
Agenda
7 mrt Kaarten S.V. De Lutte
9 mrt KBO: eten De Vereeniging
13 mrt ZijActief: lezing boswachter
16 mrt KBO: bezoek Kulturhus Losser
17 mrt Potgrondactie Harmonie
18 mrt Presentatieviering
21 mrt Kaarten S.V. De Lutte
22 mrt Groene Loper bijeenkomst

@VVV DE LUTTE-LOSSER
Nieuw in het assortiment bij 
VVV #DeLutte/#Losser zitmatje 
voor wandelaars en fietsers. 
Handig mee te nemen in 
bijpassend nylon zakje 
#wandelen #fietsen

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke
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Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

GOEDE VRIJDAG SPECIALE 
UITVOERING AD FUNDUM KOOR

BEDRIJVENTOERNOOI LUTHERIA



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

Jong Nederland houdt zaterdag 24 maart 
weer de jaarlijkse oud ijzer actie. 

Vanaf 08.00 uur wordt in het buitengebied 
huis aan huis oud ijzer en oud papier op-
gehaald. ’s Middags vindt de inzameling 
in de bebouwde kom plaats. In verband 
met concurrerende oud ijzer handelaren, 
gelieve dit ijzer pas na 12.00 uur buiten te 
leggen. 

Vanwege de strenge milieu eisen wordt er 
geen witgoed opgehaald. Accu’s zijn wel 
welkom. Grote en zware delen kunnen 
vooraf worden aangemeld op vrijdag 
23 maart tussen 17.00 en 19.00 uur op het 
volgende telefoonnummer: 06-25438782. 

Op het Luttermolen wordt niet ingeza-
meld. Deze bewoners kunnen hun ijzer 
brengen bij de Kroepsweg.

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, 5 loopt van 27 maart tot 17 april 2018 
kopij inleveren woensdag 21 maart voor 20.00 uur via e-mail.

 Maart

  7 Kaarten S.V. De Lutte
  9 KBO Etentje in De Vereeniging
13 ZijActief lezing door Boswachter
16 KBO: bezoek Kulturhus Losser
17 Potgrondactie Plechelmus Harmonie
18 Presentatieviering 1e H. Communie
21 Kaarten S.V. De Lutte
21 Deadline Luutke nr 5
22 Groene Loper bijeenkomst
25 Palmpasenoptocht
27 Spreekuur wijkagent en gemeente
27 ZijActief paasstuk maken
28 Lezing dienstplicht in Napoleon tijd  
 Hennie Kok 

 April

2 VVV Paaswandeling
6/8 Jeugdkamp Plechelmus Harmonie
7 Kledingactie mensen in nood
11 Deadline Luutke nr 6
20 ZijActief regio ledenmiddag Rossum
20 KBO jaarvergadering
24 ZijActief Honeymoonshow 

 Mei

6 Heurnetocht Loopgroep De Lutte
9 KBO klooster Noord Deurningen
21 Rommelmarkt Lutheria schoolplein
21 Pinksterwandeling Harmonie

JAARKALENDER 2018 OUD IJZER ACTIE JONG NEDERLAND

De kop boven dit artikeltje is gelijk ook de strekking van deze boodschap. Want het 
zou zo maar kunnen dat er dit jaar op 4 mei geen Nationale Dodenherdenking wordt 
gehouden in De Lutte. Nou zullen velen van u denken: zo’n vaart zal het niet lopen. 
Die optimisten hebben het bij het verkeerde eind! Een eerdere oproep in ’t Luutke 
leverde slechts één spontane aanmelding op. Da’s mooi maar wel te weinig om het 
voortbestaan van de 4 mei herdenking te kunnen continueren. Het gebrek aan animo 
om een bijdrage te leveren aan deze toch waardevolle traditie is zorgwekkend. Zoals 
eerder aangegeven, is er draaiboek beschikbaar van de herdenking. De werkzaamhe-
den zijn te overzien en ook is er de samenwerking met de geloofsgemeenschap van 
de Plechelmuskerk. Vele handen maken licht werk, maar daarvoor moet je dus wel 
kunnen beschikken over die vele handen. En dat is nu onvoldoende het geval.

Vandaar deze herhaalde oproep. Juist voor degenen die niet in staat zijn om het hele 
jaar door een vrijwilligerstaak op zich te nemen, kan een activiteit als de 4 mei her-
denking een uitkomst zijn. Omdat het een dankbare en mooi afgeronde activiteit is. 
Maar ook omdat de herdenking op 4 mei een waardevolle maatschappelijke activiteit 
is. Wij hopen dat zich alsnog mensen gaan melden, zodat we op 4 mei weer gewoon 
mee kunnen doen. Ook in De Lutte moet deze traditie in ere worden gehouden! Of 
dat gaat gebeuren, ligt aan de Luttenaren zelf. Voor meer informatie kunt u terecht 
in het dorpshoes (vragen naar Gea Weda) of contact opnemen met Stephan Scheper 
(tel. 06-20018944 of famscheper@gmail.com). 

