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Twitter
@DeLuttecom
1e voordracht mevrouw Cia
Kroon (56) (VVD) woont in
Enschede voor nieuwe burgemeester in @GemeenteLosser
#DeLutte

Kroniek De Lutte:
Kerstmis – Kerkramen

Agenda
4 jan
7 jan
10 jan
14 jan
16 jan
20 jan
21 jan
22 jan

Residentie Tuffelkeerlkes
Nieuwjaarstreffen dorpshoes
Kaarten SV De Lutte 20.00u
Tuffelstek’n De Vereeniging
Jaarvergadering ZijActief
1e zitting Gala De Lutte
Gala De Lutte matinee
KBO Filmmiddag

V.V. Lutheria
niveau 2-1 kampioen

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Jaarkalender 2018

Nieuwsjaartreffen in dorpshoes

Januari
4
7
10
14
16
17
20
21
22
23
24
26
26
27

Opening residentie De Tuffelkeerlkes
Nieuwjaarstreffen in dorpshoes
Kaarten S.V. De Lutte
Tuffelstek’n De Vereeniging
Jaarvergadering ZijActief
Deadline ‘t Luutke nr. 2
1e zitting Gala De Lutte Bosdûvelkes
Gala De Lutte matinee Bosdûvelkes
KBO Filmmiddag
Kaartmiddag KBO Sterrebos
Kaarten S.V. De Lutte
Lezing Harm Smeenge, Dree Marken
3e zitting Gala De Lutte Bosdûvelkes
4e Gala met Orde van Verdienste

Februari
3
7
7
7
9
10
11
12
12
13
13
21
21

Carnavalsmis Plechelmuskerk
Kaarten S.V. De Lutte
Seniorencarnaval De Tuffelkeerlkes
Deadline Luutke nr. 3
Jongerenbal Jonge Bosdûvelkes
Zotte Zoaterdag De Vereeniging
Feestavond Tuffelkeerlkes bij Jossie
Carnavalsoptocht De Lutte
Rosenmontag De Lutte Carnaval
Duvel verbranden Bosdûvelkes
Tuffelkorf verbranden Tuffelkeerlkes
Kaarten S.V. De Lutte
Themamiddag Openbaar Vervoer

Dr. Brandenburg

Schuif-Aan erve Boerrigter

De praktijk is wegens vakantie gesloten van
1 januari tot 5 januari 2018
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister
de gehele tekst af
0541 - 551 355

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

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

Dagvoorziening
0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, De Lutte (rechtstr)

Prikpost SHO De Lutte

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

dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, Donderdag van 08:00 t/m 09:30 uur.

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009 Voor parochiële berichten en vragen over
bezorging van ‘t Luutke:
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@lumenchristi.nl
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90
Het volgende ’t Luutke, 2 loopt van 22 januari 2018 tot 13 februari 2018
kopij inleveren woensdag 17 januari voor 20.00 uur via e-mail.
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Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar in dorpshoes Erve Boerrigter ingeluid met een
nieuwjaarstreffen. Deze informele bijeenkomst wordt gehouden op zondag 7 januari
van 10.00 tot 12.30 uur. Het nieuwjaarstreffen is niet alleen bedoeld voor alle organisaties en verenigingen die onderdak hebben gevonden in het dorpshoes. Alle inwoners
van De Lutte zijn vanaf 10.00 uur van harte welkom om met elkaar het glas te heffen op
het nieuwe jaar. En mocht u ons dorpshoes nog niet hebben bezocht, dan is dit natuurlijk een uitstekende gelegenheid om dat ‘recht te zetten’.

Rabobank geldautomaat in De Lutte blijft
De geldautomaat in De Lutte blijft op
de bestaande locatie gehandhaafd. In
verband met veiligheid wordt deze automaat sinds enige tijd in de nachtelijke
uren voorzien van afdekplaten.
Permanente beveiliging blijft nodig bij
deze automaat. In plaats van het aanbrengen van de afdekplaten, wordt er
medio januari een deur geplaatst in het
voorportaal van de geldautomaat. Deze
wordt in de nachtelijke uren elektronisch
afgesloten en vanaf 6:30 uur kan er weer
gepind worden.

Met deze permanente maatregel
borgen we dat de
automaat in De
Lutte kan blijven.
Als er een plofkraak
plaatsvindt, is er immers geen garantie
dat er een nieuwe automaat terug mag
komen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons
bereiken via telefoonnummer
(0541) 68 15 00.

