
Agenda
  6 feb Kaarten S.V. De Lutte
10 feb Open dag carnavalsloodsen
11 feb Jaarvergadering Zonnebloem
19 feb ZijActief avond
20 feb Kaarten S.V. De Lutte
23 feb Carnavalsmis De Lutte
26 feb KBO kaartmiddag Beuningen
27 feb Kuierochtend dorpshoes

@RTVOOSTCARNAVAL

Orde van verdienste voor vrij-
willigers geloofsgemeenschap 
St. Plechelmus. Mooi gebaar 
van Graaf Mike @Bosduvelke 
De Lutte! #rtvoost #carnavalov 

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

HEEL DE LUTTE PERST!

Uitgave 3 - van 5 februari t/m 26 februari 2019
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't Luutke
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister 
de gehele tekst af 0541 - 551 355 

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

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

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

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

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

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

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

Het volgende ’t Luutke, 4 loopt van 26 februari tot 19 maart 2019 
kopij inleveren woensdag 20 februari voor 20.00 uur via e-mail.

 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 Kuierochtend dorpshoes
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 

 April

 2 Zonnebloem vergadering
5-7 Speelavonden toneel Ons Genoegen
12 Jaarvergadering KBO
13 Palmpaasviering Zonnebloem 

 Mei

 6 KBO themamiddag met Pastor Jacobs

JAARKALENDER 2019
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Afgelopen najaar hebben wij onze appels 
en peren laten persen tot een heerlijk sap.
100% natuurlijk van je eigen boom. Dit 
sap kan ongeveer 1 jaar worden bewaard 
en wordt verpakt in handige 5 liter pak-
ken. Hier ontstond het idee om zo’n mo-
biele pers naar De Lutte te laten komen.
Voorwaarde van hun is wel dat er mini-
maal 3000 kilo fruit aangeleverd wordt.

Ter indicatie 1 vouwkrat appels = onge-
veer 20 kilo. Nu is het in januari lastig om 
in te schatten hoeveel oogst er aan je 
bomen zal hangen.

Als het je ook wat lijkt om je eigen fruit te 
laten persen, laat het dan weten door een 
persoonlijk bericht te sturen via Facebook 
of een e-mailtje naar: ajvleming@gmail.
com. 
Op die manier hebben we een indicatie 
of we genoeg deelnemers hebben voor 
de volgende stap in mei. (Dan kan men 
beter inschatten hoe de appels en peren 
erbij hangen) Daarnaast kunnen we je 
dan persoonlijk op de hoogte houden van 
de datum en locatie waar er in De Lutte 
geperst gaat worden dit najaar. Zoals 
het er nu uitziet zal het op zaterdag 14 
September zijn.

We horen graag of je interesse hebt!
Anke Oude Elferink en Arend-Jan Vleming

HEEL DE LUTTE PERST! (EN OMGEVING)

U zult uw ogen uitkijken als u op zon-
dag 10 februari a.s. de carnavalshallen 
De Boawelhook bezoekt van de carna-
valsverenigingen De Tuffelkeerlkes en 
De Bosdûvelkes. De vooral jeugdige 
leden werken al maanden aan prachtige 
creaties. U kunt vragen stellen over de 
vernieuwde technieken, de gebruikte 
materialen, het maken van de carnavals-
pakken, kortom een zeer informatieve 
middag voor alle inwoners van De Lutte 
en omstreken. Uiteraard wordt het een 
feestelijke presentatie met hofkapel 

Dûvels Geweld van de Bosdûvelkes, de 
Lutter Hoogheden zijn natuurlijk aanwe-
zig: Graaf Mike, Baron Niek, Miss Ilse en 
de adjudanten Marc en Bonno en natuur-
lijk de jeugdhoogheden Jeugdgravin 
Laudi en Jeugdgraaf Boet met hun Raad 
van Elf.

De carnavalshallen De Boawelhook vindt 
u aan het Pastoor Rudingpad. De deuren 
van de ‘kunsthallen’ worden vanaf 14.00 
uur voor u geopend. Zondag 10 februari. 
Wees Welkom.

OPENDAG IN DE CARNAVALSLOODSEN IN DE LUTTE
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Vorige keer schreef ik over het landgoed 
Bekspring dat werd gesticht door Willem 
Joan Blijdenstein, die, nadat hij de beno-
digde grond had gekocht van de familie 
Essink uit Oldenzaal, allereerst op deze 
grond een theekoepel liet bouwen. In 
1937 werd de villa gebouwd en in latere ja-
ren werd de theekoepel verbouwd tot een 
vakantiehuis. Het uiterlijk/karakter van 
deze theekoepel is toen verdwenen maar 
gelukkig zijn in de omgeving van De Lutte 
nog een 3-tal fraaie theekoepels bewaard 
gebleven.
Wat zijn theekoepels? Wie wel eens langs 
de Vecht in Utrecht heeft gereden heeft 
zeer zeker fraaie theekoepels gezien. In 
Wikipedia worden ze omschreven als een 
typisch Nederlands verschijnsel. Ze zijn 
dikwijls te vinden op buitenplaatsen/zo-
merverblijven van rijke stedelingen en 
dateren vrijwel allemaal van de 17e tot het 
begin van de 20e eeuw. Ze dienden vaak 
als prestige-objecten van de eigenaren 
die zich zo iets konden veroorloven en 
ze werden gebruikt voor diverse vormen 
van vrije tijdsbesteding, zoals theedrinken 
(maar ook wel alcohol), etentjes en lezen.
Vaak werden ze opgericht op plaatsen 
met een mooi uitzicht, zoals een rivier of 
op een heuvel.
Ook de nog bestaande theekoepeltjes in 
de omgeving van De Lutte voldoen aan 
deze omschrijving.