GEEN 4 MEI HERDENKING VOOR DE LUTTE?
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Creatief met water en hout
Op woensdag 21 februari kregen Peter en 
Lasse, samen met coach Edwin Vos docent 
AOC Oost, het ontwerp van de wedstrijd-
tuin voor het eerst te zien. Dan wordt er 
als eerste gekeken naar de complexe on-
derdelen, zoals in dit ontwerp de vijver 
met daarin ‘zwevende’ stapstenen, het 
waterelement dat naar eigen inzicht en 
creativiteit uitgewerkt mocht worden en 
een houtconstructie met een hoeveelheid 
dwarsliggers onder een bepaalde hoek. 
Kortom voldoende uitdagingen in de zo-
genoemde harde elementen. Op de laat-
ste uitvoeringsdag, zaterdag 24 februari, 
dient de laatste 1,5 uur besteed te worden 
aan het inplanten van de tuin. Over het 
verwerken van de beschikbare beplanting 
hebben Peter en Lasse goed nagedacht 
en de ideeën hierover uitgewerkt in een 
beplantingsplan.  

De uitvoering
Peter en Lasse hebben allebei een rustige 
manier van werken. Hiermee hebben ze 

tijdens de voorrondes de eerste plaats be-
haald waardoor ze nu in deze finale staan. 
Peter geeft aan dat de samenwerking ook 
nu weer prima verloopt. We kennen el-
kaars kwaliteiten. Lasse: “Samen zijn we 
begonnen aan het houten element. Toen 
het basis-frame klaar was kon ik de dwars-
liggers plaatsen. Peter kan dan vervolgens 
met andere werkzaamheden verder gaan. 
Dit vertrouwen hebben we in elkaar.” 
Deze aanpak is ook de jury opgevallen. 
Juryvoorzitter Bas van Swigchem: “Peter 
en Lasse zijn stille, harde werkers en dit 
resulteerde erin dat zij de tuin als eerste 
klaar hadden. De onderlinge samenwer-
king is super. Zij zijn echte ambassadeurs 
van ons vak!”

De twee studenten van Wellantcollege 
Houten mogen zich een jaar lang 
Nederlands Kampioen Tuinaanleg noe-
men en gaan Nederland vertegenwoordi-
gen tijdens EuroSkills 2018 in Budapest.  

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP TUINAANLEG

Op dinsdag 27 maart 2018 is er weer een 
gezamenlijk spreekuur van de wijkagent 
Bennie Peters met de verkeersadviseur 
van de gemeente Losser dhr. Edy Steijns 
voor alle wijkvragen en verkeersvragen 
uit de wijk. Dit spreekuur vindt ook plaats 
in het dorpshoes Erve Boerrigter en duurt 
van 19.00 uur tot 21.00 uur.  

JAARLIJKSE POTGRONDACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE 

Niet alleen in Zuid-Korea werden zaterdag 24 februari gouden, zilveren en bronzen me-
dailles uitgereikt. Dit gebeurde ook in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens de beurs 
TuinIdee. Even na vieren kregen studenten van de opleiding Tuin & landschap Peter te 
Brake en Lasse Buijvoets de zilveren medaille omgehangen, nadat de juryvoorzitter be-
kend had gemaakt dat Peter en Lasse op een keurige tweede plaats zijn geëindigd. Peter 
uit Eibergen en Lasse uit De Lutte zijn tevreden met het eindresultaat en weten zelf te 
vertellen dat een paar foutjes in de maatvoering van het houtwerk hen de eerste plaats 
heeft gekost. Maar een tweede plaats in een finalewedstrijd, daar mag je trots op zijn!

SPREEKUUR WIJKAGENT

Op zaterdag 17 maart vindt de jaarlijkse potgrond-
actie van de Sint Plechelmus Harmonie plaats in 
de dorpskern, het buitengebied van De Lutte en 
de Luttermolen. Op deze dag leveren de leden 
van de harmonie uw potgrondbestelling vanaf 
10:00 persoonlijk bij thuis af. 
U kunt vanaf heden uw bestelling doorgeven via:
- (bij voorkeur) de website van de Plechelmusharmonie, www.plechelmusharmonie.nl 
of;
- onderstaande bestelstrook.
Mocht u om wat voor reden dan ook vergeten zijn om uw bestelling vooraf door te ge-
ven dan bestaat er op 17 maart 2018 altijd nog de mogelijkheid om potgrond te kopen, 
omdat er deze dag door de leden van de harmonie ook huis aan huis verkocht wordt.
De kwalitatief zeer goede potgrond wordt bij u afgeleverd in zakken van 45 liter, voor 
de prijs van € 3,50 per zak. Voor drie zakken betaalt u slechts € 10,-. De betaling van de 
potgrond geschiedt contant bij aflevering. Wij hopen als leden van de harmonie in ieder 
geval op uw steun zodat we achteraf kunnen zeggen dat er sprake was van een vrucht-
bare actie.

Met muzikale groet, Sint Plechelmus Harmonie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie 2018

Ik bestel hierbij ..… zak(ken) potgrond van 45 liter ad. € 3,50 (per drie zakken € 10,-) welke 
aan huis afgeleverd worden op 17 maart 2018.

Naam :………………………………………………………………………… 

Adres :.…………………………………………………………………………

Deze bestelstrook kan ingeleverd worden bij:
Jan de Cocq van Delwijnen, Zwaluwstraat 18, 7587 BL, De Lutte
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Op zaterdag 24 februari vond het jaarlijkse 
bedrijventoernooi van volleybalvereniging 
Lutheria plaats. Dit jaar waren er tien teams 
die deel hebben genomen aan dit gezellige, 
maar toch wel fanatieke toernooi.
Uiteindelijk plaatsten de teams Nijhuis 
Timmerwerken en Spar Schreur zich voor de 
finale. De eerste set werd met 15-6 gewon-
nen door team Nijhuis, terwijl de tweede set 
Spar won. Daarom moest er een beslissen-
de derde set worden gespeeld. Uiteindelijk 
heeft Spar Schreur de spannende finale 
gewonnen en mochten zij de grote wisselbeker mee naar huis nemen. Na afloop werd 
er gezellig geborreld in het sportcafé met lekkere hapjes en drankjes. Speciale dank gaat 
uit naar de sponsorcommissie en alle andere vrijwilligers, zoals scheidsrechters en kanti-
nehulp, die hebben bijgedragen aan de organisatie van dit toernooi.