Bedankje pastor Jacobs
Beste allemaal.
Woorden schieten te kort.
In het laatste half jaar was ik uitgeschakeld door een vervelende val tijdens mijn
ochtendwandeling. In de herstel periode ben ik letterlijk bedolven onder blijken van
meeleven; het heeft mij sprakeloos gemaakt én het heeft mij heel goed gedaan.
Voor alle blijken van meeleven en de hartelijke wensen rond Kerstmis en oud- en
nieuw willen wij u allen hartelijk danken.
Een gezegend 2018 voor u allemaal.
past. Henk Jacobs
Dieny Veltmaat
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KRONIEK DE LUTTE

Kerstmis – Kerkramen
In de decembermaand staat bij velen de
huiselijke gezelligheid centraal. De dagen
worden korter en de avonden en nachten
“langer” en vaak zijn de weersomstandigheden buiten ook niet uitnodigend om er
op uit te trekken. We kijken terug naar het
afgelopen jaar en ... vooruit!
Wat brengt de toekomst? Ook het kerkelijk jaar is afgelopen en terwijl de midwinterhoorns (waarover ik vorige keer iets
schreef) de komst van het kerstkindje aankondigen, komen de kerstdagen steeds
dichter bij. Het is ook een tijd waarin het
kerkbezoek vaak stijgt al was het alleen
maar omdat de kerststal weer wordt
opgebouwd in onze Plechelmuskerk en
daarna alle dagen – ook overdag – te
bezichtigen is.

Wanneer men dit doet en in de kerk naar
de kerststal naast het hoofdaltaar wandelt vergeet dan niet ook eens links en
rechts te kijken, want daar zijn ook twee
mooie gebrandschilderde glas-in-loodramen te zien met afbeeldingen van het
kerstverhaal.
Rechts zie je hoe de drie koningen hun
geschenken aanbieden aan Maria, Jozef
en het kindje Jezus en aan de overzijde
zie je de aanbidding door de herders.
Beide ramen zijn – zoals de meeste
gebrandschilderde ramen in de kerk –
gemaakt door de fa. F. Nicolaas & Zn uit
Roermond en wel aan het einde van de
19e eeuw. In het middenschip van de kerk
zijn gebrandschilderde glas-in-loodramen
aangebracht met de afbeeldingen van

Plechelmus, Antonius en de 12 apostelen
en wanneer je goed kijkt kun je op het
boek dat de apostel Bartholomeus (links
in de kerk) in zijn hand heeft het jaartal
1892 zien met de vermelding van het glasschildersbedrijf (zie foto’s).
Al deze ramen zijn afkomstig uit de
(eerste) in 1831 gebouwde zgn. waterstaatskerk, die 100 jaar later in 1931 werd
verbouwd tot het huidige kerkgebouw.
De voormalige waterstaatskerk was toen
nl. te klein en vanwege het ruimtegebrek in die jaren werden er daarom twee
zijbeuken aangebouwd en werd de toren
verplaatst naar de zijde van het kerkplein.
Het gewelf van de kerk stamt echter nog
uit 1831 en mede gezien het fraaie interieur en de oude gebrandschilderde ramen
is onze kerk in 2003 op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst. We moeten
dus zuinig zijn op het bezit dat onze voorouders hebben opgebouwd en mede tot

stand hebben gebracht door schenkingen
en gaven. Zo schreef ik recent in deze
kroniek dat het raam boven het Mariaaltaar is geschonken door de leden van
de Maria-vereniging en …. het raam met
de aanbidding door de Driekoningen is
een schenking van J.B. Berghuis uit LittleChute dat gelegen is in de staat Wisconsin
in Amerika.
Dat kunnen we ook lezen in de tekst onder de afbeelding in het raam (zie foto)
In de periode van 1840 tot 1876 zijn uit
de gemeente Losser diverse families
geëmigreerd naar Amerika om hier een
nieuw bestaan op te bouwen in veelal de
agrarische sector waar de mogelijkheden
groter waren. Zó ook leden van de families Welhuis en Berghuis (Bergboer).....
zó las ik in een artikel dat Jaap van Daalen
schreef in de Hoesbreef nr. 4 van 2016 het
ledenblad van de Dree Marken. Johanna
Berghuis-Welhuis is op 22 augustus 1868
behouden aangekomen in New York,
maar wanneer zij dit fraaie gebrandschilderde raam heeft geschonken aan de kerk
in De Lutte was niet meer te achterhalen.
Wel is mij bekend dat ongeveer 10 jaar geleden nabestaanden van haar uit Amerika
zijn gekomen en hier in De Lutte deze
schenking hebben bewonderd. Vergeet
dus niet om de komende tijd ook zelf
eens dit unieke geschonken kersttafereel
te bekijken!
Een heel goed 2018 gewenst!
Tonnie Bekke

Glas-in-lood raam links - Kerstmis
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Glas-in-lood raam rechts - Kerstmis