Theekoepeltje bij de fam.Lentfert aan 
de Farwickweg
Toen het landgoed het Beernink in 1892 
door C.T.Stork werd verkocht aan 

H.J.Gelderman  liet deze rond 1900 hier 
een theekoepel bouwen die er nog altijd 
staat ( zie foto).
In 1933 werd het landgoed verkocht aan 
G.J.Poerink uit Enschede die als paar-
denliefhebber hier een stoeterij begon. 
Wanneer hij wekelijks kwam om een rond-
ritje te maken en zijn paarden te bekijken 
werd er eerst thee geserveerd in deze 
theekoepel.
Momenteel is het landgoed het Beernink 
eigendom van Th.de Boer BV uit 
Voorschoten en dreigt deze theekoepel 
steeds meer te vervallen. Helaas!

Theekoepel op de Hakenberg
Wanneer in 1902  A.J.H.Blijdenstein  op 
een openbare veiling het landgoed de 
Hakenberg koopt stond er op de top van 
deze Hakenberg nog geen villa maar al-
leen een theekoepel.   Deze was in 1856 
gebouwd door timmerman Jan Wansink 
in opdracht van dominee Ter Kuile.   Een 
mooie plek om zich terug te trekken om de 
preek voor te bereiden??
Toen de fam.Blijdenstein het landgoed 
kocht verkeerde het theehuis in een verval-
len staat en in 1903 werd het afgebroken 

KRONIEK  DE LUTTE

THEEKOEPELTJES

Theekoepel Beernink
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en weer opgebouwd op het landgoed 
Boerskotten.
In 1921 kwam het Hakenberg in han-
den van W.Blijdenstein  die in 1928  hier 
een landhuis liet bouwen dat tot 2007 
werd bewoond door een drietal genera-
ties Blijdenstein. In 1972 is een gedeel-
te van de landgoederen verkocht aan 
Natuurmonumenten en het landhuis met 
koetshuis e.d. is sinds 2007 in het bezit 
van het echtpaar Anne-Marie en Paul 
Kamphuis.
In het kader van een Herstelplan 2012/2016 
voor dit gebied is de theekoepel weer 
heropgericht zodat het landgoed weer 
een fraaie theekoepel bezit (zie foto).

Theekoepel op de Boerskotten
Zoals hiervoor reeds is geschreven is de 
theekoepel op de Boerskotten afkomstig 
van de Hakenberg. Vanaf de Haermansweg 
is deze op een heuveltje gebouwde 

theekoepel duidelijk zichtbaar.
De villa op het hoogste punt van de 
Boerskotten werd (pas) in 1928 gebouwd 
in opdracht van het Oldenzaalse echtpaar 
H.J.G.Baurrichter en E.J.H.M.Essink. In de 
loop der jaren is deze villa met omringen-
de grond en theekoepel diverse keren van 
eigenaar gewisseld (o.a. dhr. Ten Kate en 
dhr.Schneider). In 1988 waren Annette 
Ovink en Herman Tollenaar de eigenaren/
bewoners van dit hart van de Boerskotten. 
Ook hier had de tand des tijds de theekoe-
pel behoorlijk aangetast maar gelukkig 
hebben zij met subsidie deze theekoepel 
in 1988 weer in oude glorie hersteld!
Met andere woorden: wanneer je mooie 
theekoepels wilt zien hoef je echt niet ver 
het land in te gaan want ook in onze om-
geving is nog veel moois te zien! Veel ple-
zier op die wandeling- of fietstocht!   

Tonnie Bekke

Theekoepel Hakenberg Theekoepel Boerskotten

Zaterdag 9 februari
14:35 De Lutte F1 - Olympia HGL F2   
15:25 De Lutte E2 - Olympia HGL E3            
16:20 De Lutte E1 - Kedingen E2              
17:15 De Lutte D1 - Avanti WilskrachtD2
18:00 De Lutte DB1  - Kedingen DB1                 
19:00 De Lutte DA1  - Olympia HGL DA1    
20:15 De Lutte DS1  - Olympia HGL DS2        

Dinsdag 12 februari
20:00 De Lutte DMW1  - Borhave DMW1    
 
Zaterdag 16 februari
20:00 Combinatie ‘64 DS1 - De Lutte DS1 
            
Zondag 17 februari
09:00 R.S.C. E1  - De Lutte E2

PROGRAMMA SV DE LUTTE HANDBAL
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BIJEENKOMST VERGROENEN VAN JE STRAAT

Ben je al bezig met een groen project, of heb je een leuk idee om de buurt of dorp 
te vergroenen? Kom dan naar deze avond en ontmoet anderen die ook ideeën en 
plannen hebben op dit vlak. Deze bijeenkomst gaat over:
•  De gevolgen van klimaatverandering en wat jij als inwoner kunt doen om je stad 
en/of dorp leefbaarder te maken;
•  Daarnaast gaan we met jullie in gesprek over de voorjaarsactie Bloemenlint. Een 
campagne die we samen met inwoners en lokale partijen uit de gemeenten Losser 
en Oldenzaal uitvoeren. Doel is meer bloemen, biodiversiteit en betrokkenheid van 
mensen bij de natuur in beide gemeenten. We roepen iedereen op om mee te den-
ken hoe we het Bloemenlint tot een groot succes kunnen maken. 
De Groene Loper Losser-Oldenzaal wil initiatieven die bijdragen aan vergroening 
ondersteunen en onderlinge samenwerking stimuleren. Zo worden Losser en 
Oldenzaal groener én socialer.   
 