BEDRIJVENTOERNOOI LUTHERIAKINDEREN IN ACTIE VOOR DE BIJ

Op vrijdag 9 maart komen de kinderen van 
groep 1 t/m 5 van de St. Plechelmusschool 
in De Lutte in actie tijdens NLdoet van het 
Oranje Fonds. 
Dat doen zijn speciaal voor een beter be-
staan van de wilde bijen in hun omgeving. 
Bijen hebben het moeilijk omdat er te wei-
nig bloemen en huisvesting voor hen be-
schikbaar is. Na een educatieve les over de 
bij, gaan de kinderen die dag bijenhotels 
maken. 
Later worden deze opgehangen in de 
omgeving van de school. En natuurlijk 

gaan de kinderen op pad met bijvriende-
lijk plant- en zaaigoed om er voor te zor-
gen dat er dit voorjaar prachtige bloemen 
bloeien in De Lutte. Alles in het belang van 
de bijen.

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig 
om uiteindelijk honing te kunnen maken. 
Daarbij zijn bijen ook belangrijk voor de 
bestuiving van bijvoorbeeld fruitbomen. 
Tegenwoordig is er een groot gebrek aan 
voldoende planten, bloemen en bomen 
die voeding voor de bijen bieden. En daar-
om doet de Bijenbeweging Overijssel een 
oproep aan iedereen om er voor te zorgen 
dat er weer meer bloemenrijkdom is in de 
natuur en onze woonomgeving. Op die 
manier hebben zowel de honingbijen als 
de wilde bijen weer een beter bestaan. 

Op 9 maart 2018 gaan de kinderen van de 
basisschool St. Plechelmus daar bij helpen.

VVV PAASWANDELING IN DE LUTTE
Traditiegetrouw organiseert VVV De Lutte 
op tweede Paasdag weer een wandeling 
van 5 en 9 km door het prachtige buiten-
gebied van De Lutte. De korte route is ide-
aal voor gezinnen.

Onderweg kunnen de wandelaars genie-
ten van een kopje koffie of thee met een 
lekkernij. Bij deze stop is voor de kinderen 
een glaasje fris met lekkers en ook een 
kleurplatenwedstrijd. Vervolgens gaan de 
wandelaars op pad door het mooie bui-
tengebied van De Lutte. 

De route gaat door het natuurgebied de 
Boerskotten met zijn prachtige lanen en 
akkers met kruiden, wilde bloemen en 
ontluikende struiken en bomen. In het 
loof broeden zangvogels zoals de tjiftjaf, 

zanglijster en appelvink. Al wandelend ge-
nieten van de frisse lentelucht en laten de 
eerste lenteboden zich zien. 
Onderweg is er nog een tweede stop voor 
een hapje in de sfeer van Pasen. 
Starten tussen 10.00-12.30 uur bij VVV 
De Lutte, Plechelmusstraat 14. 

Gratis parkeergelegenheid. 
Informatie,  tel: 0541-551160 of 
vvvdeluttelosser.nl. 

Prijs: 
volwassenen € 6,00 
en kinderen € 4,00 
inclusief consumpties.

Natuurmonumenten is sinds 2016 eige-
naar van Arboretum Poort Bulten. Een 
bijzonder bomenpark waar 2500 verschil-
lende bomen en heesters staan, verdeeld 
over 1000 soorten. Het park is elke dag 
open en vrij toegankelijk voor iedereen. 
“Het mooie is dat allerlei doelgroepen het 
park op eigen wijze kunnen beleven. We 
komen er wandelaars tegen die het de ide-
ale route vinden voor het dagelijks omme-
tje met de hond maar ook mensen die van 
ver komen die specifieke bomen zoeken of 
eens een de enorme mammoetboom van 
dichtbij willen zien” zegt Simone Damhof, 
boswachter Communicatie & Beleven.
Voor het beheer en onderhoud zoekt 
Natuurmonumenten een aantal vrijwilli-
gers met ‘groene vingers’ voor padenon-
derhoud, snoei- en maaiwerk. We willen 
graag op twee dagen per week met een 
groep aan het werk en starten in dit voor-
jaar. Uiteraard is er de mogelijkheid om 
eerst een dag of dagdeel mee te draaien 
voordat mensen beslissen of ze ‘voor vast’ 

gaan helpen.
Vrijwilligers van Natuurmonumenten wer-
ken op basis van een vrijwilligerscontract. 
Zaken als werkkleding, kilometervergoe-
ding voor woon- werkverkeer en even-
tuele extra bijscholing zijn allemaal goed 
geregeld.
Interesse?
Voor vragen of extra informatie kan con-
tact opgenomen worden met  Frank 
Winkelhorst, coördinator natuurbeheer  
(06-06-1309 2219). 