Glas-in-lood raam - Bartholomeus - en uitvergroting van vermelding glasschildersbedrijf
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Kaartverkoop gala de bosdûvelkes
Op woensdag 10 januari 2018 is de vrije
verkoop van de toegangskaarten voor
de Lutter Gala. De galacommissie van De
Bosdûvelkes legt de laatste hand aan het
programma waarin nieuwe gezichten en
optredens. De gala’s van De Bosdûvelkes
worden tot ver in de omtrek geroemd
om de humor, hoog cabaret gehalte en
alles van eigen bodem. De galavoorstellingen van De Bosdûvelkes vinden
plaats: zaterdag 20 januari, zondagmiddag 21 januari matinee aanvang 14:30
uur, vrijdag 26 januari en het slotgala op
zaterdag 27 januari met uitreiking van
de Orde van Verdienste. Het programma
start op de avonden om 19:30 uur.
Begunstigers hebben een streepje voor.
Bent u nog geen begunstiger en wilt u
dit toch worden, neem dan contact op
met het secretariaat, via Leonie Pongers:
per mail secretariaat@bosduvelkes.nl.
De vrije verkoop van de resterende
kaarten (à 15,00 euro) vindt plaats op

Op dinsdag 16 januari is de jaarvergadering in De Vereeniging, aanvang 19:30 uur.
We evalueren 2017 en het nieuwe programma is dan bekend.
Het tweede gedeelte van de avond wordt opgeluisterd door het nieuwe zangkoor uit
De Lutte.
Alle leden zijn uitgenodigd, we hopen op een grote opkomst.
Verder staat er op dinsdag 20 februari een Jemako-avond op het programma.
Het gaat om allerlei schoonmaakartikelen en alles wat hiermee te maken heeft.
Het wordt een verrassende avond gepresenteerd door Irmgard Hobbelink in De
Vereeniging, aanvang 19:30 uur.

UITNODIGING de Zonnebloem

woensdag 10 januari 2017 om 20:00 uur
in café/zalencentrum De Vereeniging,
zaal open vanaf 18:00 uur. Bij binnenkomst krijgt u een volgnummer en dient
u aan te geven hoeveel kaarten u wenst
te kopen. Per persoon kunnen er maximaal 8 kaarten worden gekocht.

KBO de lutte
Het nieuwe jaar beginnen we met een filmmiddag op 22
januari. De heer Jan van der Geest, die voor ons ook al in
januari van het afgelopen jaar een filmmiddag over het
stroomgebied van de Dinkel verzorgde, komt met een
nieuw programma waarin hij ons weer prachtige beelden
van Twente zal laten zien en we besluiten dan met een
korte speelfilm met als titel: Trammelant in Twenteland. Uw eigen bijdrage hiervoor is
€5,00. Omdat we graag willen weten op hoeveel leden we kunnen rekenen kunt u zich
tot 15 januari hiervoor opgeven bij: Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel.
551805.
Verder is er op dinsdagmiddag 23 januari om 2 uur weer een gezamenlijke kaartmiddag in het Sterrebos in Beuningen. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven. Uw eigen
bijdrage hiervoor is €3,00.
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ZijActief

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

Data Luutke in 2018
		
Nr. 1		
Nr. 2		
Nr. 3		
Nr. 4		
Nr. 5		
Nr. 6		
Nr. 7		
Nr. 8		
Nr. 9		
Nr. 10		
Nr. 11		
Nr. 12		
Nr. 13		
Nr. 14		
Nr. 15		
Nr. 16		
Nr. 17		

Inleveren kopij
27 dec				
17 jan				
7 febr				
28 febr				
21 mrt				
11 april				
2 mei				
23 mei				
13 juni				
4 juli				
25 juli 				
15 aug				
5 sept				
26 sept 				
17 okt				
7 nov				
28 nov 				

Van … tot …
01 jan - 23 jan		
22 jan - 13 feb		
13 feb - 6 mrt		
6 mrt - 26 mrt		
27 mrt - 17 apr		
17 apr - 8 mei		
8 mei - 29 mei		
29 mei - 19 jun		
19 jun - 10 jul		
10 jul - 31 jul		
31 jul - 21 aug		
21 aug - 11 sep		
11 sep – 2 okt		
2 okt - 23 okt		
23 okt - 13 nov		
13 nov - 4 dec		
4 dec - 25 dec
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DorpsInfoPunt
Spreekuur/aanwezigheid

Maandag:	10.00 - 12.00 uur:
18.30 - 19.00 uur:
Dinsdag:	19.00 - 20.00 uur:
Donderdag:	10.00 - 12.00 uur:

Voordracht Nieuwe burgemeester gemeente Losser
Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen
St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

Wist u dat:
•

•
•
•
•
•

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

Nieuw in ons dorpshoes: De Actieve Ontmoeting

woensdag | 10:00 - 13:30 uur
Wat			
Elkaar ontmoeten, bewegen en samen eten
Kosten			
€ 5,00 per keer
Begeleiding door
Ria Even
Bewegen door		
Marion Bulters
Aanmelden bij		
Ria Even tel.nr. 06-30038091
Vakantie			
Er is géén Actieve Ontmoeting op 03-01-2018
			
In 2018 starten wij weer op woensdag 10 januari
Eerst uitproberen?
Dat kan altijd! U bent van harte welkom om langs te komen
en vrijblijvend deel te nemen. Als u even belt dan houden wij rekening met u.