Wanneer: Woensdagavond 13 februari, inloop vanaf 19.00 uur 
  (start programma 19.30 uur).
Waar:  Dorpshoes Erve Boerrigter
Voor wie: Bewoners en organisaties uit Losser en Oldenzaal e.o.
Opgeven graag vóór 6 februari via facebook of met een mail naar
groeneloperlosseroldenzaal@gmail.com 
 
Programma  
19.00 uur: Inloop met koffie en thee
19.30 uur: Opening met een toelichting op de Groene Loper
  de stand van zaken.
19.45 uur: De zeepkist: heb je een idee en/of mooi initiatief? Deel dat dan met  
  de aanwezigen.*
20.00 uur: We worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van  
  klimaatverandering. Vooral dit jaar was het extreem: hitte-stress,  
  droogte en wateroverlast etc.Jeroen Buitenweg (Waterschap  
  Vechtstromen) geeft een toelichting op de situatie en mogelijke  
  oplossingen. Als bewoner kun je veel doen om de gevolgen van  
  klimaatverandering op te vangen, o.a. door het vergroenen van de  
  tuin en straat. Aan de hand van de ‘watertafel’ gaan we met elkaar  
  het gesprek aan.  
20.45 uur: Interactie aan de tafel: wat kun/wil jij in de buurt en wat heb je  
  daarvoor nodig? 
21.15 uur: Actie bloemenlint voorjaar 2019 en vervolgafspraken 
21.30 uur: Afsluiting, met na afloop een drankje
 

*Zeepkist: we verwachten geen gelikte pitches maar zijn wel razend benieuwd 
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Graaf Mike en Adjudant Marc hebben 
op zaterdag 26 januari de E1 goed 
aangemoedigd. Marith, de dochter van 
Adjudant Marc speelt in dit team. De 
aanmoedigingen hebben dit jonge hand-
balteam een extra motivatie gegeven. Na 
een zeer spannende wedstrijd wist SV De 
Lutte E1 met 10-9 te winnen van BWO. 

HOOGHEDEN BOSDUVELKES BEZOEKEN HANDBALWEDSTRIJD 
SV DE LUTTE E1

wat er op groengebied allemaal kriebelt en ontspruit in Oldenzaal en Losser. En 
andere aanwezigen ook! Heb je wat te vertellen, te delen of te vragen? Meld dat bij 
voorkeur bij je aanmelding, dan reserveren we een paar minuten zeepkist voor je.

Komend voorjaar organiseren we weer de actie Bloemenlint. Graag willen we weten 
of jullie initiatief hier aan mee wil werken. Meer informatie wordt tijdens de bijeen-
komst verstrekt. 
 
Groene Loper Losser-Oldenzaal 
In Losser en Oldenzaal zijn verschillende initiatieven actief met het vergroenen van 
hun eigen omgeving. Het gaat dan onder andere om buurtmoestuinen, meer groen 
in de straat of de aanleg van een bloemenlint in de openbare ruimte.  
Het project de Groene Loper Losser-Oldenzaal stimuleert en ondersteunt dergelijke 
initiatieven. Wij brengen initiatieven bij elkaar en zetten we gezamenlijke acties op 
die bijdragen aan een groener Losser-Oldenzaal.
 
Binnen de Groene Loper komen alle groene initiatieven samen. Hierdoor bundelen 
we onze krachten, wisselen kennis en ervaringen uit, betrekken nieuwe partijen en 
stimuleren nieuwe initiatieven.  Met de Groene Loper willen we bewoners, scholen, 
instellingen en bedrijven betrekken bij de eigen natuurlijke leefomgeving. We gaan 
dergelijke initiatieven met elkaar verbinden en zoveel mogelijk mensen in aanraking 
laten komen met de natuur dicht bij huis. 
We ontmoeten je graag op woensdagavond 13 februari,
 
Met vriendelijke groet,
namens de projectgroep Groene Loper Losser-Oldenzaal,
 
Vincent Piscaer en Jan Oldenkamp (Bijenvereniging Oldenzaal e.o.)
Theo von Piekartz (IVN Oldenzaal-Losser)
Angelien Hoppen (De Höfte)
Loet van der Heijden (Natuur en Milieu Overijssel)
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Cursus Acryl schilderen en cursus mandala tekenen “Ronde Kunst”
Beide cursussen worden gegeven door Trude Ter Hart. Zij is gediplomeerd holistisch 
teken- en schilderdocent. En al vele jaren geeft ze cursussen en workshops in haar ate-
lier in Oldenzaal. Omdat ze gaat verhuizen naar De Lutte wil ze graag in maart 2019 
starten met het geven van bovengenoemde creatieve cursussen in ons Dorpshoes Erve 
Boerrigter.

Cursus Acryl schilderen
Houd je van moderne kunst ? Heb je zin op een vrije ontspannende manier te leren schil-
deren? We werken met acrylverf in wit-zwart-grijs tinten die we met textuur en goud- of 
zilververf verlevendigen. Tijdens deze cursus maak je je persoonlijke decoratieve kunst-
werk ( naar opdracht). Als holistisch teken- en schilderdocent begeleid ik je in dit proces.
De cursus bestaat uit 6 lessen op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur. Minimaal 5 en maxi-
maal 8 personen.  Start cursus donderdagavond 21 maart . kosten € 90,00  ( inclusief 
materiaal, m.u.v. linnen-doek.)