ARBORETUM POORT BULTEN ZOEKT HELPENDE HAND
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GOEDE VRIJDAG SPECIALE UITVOERING IN DE PLECHELMUSKERK

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA 

ALGERAK OP DIALECTAVOND DREE MARKEN

De Twentse muziekgroep Algerak verleent 
dit keer medewerking aan de jaarlijkse di-
alectavond van historische vereniging De 
Dree Marken. De groep, bestaande uit zes 
muzikanten is een bekende naam in de 
wereld van de streektaalmuziek en brengt 
liedjes in het Twentse dialect. Soms zijn het 
eigen teksten op bekende wereldhits, zo-
als “Fever”, maar ook zelfgeschreven com-
posities en  dialectteksten komen voorbij. 
De optredens van Algerak -Twents voor 
een aangename verrassing- zijn doorspekt 
met humor. Maar de streektaalavond van 
de Dree Marken biedt meer. De jeugd van 
de basisschool levert een bijdrage en zal 
haar beheersing van het dialect laten zien 
in een eigentijdse opvoering van “Antoon 
op ’n Bok”, vroeger een veelbezongen 
voordracht op feesten en bruiloften. Ook 
wordt er een verhaal voorgelezen van de 
Twentse schrijver wijlen Jan Swennenhuis 
en zal de kennis van het Twents bij het aan-
wezige publiek worden getest. Daarvoor 
hebben Harrie Booijink uit Beuningen en 
streektaalconsulent Harry Nijhuis speciaal 

een kwis gemaakt over de betekenis van 
Twentse woorden en gezegden. Volgens 
de spelformule van “petje op, petje af” 
selecteert zich hier de beste kenner van 
de “Twentse sproak”. Die wordt beloond 
met een toepasselijke prijs. De altijd druk 
bezochte avond heeft ook dit keer een 
gevarieerd programma, waar de taal en 
cultuur in het gebied van historische ver-
eniging De Dree Marken centraal staat. De 
dialectavond van De Dree Marken is op 
woensdag 7 maart a.s. in dorpshoes Erve 
Boerrigter aan de Plechelmusstraat in De 
Lutte en begint om 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom en de toegang is gratis. 

Al een aantal jaren wordt er op Goede Vrijdag iets bijzonders georganiseerd.
Naast disco, toneel, Jesus Christ Superstar uitgevoerd door ons themakoor, en vorig jaar 
een act met muziek, mime en dans, dit jaar weer iets heel anders.

Het koor Ad Fundum uit Bornebroek zingt dan voor de aanwezigen het Stabat Mater van 
Karl Jenkins. Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedich-
ten over de Moeder Gods in haar verdriet om de gekruisigde Christus. Het is genoemd 
naar de eerste woorden van het gedicht Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods stond 
bedroefd). Het Stabat Mater is door vele componisten op muziek gezet, o.a. door Haydn, 
Pergolesi, Rossini, Verdi en Jenkins. Karl Jenkins schreef zijn Stabat Mater in een eigen-
tijdse klassieke stijl. De zang is in Latijn, Engels en soms Hebreeuws, Aramees en Grieks.
Jenkins heeft de zes Stabat Mater teksten aangevuld met werk van derden, teksten die 
ook te maken hebben met het verwerken van verlies.  Zo zijn And the mother did weep, 
Lament en Ave Verum aanvullingen op de standaard Stabat Mater tekst. De Latijnse tek-
sten zijn vertaald in alle talen en ook meermaals in het Nederlands, o.a. door Willem 
Wilmink.
Het koor Ad Fundum  heeft het Stabat Mater vertaald naar onze tijd en een verbinding 
gelegd tussen het klassieke gedicht en actuele gebeurtenissen in de wereld. Met dit 
concert wil het koor een maatschappelijke boodschap uitdragen en begrip en saam-
horigheid bewerkstelligen bij de mensen, ongeacht hun ras, geaardheid, godsdienst of 
cultuur.
Ad Fundum heeft gekozen voor de compositie van Karl Jenkins,  en aansprekende beel-
den, die we dagelijks via de media te zien krijgen. Beelden van oorlogen, rampen, aan-
slagen, mensen op de vlucht t.g.v. burgeroorlogen, de verschrikkingen in Syrië, de gru-
weldaden van IS of het verdriet bij ouders van Syrië-gangers,

Dit is dit jaar de enige uitvoering in Noord Oost Twente.
Kaartjes voor deze uitvoering zijn in de voorverkoop o.a. bij de VVV De Lutte en 
Diervoeders Morsink in De Lutte te koop voor € 15,00.

Vrijdagmiddag 16 maart gaan we het to-
taal vernieuwde gemeentehuis en kul-
turhus in Losser bekijken. We zijn uitge-
nodigd voor een rondleiding en de koffie 
staat klaar. 

Aanmelding hiervoor tot 9 maart bij Aty 
Nijhuis: tel. 511392 of Marian Voerman: tel. 
551805 en dan  ook even aangeven of u 
met eigen auto gaat of mee wilt rijden met 

iemand anders. Als bijdrage voor het mee-
rijden stelt het bestuur een bijdrage van 
€2,00 voor. Vertrek vanaf het dorpshoes 
om kwart voor twee. Op vrijdag 20 april 
houden we weer onze jaarvergadering. 

Deze begint om 9.30 uur met een eucha-
ristieviering in De Vereeniging. U krijgt 
hiervoor nog een uitnodiging en agenda 
en u hoeft zich hiervoor niet op te geven.