Koken voor mannen
dinsdag | 18:00 - 22:00 uur
Cursus koken voor mannen in De Lutte dinsdag van 18:00 – 22:00 uur
Gezellig met elkaar in de keuken een uitgebreide maaltijd bereiden. Een niet alledaags
voor- hoofd- en nagerecht bereiden en daarna in een ontspannen sfeer gezamenlijk
eten. Het kan allemaal in Erve Boerrigter.
Het lesgeld bedraagt € 104,- voor 6 bijeenkomsten, waarvan er 2 met partner zijn. Lijkt
dit je iets en wil je meer weten of je zelf aanmelden. Bel even met de administratie van
St. Cluster over de mogelijkheden 053 536 9400 vragen naar Haico Muller.
Dorpstheater 

Vier keer per jaar maken artiesten uit de regio hun opwachting op het ‘podium’ van het
Dorpstheater in het dorpshoes.
Het spits werd vrijdag 15 december jl. afgebeten door de Boeskool Toppers, een koor
uit Oldenzaal met een sterke vocale inbreng uit het dorp van de Hellehond.
Ze weten van elk concert een gezellig feestje te maken en dat was ook deze avond
weer een topper. De start was perfect en de toekomst wellicht nog beter. U bent van
harte welkom.
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Losser/De Lutte - De gemeenteraad
van Losser heeft in zijn vergadering van
13 december 2017 besloten mevrouw
Cia A.M. Kroon voor te dragen bij de
Commissaris van de Koning als burgemeester van de gemeente Losser.
De Commissaris van de Koning
biedt de voordracht aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken. De
benoeming is pas definitief, zodra het
Koninklijk Besluit daartoe getekend is.
Naar verwachting zal mevrouw Kroon in
een bijzondere raadsvergadering begin
februari 2018 worden geïnstalleerd.
De door de raad op 23 mei 2017 ingestelde vertrouwenscommissie onder
voorzitterschap van mevr. L. ter HaarNaafs heeft met kandidaten gesprekken
gevoerd. Dit heeft geleid tot een voordracht aan de gemeenteraad, die deze
heeft overgenomen.
Mevrouw Kroon is 56 jaar oud, woont
in Enschede en is lid van de VVD. Op dit

moment is ze werkzaam als Senior
adviseur/interimmanager op het gebied
van samenwerking o.a. voor gemeenten.
Ze is in de jaren 2013-2014 wethouder
geweest in de gemeente Lisse met o.a.
de portefeuille financiën, toerisme,
ruimtelijke ordening en economische
zaken. Daarvoor was ze o.a. Directeur
Communicatie bij het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschap. Ook was ze
raadslid en commissielid in de gemeente
Oegstgeest.

Bollenactie Groene Loper gestart in De Lutte-Oost
In Losser en Oldenzaal waren al verschillende (bewoners)groepen actief om samen met
buren en cliënten hun eigen omgeving groener te maken. Bewoners uit de nieuwe wijk
De Lutte-Oost lieten zich niet onbetuigd en poten maar liefst 1000 bollen in hun wijk.
Het project De Groene Loper gaat de komende jaren dergelijke initiatieven stimuleren,
ondersteunen en samenwerking bevorderen. Zo is het wachten nog op poters/vrijwilligers om de geluidswal langs de A1 bij de entree van Nederland vanuit Duitsland ter
hoogte van De Lutte vol te poten met duizenden bollen.
De Höfte, IVN Oldenzaal, Bijenvereniging Oldenzaal en Natuur en Milieu Overijssel
werken daarbij samen. Ze organiseren bijeenkomsten en gezamenlijke acties. Komend
voorjaar is er weer een gezamenlijke actie Bijenlint. Deze vindt plaats tussen NLDoet
(9-10 maart) en de Dag van de Aarde (22 april). Mensen die meer willen weten over de
Groene Loper Losser-Oldenzaal, bezig zijn met een groen project, of ideeën hebben
om samen met anderen de buurt of schoolplein te vergroenen kunnen mailen naar
groeneloperlosseroldenzaal@gmail.com
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Lutheria niveau 2-1 kampioen
Zaterdagochtend 16 december is team niveau
2-1 van Lutheria kampioen geworden! Met
slechts één punt verschil op de nummer
twee zijn ze kampioen geworden, dus super
spannend.
De eerste wedstrijd speelden ze, enigszins
zenuwachtig, tegen DeVoKo. Ze wonnen één
set, één set gelijk en één verloren. Er was veel
publiek om de meiden aan te moedigen. De
tweede wedstrijd was tegen Rosstars en wonnen ze alle drie de sets! Helemaal verrast en
natuurlijk super blij kwamen ze erachter dat
ze dankzij één punt meer kampioen zijn!
Er werden natuurlijk wat foto’s gemaakt en
kregen ze allen een cadeautje van de coaches. Uiteraard was er ook een medaille voor
de kampioenen. Eenmaal terug in De Lutte zijn ze toeterend door het dorp gereden
met als eindbestemming het sportcafé voor een lekker bord friet.
In dit kampioensteam zitten: Chantal Steenbekke, Maud Helthuis, Noor Olde
Scholtenhuis, Florien Nijhuis. Trainsters zijn Minouk Meijerink & Anna Koertshuis.
Gefeliciteerd meiden erg goed gedaan!
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de Facebookpagina:
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