Cursus Mandala tekenen “Ronde Kunst”
Wordt je getroffen door deze speciale tekeningen en door de schoonheid van vorm en 
kleur? Bij het mandala-tekenen werken het rondgaan in de cirkel en het herhalen van 
bewegingen als mindfulness op papier! Iedereen kan het leren. Als holistisch teken- en 
schilderdocent begeleid ik je graag in dit proces. We werken met kleurpotlood, stift en 
ecoline op papier. De cursus bestaat uit 6 lessen op de dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 
uur.
Minimaal 5 en maximaal 8 personen. We starten op dinsdag 19 maart a.s.  Kosten € 78,00 
( is inclusief materiaal)
Benieuwd naar haar schilderijen, mandala’s en iconen; www.trudeterhart.nl
Contact; Trude ter Hart
                 mail; trude@terhart.nl             
Heb je interesse dan kun je per mail contact met Trude opnemen of met ons Dorpshoes;  
gea@dorpshoes.

Dansmiddag voor 55+
 elke laatste donderdag van de maand, we starten op donderdag 28 februari a.s.
Onder de noemer van blijf fit voor senioren bieden wij deze dansactiviteit aan.
Onder de muzikale leiding van Theo Gerard wordt er gedanst op verschillende soorten 
muziek.
Een echt uitje op de donderdagmiddag, kom gerust langs op deze gezellige middag.
Start donderdag 28 februari a.s. van 14.00 – 16.30 uur in ons Dorpshoes Erve Boerrigter
kosten; € 2,00 entree, consumpties voor eigen rekening.
Voor meer informatie kunt u terecht bij ons Dorpshoes telnr. 0541-552009 of mail gea@
dorpshoes.nl

BINNENKORT IN ONS DORPSHOES
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Zij Actief hield 29 januari haar jaarver-
gadering. Er werden 10 leden in het 
zonnetje gezet vanwege hun jubileum.
Naderhand vertelde Tonny Morsink ons 
op boeiende en humoristische wijze over 
het weer en we zagen vele mooie foto’s 
door Tonny gemaakt. De jubilarissen zijn:
40 jaar Marietje Brilhuis en Ria Gieslink.
50 jaar Trees grote Beverborg, Marietje 

Nijhuis, Annie Westerik, Betsy Volker en 
Marietje Beernink.
60 jaar Annie Kuipers.
65 jaar Annie Benneker en Marietje 
Haarman(zij kon niet aanwezig zijn en 
werd op Gereia bezocht).

De dames werden gefeliciteerd en ont-
vingen een attentie.

JUBILARISSEN BIJ ZIJACTIEF

Op 13 februari organiseert Kidz & Coffee 
in samenwerking met de brandweer 
Twente de informatieve ochtend. Brenda 
Borgers, medewerker brandveilig leven 
van Brandweer Twente geeft met behulp 
van filmpjes graag tips & tricks om ook 
jouw huis nog brandveiliger te maken. 
Hoe zorg je ervoor dat jouw huis brand-
veilig is? Weet jij hoe belangrijk rookmel-
ders zijn en waar je deze het beste kunt 
plaatsen? Wat spreek je met elkaar af over 
brandveiligheid in huis? 

Brandveiligheid is misschien niet het 
eerste waar je aan denkt. Toch kan er ook 
bij jullie brand ontstaan met alle nare 

gevolgen van dien. Gelukkig kun je zelf 
veel doen om jezelf en je gezin hiertegen 
te beschermen. Ben je benieuwd hoe? 
Kom dan naar de interessante informatie-
ochtend van Kidz & Coffee. 

Mama’s, papa’s maar ook oma’s, opa’s, 
gast- en pleegouders zijn van harte 
welkom. Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig.
Kidz & Coffee is een initiatief van Stichting 
Fundament en Loes Losser.
Locatie:   Fundament bibliotheek,  
  Raadhuisplein 1 Losser, 
Datum/tijd:  13 februari van 9.30 tot  
  11.00 uur.

BRANDVEILIGHEID IN HUIS, “DOE DE DEUR DICHT” 
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De gala artiesten en de galacommissie 
lieten zich weer van hun beste kant zien 
tijdens de gala voorstellingen in De Lutte. 
De bezoekers kregen een zeer afwisse-
lend programma voorgeschoteld met 
louter hoogtepunten.

Naast veel zang door onder andere Fleur 
Benneker, Janneke Visschedijk en Danieke 
Nijhuis en niet te vergeten het Gravenlied 
van Graaf Mike en adjudant Marc was er 
veel ruimte voor hilariteit. Het smullende 
publiek werd bijgepraat over het wel en 
wee van de Luttenaren door de ProatPaul, 
Paul Wiefferink, die tijdens zijn buutrede 
ook de vier nominaties bekend maakte 
voor de Lutter Leppel. Zaterdagavond 
bleek Dennis Koop de grootste sukkel van 
De Lutte te zijn. Zijn computerstofzuiger 
veranderde nachts in meststrooier door-
dat hij vergeten was de hond uit te laten.

De gasten van de Stamtoafel in café De 
Vereeniging, daar zong Hans Leferink 
over, muzikaal ondersteund door nieuw-
komer Miriam Bekke. Laatstgenoemde 
had even later zelf haar debuut en dat 
zorgde voor stress, veel stress, zeg maar 
‘Keuze stress’. Het is ook niet niks om 
in een dorp als De Lutte te wonen en 
iedereen tevreden te houden. Koop je nu 
een brood bij de bakker of ga je naar de 
lokale buurtsuper? Waar koop je nu een 
fiets met drie fietsenzaken in het dorp 
waarvan er eentje je overbuurman is? Het 
lea’m is zo zwoar!