KBO DE LUTTE

Vrijdag 9 maart
20:00 Lutheria DS 2 - Ecare Apollo 8 DS 3

Zaterdag 10 maart
12:00 Lutheria MC 1 - Pollux MC 2
12:00 Lutheria MC 2 - Polstars MC 2
14:00 Lutheria MA 1 - Saasveldia MA 1
16:00 Lutheria DS 4 - ISIVOL DS 2
16:00 Lutheria DS 5 - Vosta DS 3
18:00 Lutheria DS 1 - Avior DS 1

Zaterdag 17 maart
09:00 Lutheria N1 1 - Rosstars N1 1
09:00 Lutheria N3 1 - Lutheria N3 2
09:45 Lutheria N3 2 - Pollux N3 1

09:45 Lutheria N3 1 - Pollux N3 2
10:30 Lutheria N1 1 - DeVoKo N1 3

Zaterdag 24 maart
09:00 Lutheria N4 1 - Saasveldia N4 1
09:45 Lutheria N4 1 - Volley ’68 N4 1
10:30 Lutheria N6 2 - Saasveldia N6 1
11:15 Lutheria N6 2 - DeVoKo N6 7
14:00 Lutheria MA 1 - SVH VC MA 1

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

7-3  15:45  De Lutte F2 - BWO F2 Sporthal Hasseler Es
8-3  21:00  TVO DMW3 - De Lutte DMW1 Sporthal De Marke
10-3  16:15  De Lutte D1 - Avanti Wilskracht D3 Sporthal de De Luttermolen
10-3  17:00  De Lutte DC1 - Borhave DC3 Sporthal de De Luttermolen
10-3  18:00  De Lutte DB2 - Olympia HGL DB2Sporthal de De Luttermolen
10-3 19:00  De Lutte DB1 - WHC DB1 Sporthal de De Luttermolen
10-3  20:45  WHC DS2 - De Lutte DS1 Sporthal De Marke
11-3  09:00  Bornerbroek F1 - De Lutte F2 De Latei, Sportzaal
11-3  10:30  WHC F2- De Lutte F1 Sporthal De Marke
17-3  20:15  De Lutte DS1 - Tukkers DS2 Sporthal de De Luttermolen
18-3  10:45  Dynamiek DB1 - De Lutte DB2 Sporthal de Mossendam
18-3  10:55  Zenderen Vooruit D1 - De Lutte D1 Sporthal ‘t Wooldrik
18-3  11:40  Zenderen Vooruit DC1 - De Lutte DC1 Sporthal ‘t Wooldrik
18-3  12:40  D.S.V.D. DB - De Lutte DB1 Sporthal ‘t Hoge Vonder
20-3  20:30  De Lutte DMW1 - RSC DMW1 Sporthal de De Luttermolen
23-3  19:30  RSC DMW2 - De Lutte DMW2 Sporthal ‘t Trefpunt
24-3  16:25  De Lutte F1 - DSVD F2 Sporthal de De Luttermolen
24-3  17:15  De Lutte D1 - Bentelo D2 Sporthal de De Luttermolen
24-3  18:00  De Lutte DC1 - Avanti Wilskracht DC2 Sporthal de De Luttermolen
24-3  19:00  De Lutte DB1 - Stevo DB1 Sporthal de De Luttermolen
24-3  20:15  De Lutte DS1 - Avanti Wilskracht DS1 Sporthal de De Luttermolen
25-3  09:00  Dynamiek F2 - De Lutte F2 Sporthal de Mossendam

WEDSTRIJDPROGRAMMA SV DE LUTTE HANDBAL

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 gehele week gastvrouwen/heren aanwezig zijn in het dorpshoes 
• De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder  helpen 
• Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is
• Er verschillende yogalessen worden gegeven in het dorpshoes

NIEUW IN ONS DORPSHOES:

Workshop sieraden- en woondecoratie
Onder leiding van Ina Bartelink van IBS-DESIGNS
Ben je zelf creatief en zijn er mensen in jouw omgeving die het ook leuk vinden om cre-
atief bezig te zijn, dan is een sieraden- of decoratieworkshop net iets voor jou! 
Of het nou gaat om een beginner of voor de gevorderde, sieraden of decoraties maken 
is voor iedereen leuk. Zie je wel eens van die mooie aparte kettingen of decoraties, waar-
van je denkt die zou ik zelf wel willen maken. 

Het leuke hiervan is dat je het precies zo kunt maken als jij wilt. Je kiest je eigen kleuren 
en materialen. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen en je hebt al snel een mooi 
resultaat. Tijdens de workshops staat Ine voor je klaar om je te helpen. Diverse creaties 
liggen klaar als voorbeeld, waardoor je je kunt laten inspireren.

Workshop mozaïeken   donderdag 5 april | 19.00 – 21.30 uur
Het is de bedoeling dat er dan een vlinder gemaakt gaat worden. Deze workshop gaat 
zo’n 2 à 3 avonden in beslag nemen. kosten: € 15,00 per avond.

Workshop sieraden maken   donderdag 17 mei | 19.00 – 21.30 uur
Kosten: € 17,50 per avond

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Weda van dorpshoes Erve 
Boerrigter via gea@dorpshoes.nl op via telnr. 0541-552009. 
Geef u snel op want vol = vol!

EEN DUOFIETS VOOR DE LUTTE
Op initiatief van de St. Dorpsbelangen krijgt 
De Lutte dit voorjaar een elektrisch aange-
dreven duo-fiets. Deze duofiets wordt 
aangeboden door de Stichting Puck Berhag, 
HUKA en Zwiep rijwielhandel. Mensen die 
niet meer zelfstandig kunnen fietsen maar 
toch mooie fietstochten door de omgeving 
van De Lutte willen maken kunnen, samen 
met een familielid of een 
vrijwilliger, gebruik maken van deze fiets. 
De uitleen van deze fiets wordt geregeld via dorpshoes Erve Boerrigter. De komende 
weken wordt meer informatie gegeven over de beschikbaarheid van deze fiets.

