk	jaar,	weer	nare	effecten.	Een	feest	dat	op	verschillende	plekken	
eindigde	in	geweld	en	brandstichting.	Zelfs	hulpverleners	waren	niet	meer	veilig	en	
werden	bestookt	met	ontploffend	vuurwerk.	Op	2	januari	likken	we	dan	steevast	weer	
onze	wonden.	Alcohol	die	bedoeld	is	als	een	vreugdedrank,	om	met	elkaar	onze	liefde	
en	verbondenheid	te	vieren,	krijgt	een	tegengesteld	effect.	Blijkbaar	kunnen	wij	alleen	
feest	vieren	wanneer	de	drank	op	pallets	door	de	zaal	wordt	gedragen.	Wijn	en	bier	is	
dan	geen	feestelijke	drank	meer,	het	verstoort	dan	de	normale	verhoudingen	in	onze	
samenleving.	Niet	de	alcohol	zou	ons	leven	tot	een	feest	moeten	maken,	maar	wij	
zelf.		
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Door	onze	eigen	inspanningen,	door	onze	zorg,	ons	respect	voor	elkaar,	onze	
betrokkenheid	bij	de	ander.	Dat	is	ook	de	klare	wijn	die	Jezus	schenkt	in	het	verhaal	
van	de	bruiloft	te	Kana.	Daar	raakt	de	gebruikelijke	wijn	op,	Jezus	laat	de	lege	kruiken	
vullen	met	water	en	dan	wordt	de	beste	wijn	geschonken	die	men	ooit	proefde.	
Water,	de	gewone,	dagelijkse	drank,	dat	in	wijn	verandert	doordat	mensen	er	voor	
elkaar	zijn.	Van	deze	wijn,	van	dit	bier,	van	deze	levensdrank	word	je	niet	ziek	of	
baldadig.	Het	is	juist	deze	drank	die	voortvloeit	uit	ons	hart,	uit	een	bron	die	nooit	
opdroogt	en	die	het	leven	tot	een	echt	feest	maakt.	Het	is	de	drank	die	ervoor	zorgt	
dat	het	levensfeest	goed	eindigt	en	de	wereld	goed	en	leefbaar	maakt	voor	allen.		
Ik	wens	u	allen	een	Gezegend	en	gezond	2019	toe,	een	jaar	waarbij	we	mogen	
toosten	met	ons	glas,	goed	gevuld	met	deze	liefdesdrank!	

Pastor	Jan	Kerkhof	Jonkman		
	
Inluiden	Actie	Kerkbalans	
Op	zaterdag	19	januari	a.s.	zullen	de	gezamenlijke	kerken	in	Nederland	via	een	
gezamenlijk	inluidmoment	aandacht	vragen	voor	de	Actie	Kerkbalans.	De	parochie	
Lumen	Christi	en	de	Protestantse	gemeenten	van	Denekamp	en	Ootmarsum	sluiten	
zich	hier	van	harte	bij	aan.	Dit	jaar	gaan	Jongeren	van	de	jongerengroepen	in	onze	
parochie:	Join	Us,	4Youth	en	Strong2gether	het	inluidmoment	verzorgen.	Zaterdag	19	
januari,	klokslag	13.00	uur,	zullen	jongeren	starten	met	het	luiden	van	de	klokken	in	
de	toren	van	de	Sint	Nicolaaskerk	te	Denekamp.	Ook	in	de	andere	kerken	van	onze	
Parochie	zullen	de	klokken	geluid	worden.	Met	het	luiden	van	de	klokken	wordt	het	
belang	van	de	Actie	Kerkbalans	specifiek	onder	de	aandacht	van	de	geloofsgemeen-
schappen	van	de	Parochie	Lumen	Christi	gebracht.		
De	actie	kerkbalans	is	in	De	Lutte	doorlopend.	