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

VVV zoekt student: Stageopdracht HBO communicatie
Hoe zet jij de gemeente Losser, Schatkamer van Twente op de kaart?
Losser/De Lutte/Beuningen/Overdinkel/Glane - VVV Tourist info De Lutte-LosserBeuningen heeft plaats voor een stagiair(e) op HBO niveau. Tourist info verzorgt op
diverse manieren de lokale promotie van de gemeente Losser, de Schatkamer van
Twente.
Via de website vvvdeluttelosser.nl, diverse printuitgaven, sociale media en
door middel van campagnes presenteren wordt het toeristische en recreatieve
gepresenteerd.
Er is ruimte voor een zelfstandige en enthousiaste stagiair(e) die de VVV/Toerist Info
verder kan helpen om de plannen verder vorm te geven en ideeën om te zetten in
daden!
De stageopdracht omvat de volgende werkzaamheden:
• Alle social media up-to-date: Facebook, Twitter en Instagram.
• Meer verkeer naar de website genereren en analyseren van Google Analytics.
• De social media uitstraling verbeteren, campagnes, wedstrijden en winacties
opzetten.
• Themacampagnes opzetten o.a. rondom Pasen, Meimaand fietsmaand, shopping
in de gemeente Losser.
• Winkelaanbod inzichtelijk maken middels foto’s, sfeerimpressies, thema’s en
teksten.
• Opzetten van een beeldbank voor de gemeente Losser.
• Redactie diverse uitagenda’s, website en nieuwsbrieven.
• Assisteren bij het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van verschillende online
marketingacties.
• Actuele content produceren d.m.v. interviews, blogartikelen, vlogs ten behoeve
van onze platforms.
• Meewerken aan- en vertegenwoordigen van de organisatie bij evenementen.
Periode: Minimaal 20 weken. Minimaal 4 dagen in de week.
Locatie: VVV De Lutte gevestigd in dorpshoes Erve Boerrigter en VVV Losser gevestigd in Kulturhus Losser.
Heb jij interesse in deze leuke, afwisselende, maar vooral leerzame stage? Stuur dan
een e-mail met jouw CV naar info@vvvdeluttelosser.nl.
Wil je liever eerst meer weten, neem dan contact op, bel naar mevrouw Elke
Roolvink: 0541-551160.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
Nostalgie, Top 2000 en Bruce Springsteen
Lezend in de kerstbijlage van de TC
Tubantia zie ik dat nostalgie het motto
is van Kerst 2017. Verlangen naar toen,
heimweerecepten, de rollade uit het
kerstpakket, spelletjes aan tafel en met
familie gezellig rond de boom. Het
ultieme kerstgevoel zoals velen ons
willen laten geloven in reclames en op
social media. Dezelfde krant meldt de
3e kerstdag over familieruzies bij een
Van der Valkrestaurant in Hoofddorp en
een gevecht tussen 2 families ergens in
Enschede, iemand heeft vast het verkeerde gourmetpannetje gepakt.
Terwijl ik deze column aan het schrijven
ben luister ik naar de Top 2000, een hoogtepunt van nostalgie tussen kerst en oud
en nieuw. Heerlijk, de muziek, de herinneringen en de verhalen achter de nummers. Nooit geweten dat Alice Cooper
eigenlijk heel romantisch is! Tegelijkertijd
kijk ik naar Grease met John Travolta, de
eerste jongen waar ik verliefd op was en
nog steeds een klein beetje als ik Grease
zie. Het nummer Grease Lightning is ooit
gebruikt tijdens een handbalweekend
om een kroeg op stelten te zetten in
Maastricht. En what happens in Maastricht
stays in Maastricht!
Verder bladerend door de kerstbijlage
lees ik de wekelijkse column van Hugo
Borst over zijn moeder. Met zijn rol als
voetbalanalist heb ik weinig, maar hoe hij
schrijft over zijn moeder, zo respectvol
en liefdevol, zo echt. In zijn columns lees
je hoe hij zijn moeder mist, zijn moeder
zonder Alzheimer, de nostalgie en hang
naar hoe zijn moeder vroeger was en
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zijn strijd tegen de onderbezetting in
de zorg. Verder in de bijlage staat de TV
gids, de vaste kerstfilms worden aangekruist, want Sissi wil je zelfs na 385 keer
niet meer missen. Het programma over
de eerste vakantie van Kasper op Kooten
op Terschelling gooit mij 30 jaar terug
in de tijd. In de jaren ’80 was ik ook op
Terschelling met vriendinnen, geweldige
vakantie gehad, zou ik zo weer over willen
doen.
Het hoogtepunt deze kerst op t.v. was
voor mij de documentaire “Born to Run”
over Bruce Springsteen. Net als John
Travolta, gekleed in een zwart leren jack.
Het zal misschien aan het zwarte leren
jack liggen maar Bruce wist mij te raken
op 2e kerstdag. Een rasmuzikant die zingt
over zijn leven, zijn inspiratie, zijn teleurstellingen en de moeilijke relatie met
zijn vader. De documentaire begon met
een liedje over zijn geboorteplaats, het
had zomaar over De Lutte kunnen gaan.
Oude optredens en oude filmpjes werden
afgewisseld met monologen van The Boss
zelf over zijn carrière, zijn bandleden en
vanzelfsprekend over Clarence Clemons
die met zijn saxofoon op een avond de
kroeg binnenstapte en aan het einde van
de avond The E Street Band compleet
maakte. Het dansje met zijn bejaarde
moeder tijdens een liveoptreden, prachtig
moment, Hugo Borst zou er een overwinning van zijn Sparta voor geven!
Het einde van een jaar maakt mij nostalgisch, mede door de films op t.v. en
muziek op de radio. 2017 loopt ten einde,
2018 staat voor de deur, tijd voor een