Bent u een fietsliefhebber en heeft u nog enkele uurtjes vrij, meldt u zich dan aan als vrij-
williger! Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die, samen met een minder valide, op 
deze nieuwe elektrische duofiets, mooie fietstochten door de omgeving van De Lutte 
wil maken.  Mensen die belangstelling hebben voor deze mooie vrijwilligerstaak kunnen 
bellen naar het dorpshoes, tel. 0541-552009 of een mail sturen naar gea@dorpshoes.nl.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Kijkend naar de laatste uitzending van NOS Sportwinter realiseer ik mij dat de maand fe-
bruari bijna is afgelopen. De Elfstedenkoorts begint aan het eind van deze maand licht te 
stijgen terwijl dé evenementen van deze maand zijn afgelopen, namelijk carnaval en de 
Olympische Spelen. Carnaval heb ik niet zoveel meer mee, de Olympische Spelen des te 
meer. Hoewel voor veel carnavalsvierders het carnavalsweekend zal hebben gevoeld als 
de Olympische Spelen. De maanden lange voorbereiding in loodsen voor de regionale 
optochten met fanatieke wagenbouwers en naaisters voor de outfits met als ultieme be-
loning een prijs voor de wagen waar keihard aan is gewerkt. Kunnen we de teleurstelling 
van Sven Kramer op de 10 kilometer vergelijken met de 3e plaats van de Tuffelkeerlkes 
in Losser? Ik denk dat er wel overeenkomsten zijn. Hard gewerkt en getraind voor een 
belangrijk moment waarop je wilt pieken en dat niet gebeurt. En over beide prestaties is 
gesproken, uitgebreid geanalyseerd door vele kenners en niet-kenners met sportdrank 
voor Sven en een biertje voor de wagenbouwers van de Tuffelkeerlkes. Waar is het mis-
gegaan? Wat had er anders gemoeten? De meningen zullen uiteen lopen. Over Sven 
Kramer en de Tuffelkeerlkes kun je in elk geval zeggen dat deze prestatie maar een heel 
klein deel zijn van hun prestaties van de afgelopen jaren, het zijn oude helden op hun 
gebied.
Mijn collega-columnist Stephan schreef na zijn bezoek aan een gala van de Bosdûvelkes 
in de TC Tubantia dat hij nieuwe inbreng miste. Hij wil eigenlijk nieuwe helden voor deze 
gala’s. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al jaren niet meer de gala’s bezocht heb en niet weet 
wie er nu op het podium staat. Ik kan mij Han en San herinneren, Jan Riesewijk die het 
jaarlijks over Daalkott’n Agnes had, heb jarenlang niet geweten hoe Agnes werkelijk 
heette. Jos Senger als presentator die eigenlijk geen microfoon nodig had om de ach-
terste rijen te kunnen bereiken. Het optreden van het accordeonorkest op de gala’s, dat 
voor vele bezoekers een sanitaire pauze was en het herhaaldelijke (irritante) deuntje van 
de galaband tussen de optredens. Geen idee dus wat er nu gebeurt tijdens de gala’s. 
Als ik zie welk muzikaal talent er tijdens de Hellehondsdagen naar voren komt lijkt, het 
mij sterk dat er geen nieuwe helden te vinden zijn voor de gala’s van de Bosdûvelkes. En 
is er niet iemand die op een humoristisch en kritische manier kan kijken naar De Lutte en 
haar inwoners als bijv. Stiggel Stieneke! Het zou zo maar een nieuwe held of heldin op 
het gala van de Bosdûvelkes 2019 kunnen zijn!!

De Olympische Spelen hebben in de afgelopen twee weken nieuwe helden opgeleverd, 
heerlijk om naar te kijken.  De onbevangenheid van Esmee Visser, het pure enthousi-
asme van Susanne Schulting en het oprechte verdriet en de blijdschap van Jorien ter 
Mors, kippenvelmomenten!! Ik als nieuwe held? Het lijkt mij fantastisch om ergens op 
een podium te staan waar niemand je verwacht. Nu nog op zoek naar een land dat mij 
wil adopteren voor een paar weken. Met één vereiste dat het wel een land is waar mee-
doen belangrijker is dan winnen…..
Monique Greftenhuis

OUDE EN NIEUWE HELDEN

KIEK ES

Genoeg inzendingen voor de vorige Kiek 
Es!, maar helaas kunnen we dit keer geen 
winnaar melden. Heel erg spijtig, blijkbaar 
was de opgave toch iets te lastig. Misschien 

omdat de foto niet in het dorp is gemaakt, 
maar in het uitgestrekte Lutterzand. Op de 
foto stond een wiel van de kar die bij de 
Lutte Hutte. Wat toch een bekend plekje 
moet zijn voor de vaste bezoekers van het 
Lutterzand.  
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 reac-
ties onder het betreffende bericht kunt u 
de locatie doorgeven. 

Veel succes!
 