Net zoals vorig jaar zorgden Annie en Trui 
( Tessa Gilbers en Anne Haarman) gehuld 
in Eva kostuum voor veel hilariteit.   In 
‘Rondom Verzekerd’ blijkt dat het niet 
verstandig is om je verzekeringskantoor 
tijdens je (Paul Kamphuis) afwezigheid 

door je personeel (Joost Hoonberg) waar 
te laten nemen. Een rondborstige dame 
(Ieke Schrader) wil haar twee lievelin-
gen laten verzekeren. Dat dit niet haar 
boezem betreft wordt aan het einde van 
de voorstelling duidelijk wanneer twee 
schattige lieve hondjes acte de présence 
geven op het toneel.

De act Flodder in Lutterdaal, een pa-
rodie op het alom bekend Flodder in 
Amerika, werd opgevoerd door de Raad 
van 11, compleet met ma Flodder, die 
niet onderdeed voor actrice Nelly Frijda 
inclusief bijbehorend stemgeluid. Dat 
de wijk Luttermolen daarbij werd om-
gedoopt tot Lutterdaal en als filmset 
diende voor dit stelletje ongeregeld, 
de sporthal op film met de grond gelijk 
werd gemaakt, nemen we maar voor lief. 
Tijdens de act Don’t stop the party bleek 
dat Dweilorkest Dûvels Geweld , naast 
het maken van muziek, ook gevoel voor 
acteren heeft. Zij voerden als chirurgen 
een ritmische operatie uit op nen vröm 
voggel.

De gesprekken op Whatsapp van 
een drietal leden van Wielerclub het 
Remspoor waren te volgen op de beeld-
schermen op toneel en in de zaal. Het was 
een stuk vol droge humor. De fantastische 
gala werd natuurlijk door de artiesten 
gebracht, maar evenzoveel vaste mede-
werkers achter de schermen droegen hun 
onmisbare steentje bij. 

Graaf Mike en Adjudant Marc, aan wie de 
gala werd opgedragen, hebben kunnen 
genieten van een Dûvels mooie avond/
middag en dat alles onder hun motto:
Dizze vrömde vöggel kent meka deur en 
doar, dit wot een Dûvels mooi joar.

DE LUTTER GALA, EEN DÛVELS MOOIE GALA!
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Met de toekenning van de Orde van 
Verdienste 2019 door carnavalsvereni-
ging De Bosdûvelkes aan alle vrijwilli-
gers van de geloofsgemeenschap Sint 
Plechelmus De Lutte onderstreept het 
carnavalsbestuur de waardering voor de 
inzet van ruim 200 vrijwilligers. 

Voor alles wat in en rond de 
Plechelmuskerk gedaan wordt beschikt 
de locatieraad over vele vrijwilligers, 
die organisatorisch ingedeeld zijn in 
43 werkgroepen. Enkele voorbeel-
den zijn: doopvoorbereiding, liturgie, 
secretariaat, kerkhofploeg, misdienaars, 

Plechelmuskoor enz. Minder gehoord 
maar wel belangrijk is bijvoorbeeld de 
functie van ostiarius. 
Vicevoorzitter Louis Volker van de 
Bosdûvelkes reikte op de laatste ga-
la-avond de oorkonde uit aan mevrouw 
Wolbert, voorzitter locatieraad. Het 
bijbehorend versiersel werd deze keer 
niet opgespeld maar in een ingelijste 
versie aangeboden, welke een promi-
nente plek krijgt in de dagkapel. Hoewel 
het kerkbezoek ook in De Lutte tanende 
is, weten de inwoners de verzorgdheid 
en onderhoud van tuinen, kerkhof, 
gebouwen en kerkenbos enorm te 
waarderen. Maar ook de instandhouding 
van de liturgie is een hele tour voor vele 
vrijwilligers. Maria Wolbert droeg als 
dank een origineel gedicht voor waarin 
alle werkgroepen voorkwamen. Tot slot 
ontvingen alle aanwezige vrijwilligers 
van de geloofsgemeenschap een roos. 
De galabezoekers konden het wel waar-
deren en onderstreepten de keus met 
een groot applaus.  

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA

41E ORDE VAN VERDIENSTE VOOR 200 VRIJWILLIGERS

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

Vrijdag 15 februari
19:00 Lutheria DS 6 – WVC Volley DS 4
21:00 Lutheria DS 3 – Rivo Rijssen DS 6            
21:00 Lutheria DS 4 – DeVoKo DS 4  
 
Zaterdag 16 februari
08:30 Lutheria N4 1 – Pollux N4 1
08:30 Lutheria N2 1 – Pollux N2 1
09:15 Lutheria N4 2 – Volley ’68 N4 1
09:15 Lutheria N4 1 – Rosstars N4 1

10:00 Lutheria N2 1 – DeVoKo N2 1  
10:00 Lutheria N4 2 – Wevo 70 N4 1
12:00 Lutheria MC 1 – Esch Stars MC 1  
12:00 Lutheria MC 3 – Kerkemeijer  
 Gemini MC 3
14:00 Lutheria MA 1 – VV Forza MA 2
16:00 Lutheria DS2 – Klumpers VVA DS1 
 