korte terugblik. Het was een goed jaar,
2017, voor mij zelf. Hard en veel gewerkt,
een uitdagende afstudeeropdracht gekregen die ik in 2018 ga afsluiten, genoten van leuke dingen met vriendinnen
en kids, twee halve marathons mogen
lopen, een interview mogen doen voor
een hardloopmagazine inclusief foto en
bijzondere mensen leren kennen die 2017
voor mij een uniek jaar hebben gemaakt.

Voor 2018 hoop ik weer mooie columns te
mogen schrijven, meer voornemens heb
ik niet, geloof daar niet in. Een wens voor
2018? Een keer dansen dan met Bruce in
het donker, mijn zwarte leren jack hangt
klaar…..
Monique Greftenhuis

KIEK ES
Kiek Es!
Het duurde even voordat de winnaar
van de laatste Kiek Es! van het oude jaar
bekend was. Had alles te maken met
het controleren van de straatnamen die
werden genoemd. Toen dat gebeurd was,
konden de felicitaties worden verstuurd
naar Anne Dierselhuis. Zij twijfelde er niet
aan dat het schrikhek op de foto in het vorige Luutke staat op de T-splitsing van de
Farwickweg met de Grote Lutterveldweg.
We hebben begrepen dat Anne inmiddels
een vreugdedansje heeft gemaakt nadat
haar duidelijk was dat ze digitale wisselbeker kreeg toegestuurd.
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 reacties onder
het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en vanaf deze plek
ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 7 januari:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. het
Plechelmuskoor
Voorganger
: mevr. Irma Onland
Lectrice
: mevr. G. Maseland
Misdienaars
: Joep Volker en Twan Bekke
Woensdag 10 januari
Zondag 14 januari:
09.00 uur
:
Voorganger
:
Lectrice
:
Misdienaars
:

Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
pastoor T. Munsterhuis
mevr. T. Hesselink
Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen

Woensdag 17 januari
Zondag 21 januari:
09.00 uur
:
Voorganger
:
Lectrice
:
Misdienaars
:

: 19.00 uur Eucharistieviering

: 19.00 uur Eucharistieviering

Communieviering m.m.v. Themakoor
pastor I. Schraven
mevr. T. Volker
Mirthe en Joyce Rolink