De redactie

GRUT OET DE LUTT

Kinderen kunnen in al hun wijsheid en 
onbevangenheid vaak (onbedoeld) grap-
pig 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 (des-
noods alleen de voornaam) en de con-
text 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 11 maart:  
09.00 uur  :  Eucharistie- en boeteviering m.m.v. 

het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Joyce en Mirthe Rolink 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
Zondag 18 maart:  
09.00 uur  : Presentatieviering 1e H. Communie 
     Communieviering m.m.v. het dameskoor 
Voorganger  : mevr. Ingrid Schraven 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Bart Rolink en Lars Grote Beverborg 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
  
Zaterdag 24 maart: 
14.00 uur  : Zonnebloem Erve Boerrigter 
 
Zondag 25 maart:  
09.00 uur       : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger       : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrices  : mevr. Gerda Maseland 
     mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars      : Tess Kleissen en Eva Oude Egbrink 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
10.30 uur  : Palmpasenbijeenkomst met daarna de Palmpasenoptocht 
   
Woensdag 28 maart : Geen viering 
 
Donderdag 29 maart:  
13.30 uur  : Viering met de basisschool 
 
19.00 uur  : Witte Donderdag 
     Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor H. Jacobs 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Collecte  : Eurocollecte 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Vrijdag 30 maart: 
15.00 uur  : Goede Vrijdag.  Kruisweg 
Lectrices  : mevr. M. Brookhuis en  mevr. A. Scholte Lubberink 
 
20.30 uur  : Koor Ad Fundum 
     Stabat Mater van Karl Jenkins 
 
Intenties:   
Zondag 11 maart:  Hendrik Jozef Grunder, Frans Jeunink (Dorpstraat), Ouders 
Jeunink-Pots, Jan Heijdens, Ouders Schiphorst-Grashof, Ouders Kristen-Beld, 
Hennie ter Brake, Bennie Gilbers, Sander Koertshuis, Marietje Grote Beverborg-
Stegging, Suzette Nijhuis-Oude Grote Beverborg, Gerrit Olde Rikkert (Oldenzaal), 
Tot zekere intentie. 
 
Jaargedachtenis:  
Hubert Sweerts, Hennie Notkamp, Johan Olde Hanter, Ouders Zanderink-Welhuis, 
Ouders Schrader-Bonnes, Annemarie Rosink, Hennie Vaneker, Ouders Nijhuis-Tijhuis, 
Harrie Bentert, Robert Tijhuis. 
 
Zondag 18 maart:  Truus Egberink-Grashof, ouders Notkamp-Nijhuis, Martin Volker, 
Annie Niehof-Nolten, ouders Kempers-Hoge Bavel, Annie Heuvels-Meijerink, Hennie 
ter Brake, Bennie Gilbers, Sander Koertshuis, Marietje Grote Beverborg-Steggink, 
Suzette Nijhuis-Oude Grote Beverborg, Gerrit Olde Rikkert (Oldenzaal). 
 
Zondag 25 maart:  ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Hennie oude Egberink, 
Annie Vlutters-Kamphuis, Echtpaar Lentfert-Seiger, Ouders Volker-Ter Linde, 
Trees oude Egbrink-Pots, Ouders uit het Broek-Gilbers, Hennie ter Brake (buren), 
Marietje Grote Beverborg-Steggink, Suzette Nijhuis-Oude Grote Beverborg, 
Gerrit Olde Rikkert (Oldenzaal). 
 
Jaargedachtenis: Ouders Volker-Westerik,  Gerard Zwijnenberg. 
 
 
 
Gedoopt: 
Lynn Olde Hendrikman, dochter van Rob Olde Hendrikman en Monique Loos. 
Fabian Olde Keizer, zoon van Tom Olde Keizer en Ellen Lohuis. 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
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Overleden: 
Marietje Grote Beverborg-Steggink, Wilhelminastraat 150, Oldenzaal. Op de leeftijd 
van 83 jaar. 
Gerrit Olde Rikkert, Bentheimerstraat 128, Oldenzaal. Op de leeftijd van 94 jaar. 
Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Lutterkerkpad 4a. Op de leeftijd van 61 jaar. 
 
Pastorpraat:  
Midvasten: nog even volhouden! 
Ik weet niet welk doel u zich heeft gesteld in het kader van de Veertigdagentijd om 
wat soberder te leven, af te zien van dingen die je niet echt nodig hebt, maar als ik 
de media volg dan gaat onze onverzadigbare consumptiedrift gewoon door, ook in 
deze Vastentijd. Ja, je wordt er zelfs door gestimuleerd door de overheid, want het is 
zo goed voor onze economie. Zelf probeer ik in deze veertig dagen bewust af te zien 
van alcohol en ook wat meer tijd te nemen voor stilte door o.a. in de auto de radio 
vaker uit te zetten. Ook de Midvastenloop staat in mijn agenda en wanneer u dit 
leest zal ik vast wel een beetje last hebben van de spierpijn, maar zoals elk jaar is het 
prachtig om op deze zaterdag met vele wandelaars een langzaam voortbewegend 
lint te trekken door het Twentse landschap. Met allen dezelfde intentie, om datgene 
wat we uitsparen, met nog iets extra’s, te verzamelen voor het goede doel van de 
Vastenactie. Het lijkt dat de vastentijd bijna geruisloos voorbijgaat aan de huidige 
generatie. Je ontzeggen is er bijna niet meer bij. Men denkt dat men niet meer kan 
zonder internet en de voortdurende communicatiestroom via de Social Media.  
Vroeger werd deze tijd duidelijker door de kerk gemarkeerd met regels als: niet 
snoepen, geen vlees, niet in het weekend naar de dansavonden, niet trouwen, 
behalve…. De ouderen onder ons kunnen zich dat nog goed herinneren. Als kind 
vond ik dat best lange weken, waarin je uitkeek naar Pasen en je de snoeptrommel 
eindelijk weer mocht aanspreken. Eén keer mocht het wel, n.l. op Midvasten, zondag 
Laetare. Dat was de zondag waarop de kerk de gelovigen opriep om nog even vol te 
houden, want het paasfeest is aanstaande. De kerkelijke kleur paars kleurde dan al 
rose, want het witte licht van de paasmorgen begon door de boetekleur heen te 
schijnen. Zondag Laetare, een baken op weg naar Pasen, waarin we weer als een 
nieuw en bevrijd mens met de Verrezen Heer mogen opstaan. Moge deze 
veertigdagentijd vooral een periode zijn die u loutert van alle overdaad en in u het 
verlangen wekt naar het nieuwe, volle leven dat ons wacht. 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Mededelingen van vieringen rond Pasen. 
25 maart is het Palmzondag om 9.00 uur is pastoor Munsterhuis voorganger. 
Om 10.30 uur worden de kinderen uitgenodigd in de kerk met hun palmpasen. Er is 
een korte bijeenkomst waarna er aansluitend de palmpasenoptocht wordt gelopen 