Het	parochiebestuur		
	

Afscheid	Themakoor	De	Lutte	
Ik	denk	dat	ik	namens	de	hele	geloofsgemeenschap	spreek,	wanneer	ik	zeg	dat	ik	hier	
met	een	dubbel	gevoel	sta.	Een	gevoel	van	dankbaarheid	en	weemoed.	Dankbaar	
voor	alles	wat	jullie	voor	ons	vocaal	betekend	hebben	en	met	grote	weemoed	omdat	
jullie	na	31	jaar	Themakoor	aangegeven	hebben	ermee	te	willen	stoppen.	Een	
beslissing	die	wij	vanzelfsprekend	respecteren.	31	jaar	geleden	zijn	jullie	opgericht	als	
zanggroep	die	na	het	kinderkoor	kwam.	En	al	die	jaren	hebben	jullie	met	veel	
enthousiasme	en	een	grote	inzet	jullie	specifieke	klanken	laten	horen.	Een	eigentijds	
geluid	en	een	eigen	sound	die	we	helaas	moeten	gaan	missen	in	onze	kerk.	Het	was	
een	rijkdom	dat	we	in	onze	kerk	altijd	een	gevarieerd	scala	van	vieringen	en	
bijpassende	muziek	hebben	kunnen	aanbieden.	Helaas	veranderen	de	tijden,	ook	in	
onze	geloofsgemeenschap.	Maar	na	de	weemoed	overheerst	toch	zeker	de	
dankbaarheid.	Dankbaar	dat	er	31	jaar	lang	jonge	mensen	hun	bijdrage	hebben	willen	

leveren	aan	de	liturgie!	Ik	denk	dat	we	erg	blij	mogen	zijn	dat	het	grootste	gedeelte	
van	jullie	voor	onze	kerk	behouden	blijft.	O.a.	in	het	Plechelmuskoor	en	in	de	
werkgroep	Doopvoorbereiding.		
Met	de	dames	van	het	Plechelmuskoor	zal	zelfs	een	speciaal	Gelegenheidskoor	
gevormd	worden	om	zo	te	kunnen	zingen	bij	vieringen	en	gelegenheden	waarbij	een	
iets	ander	repertoire	gewenst	is.	Zo	kunnen	we	hopelijk	nog	lang	van	jullie	genieten.	
Dank	voor	jullie	bereidwilligheid	hierin!	I.p.v.	de	Gregoriuspenning	hebben	we	
gemeend	jullie	wat	anders	aan	te	bieden	en	wel	een	gezamenlijke	High	Tea	bij	het	
Theelutke	en	daarbij	nu	ook	een	boeket	bloemen	groen	en	wit:	Groen	symboliseert	
jullie	jongere	leven	en	hoop.	Wit	symboliseert	jullie	zuiverheid,	eenvoud	en	
natuurlijke	liefde	voor	zang	en	muziek.	Het	is	jullie	van	harte	gegund	en	een	kleine	
blijk	van	waardering	voor	alles	wat	jullie	voor	ons	betekend	hebben.	Nogmaals	heel	
hartelijk	dank	voor	al	die	jaren	en	graag	noem	ik	jullie	namen;	Astrid,	Corine,	Ilse,	
Ingrid,	Jeanette,	Karin,	Ellen,	Saskia,	Marian,	Danielle	en	natuurlijk	Christo	,zonder	
wiens	grote	inzet	en	kunde	het	allemaal	niet	mogelijk	geweest	was.	Muziek	en	zang	
dragen	bij	aan	een	perfecte	beleving	van	de	liturgie,	dat	jullie	klanken	nog	lang	mogen	
naklinken	in	onze	kerk!	
Bedankt	namens	geloof	en	dorpsgemeenschap!	

Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo,	Locatieraadvoorzitter	St.	Plechelmus	
	