Zaterdag 23 februari
16:00 Lutheria DS 2 – Saasveldia DS 1
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Een week van grote tevredenheid
Als het klopt dat frustratie en ergernis 
een prima voedingsbodem zijn voor een 
lekkere column, een stelling die me zeker 
niet onrealistisch in de oren klinkt, vrees 
ik dat dit een teleurstellende column 
wordt. Want dit stukkie is geschreven 
door een supertevreden Luttenaar. Huh, 
hoe kan dit nou, hoor ik sommigen van u 
al denken. Mensen met mijn professionele 
achtergrond, dat zijn doorgaans toch on-
verbeterlijke azijnzeikerds, dol op negatief 
nieuws? Als ik even voor mezelf (maar 
waarschijnlijk ook voor veel collega’s) mag 
spreken: nee dus!
Hoewel januari –met februari- tot de 
vervelendste maanden van het jaar be-
hoort, heb ik de laatste week van januari 
als een zeer plezierige ervaren. En ik zal u 
ook uitleggen waar dat gevoel vandaan 
komt. Met ons vaste gala-groepje mocht 
ik de slotgala van de Bosdûvelkes bijwo-
nen. Waar ik vorig jaar de zaal nog met 
gemengde gevoelens verliet, konden 
we nu terugkijken op een topavond. 
Een kwalitatief hoogwaardige gala met 
heerlijke buuts, ontroerende zang (‘Mijn 
dorp’) en dolkomische filmpjes. Dat het 
gezellig was, bleek ook wel uit feit dat we 
nog nooit zo laat thuis waren, nota bene 
na een gala die nog nooit zo vroeg was 
afgelopen.
De maandag na de gala fietste ik op mijn 
vrije dag richting Martin-van-de-Spar 
toen mijn hart sneller begon te slaan bij 
het zien van de werkzaamheden achter 
de moestuin bij Erve Boerrigter. Met een 

aantal collega’s was Martijn Kuipers druk 
bezig met het plaatsen van de gebinten 
voor ‘De Greune Ster’, het nieuwe atelier 
annex magazijn voor ons dorpshoes. Een 
project waar we in ’t Luutke nog uitge-
breid op terug zullen komen. Hoewel het 
lichtjes miezerde en de zon in geen vel-
den of wegen te bekennen was, deden de 
mannen geconcentreerd hun werk. Om 
een droom uit te zien komen waar zo lang 
door zo velen aan is (én wordt) gewerkt, 
daar word ik dus heel erg vrolijk van. 
Tevreden en opgelucht was ik vorige 
week ook toen de gemeente bekend 
maakte een akkoord te hebben bereikt 
over de verkoop van de oude peuter-
speelzaal. Op deze prachtige locatie gaan 
onze eigen dokter Jan (Brandenburg) 
en Fysiopraktijk Berghuizen samen een 
gezondheidscentrum bouwen. Goed 
dat hier gekozen is voor een maatschap-
pelijke invulling en dat deze plek niet is 
verkwanseld aan een op maximale winst 
beluste projectontwikkelaar. De Lutte 
krijgt er een voorziening bij waar het dorp 
trots op kan zijn.
Een geslaagde gala, de voortgang van 
De Greune Ster en een hoogwaardig 
gezondheidscentrum. En dat allemaal in 
nog geen week tijd. Er gebeuren mooie 
dingen in ons dorp en daar gaan we nog 
veel meer van zien in 2019. Geen wonder 
dat die tevreden grijns maar niet van mijn 
smoel wil wijken.  

Stephan Scheper         

IK ZEG HET OE!

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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KIEK ES

De opgave in de vorige Kiek Es! bleek 
een pittige. Bij de redactie kwamen ge-
noeg antwoorden binnen, maar diverse 
inzenders droegen de verkeerde locatie 

aan. Een plek die meerdere keren werd 
genoemd, was het uitkijkpunt in het 
kerkenbos. Marion Zomer-Wissink had het 
wel juist toen ze ons meldde dat de foto 
gemaakt was bij de steiger van de vijver 
op De Luttermolen. Zoals gebruikelijk is 
de digitale wisselbeker verzonden naar de 
trotse 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/kiekesintluut-
ke. In de reacties onder het betreffende 
bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel 
succes en geef uw ogen opnieuw goed de 
kost als u door ons prachtige dorp loopt.

De redactie

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’ 
kunnen worden verzonden naar Tessa 
Olde Riekerink.
(tessaolderiekerink@ gmail.com).

GRUT OET DE LUTT
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Zondag	10	februari			:			
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.		
	 	 	 		het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars		 :	Bart	en	Joyce	Rolink	
	
Woensdag	13	februari:	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	17	februari	:		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastor	I.	Schaven	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars		 :	Christiaan	Steenbeke	en	Lars	Grote	Beverborg	
	
Woensdag	20	februari	:	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	23	februari:	
	19.00	uur	 	 :		Carnavalsviering	m.m.v.	het	gelegenheidskoor	
	Voorganger		 :		mevr.	I.	Onland	
	 	 	
Zondag	24	februari	:		
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis		
Lectrice	 	 :	Mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars	 						:	Tess	Kleissen	en	Eva	Oude	Egbrink	
	
Woensdag	27	februari		 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Intenties:	
Zondag			10	februari:	Ouders	Pross-Welhuis,	Echtpaar	Grote	Punt-Lansink,		
Lies	Blockhuis-olde	Hendrikman,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Gerrit	Vrijkotte		
(Namens	de	buurt),	Ouders	Hooge	Venterink-Notkamp,	Ouders	Olde	Riekerink-		
Roufs,	Ria	Grundel-Schiphorst,	Michel	Ikink.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Benneker-Steghuis,	ouders	Nijhuis-Reijmer.	
Truus	Kristen-Greftenhuis,	Ellie	Koertshuis-Heetkamp,	Hennie	ter	Brake,		
Sander	Koertshuis,	Bennie	Gilbers,	Tot	zekere	intentie.	
	