Woensdag 24 januari

: 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties:
Zondag 7 januari: Hans Damgrave, Henk grote Beverborg, Bernard Sanderink,
Gerhard grote Beverborg, Herman Koertshuis, Riekie Westerik-Dreijerink, Sientje
oude Egbrink-Beernink, Toon van Langen.
Jaargedachtenis: Dinie Morsink, Ouders Olde Rikkert-Dierselhuis, Ouders
Morsink-Sombekke, Ine Beuvink-Morsink Tonnie Ankone, Ouders groote
Beverborg-Snippert.
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Zondag 14 januari: Ouders Notkamp-Nijhuis, Jan Heijdens, Jan Borchert, Hennie
Schopman, Sientje oude Egbrink-Beernink, Toon van Langen,
Annie Niehof-Nolten.
Jaargedachtenis: Bennie Schasfoort (Merelstraat), Ouders Schiphorst-Grashof,
Bernard Schopman, Ouders Nijhuis-Koertshuis, Antoon Bosch, Gerhard Haarman
(Wielewaalstraat), Hennie Reimer, Ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust).
Zondag 21 januari: Truus Egberink-Grashof, Gerhard olde Nordkamp, Herman
Koertshuis, Frans Maseland,. Sientje oude Egbrink-Beernink, Toon van Langen,
voor overleden familieleden. Uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk.
Jaargedachtenis: Ouders uit het Broek-Gilbers, Ouders Tijans-Volker, Ouders
Blockhuis-Olde Hendrikman, Marinus Nordkamp, Lies Blockhuis Olde
Hendrikman, Jozef van Langen, Ben uit het Broek.
Overleden:
Toon van Langen, Merelstraat 24. Op de leeftijd van 81 jaar
Pastorpraat:
Opnieuw mogen we het nieuwe jaar begroeten; open en vol verwachting van
wat komen gaat en komen mag. Aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we
ook Driekoningen vieren. Eén van de feesten waarbij het gaat om het verschijnen
van God in ons midden. We vertellen er verhalen over, over een kind, over
wijzen en een ster, over cadeautjes die het Kind gegeven wordt. Zo mogen ook
wij in dit nieuwe jaar cadeautjes ontvangen, leuke en minder leuke. We gaan
nieuwe ervaringen opdoen. Een nieuw begin is zoals de eerste sneeuw die valt.
Alles is stil en de wereld ziet er mooi en vredig uit. En de natuur lijkt op een
romantische kerstkaart. In het begin kun je de sporen nog volgen van vogeltjes
en konijntjes, maar al gauw wordt het een wirwar van pootafdrukjes waar je
geen wijs meer uit wordt. Zo gaat het ook met het nieuwe jaar. Het begint als
een strak wit doek, waarop wij ons leven mogen inkleuren. We mogen alle oude
tekeningen en verhalen meenemen, bewarend in ons hart zodat niet verloren
gaat wat ooit is geweest. We mogen openstaan voor het nieuwe, beginnen te
schilderen op een nieuw en wit doek en de opgedane wijsheid met ons
meenemen. Daarbij is het belangrijk dat we het goede blijven zien, ook het hele
kleine. Want er is ook sneeuwpret, er zijn ook mensen die voor elkaar zorg
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dragen. Met het gedicht van Herman van Veen, wensen wij u als pastoraal team
in het nieuwe jaar alle goeds toe en een Zalig Nieuwjaar!
Wens u vooral gezondheid en dat u van heel veel mensen kunt houden en er
velen zijn die dat van u doen. Wens u een land toe waar u in vrede kunt wonen
en het werk doen waar u van houdt. Waar u veilig over straat kunt lopen.
Wens u wijsheid en vrolijkheid en een glimlach bij het zien van bonte
kindertekeningen of schilderijen, het luisteren naar muziek, het lezen van een
boek. Wens u ruisende bomen, bloeiende bloemen, aanvaardbaar veel muggen,
helder water in de sloot, een kwispelende hond als u thuiskomt. Wens dat u van
betekenis mag zijn voor een mens in nood, u getuige bent van een
onverklaarbare betovering of een schitterend misverstand.
Herman van Veen, Lieve hemel. 2011
Uitnodiging oecumenische vieringen in januari.
Wereldwijd is er binnenkort opnieuw de ”Week van Gebed voor de eenheid”.
Daarbij wordt gedoeld op het uiteindelijk wegvallen van de barrières tussen de
christelijke kerken. Voor de kerken binnen onze parochiegrenzen, katholiek en
protestant, willen we deze gebedsweek vormgeven in twee vieringen.
Zo zal er op zondag 14 januari 10.30 uur in de protestantse kerk in Denekamp
een oecumenische viering plaatsvinden met als voorgangers, pastor L. Ros en
namens de Kerkenraad, mevr. R. Kortink en mevr. G. Frowijn (die morgen zal
vanwege deze viering de Eucharistie in de St. Nicolaaskerk van Denekamp
verplaatst worden naar 09.00 uur). In Ootmarsum zal de viering met hetzelfde
thema “Recht door zee”, op zondag 21 januari om 10.00 uur beginnen in de
katholieke kerk. Daarbij zullen pastor J. Kerkhof Jonkman en dominee A. Snier
voorgaan. Beide vieringen zullen worden begeleid met koorzang en na afloop
hopen we samen met U koffie te drinken naast/tegenover de beide kerken.
Want we willen ook U ontmoeten die dergelijke vieringen in het verleden nog
niet bezocht. Dat we samen ontdekken dat er meer is dat ons als christenen
verbindt dan scheiden mag. En dat, om te beginnen, heel dichtbij!
Van harte welkom.
Namens de voorgangers, pastor Leo Ros
Woensdag 24 januari: Lezing ‘500 jaar Luther’
Prof. dr. Herman J. Selderhuis gaat met ons in gesprek over 500 jaar Reformatie
en wat ons dat gebracht heeft als christenen. Met name de oecumenische kant
zal deze avond belicht worden. Wat verbindt ons christenen, christenen van de
Lutherse kerk en katholieken met elkaar? Wat kunnen we leren van Luther, ook
nu 500 jaar later?
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Soort activiteit: lezing en eventueel discussie avond
Wanneer: 24 januari 2018 om 19.30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee)
U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.
INSPIRATIEREIS PAROCHIES LUMEN CHRISTI EN H. PANCRATIUS
8-daagse rondreis door authentiek Andalusië
Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt van 6 t/m 13
september 2018 een rondreis georganiseerd naar Andalusië, gelegen in het
zuiden van Spanje.
Na een vliegreis vanaf Schiphol naar Malaga beginnen we onze rondreis per luxe
touringcar in de badplaats Fuengirola, waar we de eerste nacht zullen
doorbrengen.
De rijke historie heeft Andalusië een schat aan bezienswaardigheden nagelaten.
Zo maar een greep uit al hetgeen u op deze rondreis te zien krijgt:
Uit de Moorse tijd dateren de mooiste gebouwen, zoals de Mezquita in Cordoba
en het schitterende Alhambra in Granada. In deze stad met vele gezellige pleinen
bezoeken we o.a. naast de kathedraal ook de Koninklijke Kapel, de Capilla Real.
En ook in een stad als Sevilla zult u oren ogen tekort komen; zo wordt in deze
typisch Spaanse stad de op twee na grootste kathedraal ter wereld - de Basilica
de la Macarena bezocht, alsmede het prachtige zeven eeuwen oude paleis
Alcazar, dat nog steeds voor een deel door de Spaanse koninklijke familie wordt
bewoond. Tijdens de reis wordt er overnacht in diverse viersterrenhotels. op
basis van halfpension. De reissom bedraagt bij deelname door tenminste 35
personen € 889,-- per persoon op basis van een tweepersoonskamer (toeslag
eenpersoonskamer € 165,-- per persoon).
In de reissom is verder inbegrepen:
- verblijf in de hotels op basis van halfpension (logies, ontbijt, diner)
- uitgebreid excursieprogramma, inclusief entrees
- reisbegeleiding gedurende de gehele reis.
De reissom is exclusief: lunches, fooien, reis- en annuleringsverzekering
vervoer naar en van Schiphol. De reis wordt vanuit beide parochies begeleid
door pastor Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. Hebt u belangstelling voor
deze prachtige rondreis of wilt u meer informatie over deze reis
neem dan contact op met: Jan Kerkhof Jonkman: tel. 06-57 64 52 45 of mail:
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl,
Arie Vreeswijk, tel.: 0546-621 563 / 06-50 25 12 52
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‘Breek er eens uit’