door De Lutte. De Plechelmusharmonie zal de optocht begeleiden. 
Zo als elk jaar gaat het pastoresteam het Heilig Oliesel halen in Utrecht.  
Daarom is er woensdag 28 maart GEEN viering. 
Wel is er Witte Donderdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk 
waarin pastor Jacobs voorgaat. 
Goede Vrijdag is er om 15.00 uur de Kruisweg in de kerk. 
Goede Vrijdag om 20.30 uur komt het koor Ad Fundum olv Hans Barkel uit 
Bornebroek het Stabat Mater van Karl Jenkins zingen. 
Zie verdere informatie elders in Luutke. 
Paaszaterdag 31 maart 19.00 uur is de Paaswake met pastor Jacobs als voorganger 
1ste Paasdag om 9.00 uur is pastoor Munsterhuis voorganger. 
’s Avonds om 20.00 uur komen we met de kinderen samen in de kerk voor een korte 
bijeenkomst waarna we aansluitend in een lampionoptocht via het kerkenbos naar 
het Paasvuur gaan om dit aan te steken. 
 
Goede Vrijdag 30 maart van het Stabat Mater. 
Na vele successen brengt het koor Ad Fundum uit Bornerbroek voor het 3e jaar het 
Stabat Mater van Karl Jenkins ten gehore. Deze keer ook in de Sint Plechelmuskerk in 
De Lutte en wel op Goede Vrijdag 30 maart. Aanvangstijd is 20.30 uur.  
Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over de 
Moeder Gods in haar verdriet om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de 
eerste woorden van het gedicht Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods stond 
bedroefd).Het koor Ad Fundum olv Hans Barkel heeft het Stabat Mater vertaald naar 
onze tijd en een verbinding gelegd tussen het klassieke gedicht en actuele 
gebeurtenissen in de wereld. Kaartjes a 15 euro zijn te koop in De Lutte bij 
Diervoeder Morsink aan de Dorpstraat, bij de VVV in De Lutte en via de website van 
Ad Fundum.  

Werkgroep liturgie De Lutte. 
 
Uitnodiging Chrismamis woensdag 28 maart Apeldoorn. 
Woensdag 28 maart om 19.00 uur is de Chrismamis in de Onze Lieve Vrouwekerk 
Hoofdstraat 18 te Apeldoorn. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn.  
Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die 
voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk 
gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding.  
Degenen die naar de Chrismamis komen, worden uitgenodigd om houdbaar voedsel 
mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee en 
chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam meenemen, voor dak- en 
thuisloze medemensen in Apeldoorn. Ook is er een mogelijkheid om kleding mee te 
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brengen voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, 
waarmee u mensen met financiële moeilijkheden kunt helpen. In het bijzonder is er 
dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de 
basisschool en de eerste klassen van de middelbare school alsook aan herenkleding 
in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.santegidio.nl. 
Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het 
portaal van de kerk. 
 
Glas fusing workshop ‘God schijnt door alles heen’ 
Op maandag avond 9 april zal Ellen Kleine Schaars in haar atelier een groep  
enthousiastelingen begeleiden bij het maken van een prachtig transparant, glazen 
kunstwerk. De deelnemers maken onder haar begeleiding een glazen kruis, engel, 
hart of een andere realiseerbare vorm. De creatie versmelt in de oven tot een 
nieuwe vorm. Voorafgaand aan de workshop zal pastor Ingrid Schraven uitleg geven 
over kleuren in de bijbel en hun betekenis. Als het kunstwerk klaar is, zullen we van 
Ellen horen, dat we het kunnen ophalen. Wanneer: maandag 9 april, 19.00 uur .  
Waar: Pastoor Bloemenstraat 6, 7651 CD Tubbergen. Kosten: € 25,00 (incl. koffie/ 
thee). Aanmelden verplicht, max. 12 deelnemers: secretariaat@lumenchristi.nl of  
0541-353551 
 
Bericht alleenstaanden 
Op woensdagmiddag 28 maart komen wij weer samen in het parochiecentrum. 
We gaan dan een paasstukje maken. Wij zorgen voor oase en bloemen, zou u zelf 
voor een schaaltje of bakje willen zorgen en voor wat “groen”?  
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur. 

Annie Hollink en Miny Meijer 
 

 

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