Zondag	17	februari	:	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Willy	Punt,	Jan	Heijdens,		
Annie	Niehof-Nolten,	Gezina	Kuipers-Nijhuis,	Ilse	Weegerink-Olde	Riekerink,		
Elly	Pross-Mensink,	Michel	Ikink.	
	
Jaargedachtenis:	Marietje	Grote	Beverborg-Steggink,	Ouders	Grote	Beverborg-
Steggink,	Ouders	Nijkamp-Schopman,	Gerhard	Olde	Riekerink,		
Herman	Weusthof.	
	
Zondag	24	februari	:	Overleden	fam.	Punt,	Annie	Vlutters-Kamphuis,		
Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Herman	Kristen,	Ouders	Schiphorst-Grashof,	Marie	
Kortman-Spekhorst	en	Marian,	Henk	van	Leijenhorst.	
	
Jaargedachtenis:	Antoon	Seijger,	Johan	Kortman,	Ouders	Steunebrink-Benneker,	
Suzette	Nijhuis-Oude	Groote	Beverborg,	echtpaar	Christenhusz-Schasfoort,		
Meine	Maartens,	Ouders	Schasfoort-Smellink,	Ouders	Visschedijk-Frielinck,		
Henk	Bekkedam,	Ine	Olde	Hendrikman-Luyerink,	Martijn	Olde	Riekerink.	
	
	
	
	
Mededeling	pastor	Jacobs	
In	een	gesprek	met	pastor	Jacobs	heeft	hij	laten	weten	niet	meer	voor	te	gaan	in	
weekendvieringen	en	uitvaarten	en	beperkt	inzetbaar	te	zijn	voor	vieringen	door	
de	week.		
Wij	waarderen	zijn	inzet	de	afgelopen	jaren	zeer	en	danken	hem	daarvoor.		
	 	 	

Namens	het	pastoresteam	en	pastor	Jacobs	
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Carnavalsviering	
Carnaval	vieren	2019	begint	en	sluiten	we	af	in	de	Plechelmuskerk.	
Dit	jaar	is	dat	dus	op	zaterdag	23	februari	om	19.00	uur.	Al	vele,	vele	jaren	
beginnen	wij,	voor	het	echte	carnaval	begint,	met	een	bijeenkomst	in	de	kerk.	
Met	CV	de	Bosdûvelkes	en	CV	De	Tuffelkeerlkes	en	het	pasopgerichte	
Gelegenheidskoor	is	er	samen	aan	gewerkt	om	er	een	leuke	inspirerende	4ring	
van	te	maken.	
De	Hoogheden	Graaf	Mike,	Baron	Niels,	de	adjudanten	Bonno	en	Marc	en	Miss	
Ilse	en	de	jeugdgraaf	Boet	en	jeugdgravin	Laudi	zullen	tijdens	de	bijeenkomst	
hun	medewerking	verlenen.	Het	dweilorkest	Dûvels	Geweld	loopt	voorop	in	de	
polonaise.	Iedereen	die	zich	op	deze	manier	wil	voorbereiden	op	het	komende		
carnaval	nodigen	wij	van	harte	uit.	Mocht	u	onzeker	zijn	over	de	dress	code?		
Wees	gerust	alles	mag.!!!	
Maar	vergeet	niet	dat	het	carnavalsseizoen	2019	wordt	afgesloten	op	
Aswoensdag.	
Daarom	is	er	op	woensdag	6	maart	om	20.00	uur	een	viering	waar	Monseigneur	
Hoogenboom	het	askruisje	uitdeelt.	Daarna	begint	de	bezinnende	periode:	de	
vastentijd.	Voor	alle	2	vieringen	wordt	iedereen	van	harte	uitgenodigd	door	C.V	
De	Bosdûvelkes	en	C.V.	De	Tuffelkeerlkes	en	werkgroep	liturgie	De	Lutte.	
Alaaf.	
	
Actie	Kerkbalans:	
Op	zaterdag	19	januari	hebben	ook	in	de	locaties	van	Lumen	Christi	de	klokken	
geluid	om	aandacht	te	vragen	voor	de	actie	kerkbalans.	
Waarom	de	actie	kerkbalans:	
Om	onze	kerk,	welke	ons	door	onze	ouders	en	voorouders	is	doorgegeven,	ook	
door	te	kunnen	geven	aan	onze	kinderen.	
Onze	doelstelling:	
”Zolang	mogelijk	zelfstandig	blijven	en	het	onderhoud	van	onze	eigen	
kerk	mogelijk	maken.	
Zonder	een	financiële	bijdrage	van	inwoners	van	De	Lutte	is	het	niet	mogelijk	om	
onze	doelstelling	te	realiseren.	Graag	willen	wij	allen	die	reeds	deelnemen	aan	
de	actie	kerkbalans	hiervoor	hartelijk	dank	zeggen.	Ook	via	deze	weg	doen	wij	op	
alle	inwoners	van	De	Lutte,	welke	nog	geen	financiële	bijdrage	doen,	een	beroep	
om	ook	onze	doelstelling	financieel	te	ondersteunen.	De	dorpskern	van	De	Lutte,	
zonder	kerk,	is	niet	voor	te	stellen.	Wij	verwachten	dat	in	de	toekomst	”het	
gebouw”	niet	alleen	meer	wordt	gebruikt	voor	kerkelijke	gebeurtenissen.	
Ons	uitgangspunt	is	dat	iedere	inwoner	van	onze	dorpsgemeenschap	De	Lutte,	
ongeacht	geloofsovertuiging,	aangemerkt	wordt	als	lid	van	onze	gemeenschap	
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en	daardoor	gebruik	kan	maken	van	het	kerkgebouw	en	op	ons	kerkhof	kan	
worden	begraven	of	bijgezet.	
Als	u	nog	niet	deelneemt	aan	de	actie	kerkbalans	maar	hierover	graag	
vrijblijvend	geïnformeerd	wilt	worden	dan	kan	dat.	Als	u	telefonisch	contact	
opneemt	met	het	secretariaat	(tijdens	openingstijden)	551203	of	via	E-mail:	
delutte@lumenchristi.nl,	dan	nemen	wij	contact	met	u	op.		
Wilt	u	s.v.p.	wel	uw	telefoonnummer	vermelden.		