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar?
Wil je weleens weten hoe mensen vroeger voor hun misdaden werden gestraft,
hoe het voelt om opgesloten te worden in een cel en hoe het toegaat in een
rechtbank? Ga dan met ons mee naar het gevangenismuseum in Veenhuizen!
Het is een belevenis. Je ziet de verschillen tussen de straffen van vroeger en nu.
Je maakt mee hoe een strafproces (bv van een drugshandelaar) nu verloopt.
Je ziet een cel van binnen. Je komt in gesprek met een ex-gevangene.
En het is ook gewoon gezellig om dit samen met je leeftijdsgenoten mee te
maken. Wanneer: Zaterdag 20 januari . Vertrek: R.K. Kerk te Denekamp 10.00
uur verwachte thuiskomst 18.00 uur. Kosten: @5,- p.p. te voldoen voor je in de
bus stapt .Wel moet je zelf voor een lunchpakketje zorgen.
Begeleiders: pastor Leo Ros en Ans te Lintelo.
Opgave:
S.v.p. opgeven bij secretariaat@lumenchristi.nl
Kijk voor meer informatie op: https://www.gevangenismuseum.nl/
Verloren
Bij het bezorgen van ‘t Luutke op 11 of 12 december heeft Jo haar gouden ring
verloren. Bij het vinden graag contact opnemen met:
Gerhard Beernink tel: 0541 551406

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, ziekenzalvingziekenzegening 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
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Schreur

De Lutte