Mutaties	parochiebestuur	Lumen	Christi	
Het	parochiebestuur	Lumen	Christi	is	verheugd	te	kunnen	melden	dat	in	de	vacature	
die	ontstaan	is	door	het	aftreden	van	Leo	Rondhuis	(secretaris	Lumen	Christi)	
inmiddels	is	voorzien.	Per	1	december	2018	is	Alex	Boons	benoemd	tot	secretaris	van	
de	parochie	Lumen	Christi.	Alex	is	een	zeer	betrokken	parochiaan	en	reeds	lid	van	de	
pastoraatsgroep	Denekamp,	maar	wil	zijn	kennis	en	kunde	graag	inzetten	voor	het	
overkoepelende	bestuur	van	de	parochie	Lumen	Christi.	Wij	zijn	als	parochiebestuur	
uitermate	blij	met	de	komst	van	Alex	en	wensen	hem	veel	succes	voor	de	toekomst	bij	
zijn	bestuurlijke	werkzaamheden.	
Leo	Rondhuis	heeft	vanaf	de	start	van	Lumen	Christi	in	het	jaar	2010	de	functie	van	
secretaris	Lumen	Christi	voor	zijn	rekening	genomen.	Dit	heeft	hij	steeds	gedaan	met	
grote	deskundigheid,	betrokkenheid	en	enthousiasme,	waarbij	nauw	werd	
samengewerkt	met	het	pastorale	team,	de	andere	bestuursleden	en	vele	andere	
interne	en	externe	belang-hebbenden.	De	afgelopen	jaren	heeft	Leo	bijgedragen	aan	
het	verder	professionaliseren	van	Lumen	Christi.	Leo	heeft	na	twee	periodes	van	vier	
jaar	nog	één	jaar	langer	de	taak	van	secretaris	voor	zijn	rekening	genomen.	Nu	er	in	
Alex	een	waardige	opvolger	gevonden	is,	is	het	tijd	om	het	stokje	over	te	dragen.	We	
danken	Leo	van	harte	voor	zijn	tomeloze	inzet,	betrokkenheid,	deskundigheid	en	
enthousiasme	waarmee	hij	al	deze	jaren	als	vrijwilliger	deze	taak	heeft	vervuld.	

Het	bestuur	van	Lumen	Christi			
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Icoon	schilderen.	
In	januari	2019	start	er	wederom	een	cursus	icoon	schilderen	door	Jos	Bentert	in	het	
parochiecentrum	van	de	St.	Plechelmuskerk	in	De	Lutte.	Deze	cursus	zal	beginnen	op	
woensdagmiddag	23	januari	a.s.	van	13.30	u	tot	16.15	u.	De	cursusduur	is	12	weken,	
waarin	je	de	icoon	gaat	schilderen.	Er	zijn	nog	enkele	plaatsen	vrij.	De	kosten	voor	
deze	cursus	zijn:	cursusgeld,	hierin	zit	tevens	de	onkosten	voor	de	verf,	goud,	en	de	
plank	waarop	je	schildert,	totale	kosten	€	180,-.	Je	schildert	met	eigen	kwasten,	die	je	
via	Jos	kunt	aanschaffen,	(per	4	stuks	€	15,-).	Heb	je	interesse	hierin	dan	kun	je	je	
opgeven	via	de	mail:	st.josef.iconen.atelier@gmail.com	tnv.	Jos	Bentert.	
Inlichtingen	hieromtrent:	Ria	Bekke:	tel.0541-551538.	
	
Oecumenische	vieringen	Week	van	Gebed	in	Ootmarsum	en	Denekamp	
De	protestantse	gemeenten	van	Denekamp	en	Ootmarsum	vieren	samen	met	de	parochie	
Lumen	Christi	de	Week	van	Gebed	voor	de	eenheid	van	de	christenen.	Het	thema	
wereldwijd	is	:	“Recht	voor	ogen”	(zoek	het	recht	en	niets	dan	het	recht).	Daartoe	is	er	op	
zondag	20	januari	10.00	uur	een	oecumenische	viering	in	de	protestantse	kerk	in	
Ootmarsum.	Voorgangers	zijn	dominee	A.	Snier	en	pastor	L.	Ros.	Na	afloop	is	er	koffie	in	
Ons	Gebouw	aan	de	overzijde	van	deze	kerk.	Een	week	later	vindt	deze	viering	plaats	in	de	
protestantse	kerk	van	Denekamp,	zondag	27	januari	10.30	uur.	Daarin	gaan	pastoor		
T.	Munsterhuis	en	dominee	E.	Lensink	voor.	Ook	daar	is	er	nadien	gelegenheid	om	samen	
koffie	te	drinken,	in	gebouw	Irene	achter	de	kerk.	Beide	vieringen	zijn	met	samenzang.	
We	nodigen	u	uit	om,	misschien	voor	de	eerste	keer	of	opnieuw,	elkaar	te	treffen	bij	deze	
vieringen.	Ook	om	te	ontdekken	dat	we	veel	in	elkaar	herkennen	als	het	erom	gaat,	
uiteindelijk	als	kerken	weer	tot	eenheid	te	komen!	Van	harte	welkom!			
	
	
	
Pastor	Praat	
		

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	

	
																																																																																																																																																													

(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	
	

	

Schreur
De Lutte