Namens	bestuur	locatie	De	Lutte,werkgroep	actie	kerkbalans.	 	
	
Orde	van	Verdienste	2019	
Een	welgemeend	dankjewel	voor	alle	vrijwilligers	van	geloofsgemeenschap	St.	
Plechelmus	De	Lutte.	
Een	oorkonde	en	speld	wordt	u	aangeboden	door	carnavalsvereniging	De	
Bosdûvelkes	en	hoort	bij	de	Orde	van	Verdienste	die	aan	u	is	toegekend	voor	het	
vele	werk	dat	u	geheel	belangeloos	voor	onze	gemeenschap	hebt	verricht.	
Dankjewel	aan	iedereen	voor	dit	vrijwilligerswerk!	Sint	Plechelmus	zal	met	
vreugde	naar	beneden	kijken,	om	te	zien	hoe	ver	het	vrijwilligerswerk	hier	kan	
reiken	van	alle	werkgroepen	en	taakvelden	binnen	onze	geloofsgemeenschap.	
Om	een	idee	te	geven	hoeveel	verschillende	taakvelden	er	wel	niet	zijn	hier	een	
overzicht	van	alle	werkgroepen:	
Avondwake,	aula,	bezoekersgroep,	bouwzaken,	bloemversiering,	catechese,	
caritas,	collectanten,	eerste	H.	Communie,	Communie	bezorgers,	diaconie,	
dopen,	gastvrouwen/heren,	verhuur	kerkgebouw,	huwelijk,	kerkberichten	
	’t	Luutke,	kerkhofbeheer,	kerktelefoon,	kerkbijdrage/financiën,	kerkewas,	
koren,	kosters,	lektoren,	ledenadministratie,	liturgie,	locatieraad,	Lourdeswerk,	
misdienaars	en	acolieten,	onderhoud	apparatuur,	ostiaria	(deurwachters),	
pastoraal	team,	parochiebestuur,	schoonmaak,	secretariaat,	Vormsel,	
voorkeurparochianen,	verliezen	verwerken,	wijkcontactpersonen,	
parochiebladbezorgers,	stichting	kerkebos,	weekendvoorgangers.		
Samen	gaan	we	verder,	samen	onderweg	de	toekomst	in,	als	we	samen	verder	
trekken	heeft	onze	kerk	weer	zin.	Sint	Plechelmus	kijkt	vanaf	boven	en	denkt	we	
kunnen	er	weer	tegen,	De	Lutte	en	haar	vrijwilligers,	zoals	altijd:	wat	een	zegen!	
Voorzitter	locatieraad,	Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo	
	
Spelen	met	het	bijbelverhaal	“Jozef	en	zijn	broers”	
In	christelijke	tradities	is	het	gebruikelijk	om	uit	de	bijbel	voor	te	lezen.	Deze	
avond	gaan	we	in	het	verhaal	(Genesis	50,15-21)	staan	en	luisteren	naar	wat	in	
een	bijbel	verhaal	gezegd	wordt.	We	kijken	en	voelen,	wat	het	verhaal	met	ons	
doet.	Vader	Jakob	had	Jozef	en	de	kleine	Benjamin	meer	lief	dan	zijn	andere	
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zoons,	omdat	het	de	zoons	van	zijn	lievelingsvrouw	Rachel	waren.	Hij	trok	Jozef	
voor	en	Jozef	werd	daardoor	door	zijn	broers	gehaat.	In	dit	gedeelte	is	vader	
overleden	en	is	de	toekomst	ongewis	voor	de	broers	van	Jozef.		
We	lezen	het	verhaal,	we	doorleven	het	verhaal.	We	vragen	ons	af	waar	we	zelf	
in	dit	verhaal	staan?	
Hoe	diep	je	in	het	verhaal	wilt	duiken,	mag	ieder	zelf	bepalen.	Herken	je	de	angst	
voor	wraak,	de	broedertwist	of	juist	het	zoeken	naar	vergeving	en	de	liefde?	Wat	
zie	je	dan?	Hoe	laat	je	het	verleden	los?	Wat	wil	je	vragen?		
Kortom:	een	avond	om	het	verhaal	tot	je	te	laten	spreken	en	om	je	te	laten	
verrassen.		
De	leiding	van	deze	avond	is	bij	domina	Annerie	Snier	en	pastor	Ingrid	Schraven.	
Wanneer:	dinsdag	12	februari	2019	
Aanvang:	19:30	uur	
Waar:	Huize	Elisabeth,	Gravenallee	11,	Denekamp	
	
Bericht	alleenstaanden		
Op	woensdagmiddag	6	februari	komen	wij	weer	samen	in	het	parochiecentrum.	
We	gaan	er	dan	samen	weer	een	gezellige	middag	van	maken.		
	U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.	
		 	 Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
	
	
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




