't Luutke
Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 1 - van 25 december t/m 15 januari 2019

Twitter
VVV-DELUTTE-LOSSER
Wat bijzonder om te zien en zo
dichtbij de Slipjacht vanmiddag door het buitengebied
van #DeLutte en #Beuningen.
KRONIEK DE LUTTE
MIJN DORP			

foto: dorpstraat rond 1950

Agenda
26 dec
27 dec
10 jan
13 jan
19 jan
20 jan
25 jan
26 jan

VVV Kerstwandeling
Start boarding toernooi
KBO middag over Nepal
Tuffelstekk’n
1e gala-zitting Bosdûvelkes
2e gala-zitting Bosdûvelkes
3e gala-zitting Bosdûvelkes
4e gala-zitting Bosdûvelkes

LUTHERIA N2-1 KAMPIOEN

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

foto: raam uit de Heilige Nicolaaskerk in Denekamp (Jan Schoenaker, 1980)

JAARKALENDER 2018
Wij hopen u ook volgend jaar
weer in een van onze kerken
te mogen ontmoeten.
Ga naar www.lumenchristi.nl
voor een overzicht van alle
vieringen tijdens de feestdagen.

H E T P A R O C H I E B E S T U U R , H E T P A S T O R E S T E A M , D E L O C AT I E R A D E N E N D E P A S T O R A AT S G R O E P E N W E N S E N U E E N

zalig Kerstfeest en een gezegend 2019

December			
26 VVV Kerstwandeling De Lutte
27 Start boarding toernooi S.V. De Lutte

Januari 2019		
10
13
19
20
25

KBO middag over Nepal
Tuffelstekk’n
1e Gala-zitting Bosdûvelkes
2e Gala-zitting Bosdûvelkes matiné
3e Gala-zitting Bosdûvelkes

26 4e Gala-zitting Bsodûvelkes met OVV
29 ZijActief opening nieuwe seizoen

Februari			
10
19
26
27

Open dag carnavalsloodsen De Lutte
ZijActief avond
KBO kaartmiddag samen met Beuningen
Seniorencarnaval		

Maart

19 ZijActief Excursie

VRÖMDE VÖGGEL ZINGEN HOOGSTE LIED
L O C A T I E S: B E U N I N G E N - D E L U T T E
D E N E K A M P - L AT T R O P - N O O R D-D E U R N I N G E N
OOTMARSUM - TILLIGTE

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 Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Plechelmusstraat 14, De Lutte
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
E-mail
delutte@lumenchristi.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90
Het volgende ’t Luutke, 2 loopt van 15 januari tot 5 februari 2019
kopij inleveren woensdag 9 januari 2019 voor 20.00 uur via e-mail.
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Graaf Mike en adjudant Marc nieuwe hoogheden Bosdûvelkes
In café/zalencentrum De Vereeniging is Mike Oude Hampsink (46) zaterdagavond
tevoorschijn gekomen als 52e graaf van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes. Hij koos
Marc Thiadens (50) als adjudant om hem in het nieuwe carnavalsseizoen bij te staan.
Hun lijfspreuk luidt: ‘Dizze vrömde vöggel kent meka deur en doar, dit wot een Dûvels
mooi joar!’.
Nadat oud-graaf Wilbert de Goei officieel van zijn taken ontheven was, haakte de technische commissie in op het nieuwe jaarthema ‘Vreemde Vogels’ van de carnavalsvereniging. In verschillende vogelhuisjes waren bijzondere veren en eieren te zien. Terwijl
het publiek nog druk speculeerde waaruit de nieuwe
graaf tevoorschijn zou komen, werd ‘de vrömdste vöggel van ‘t Luttermolen, kapper van de Dorpstroat en
oppermepper van de tennisbaan’ plotseling vol in het
licht gezet in een hele andere hoek van de zaal.
Mike Oude Hampsink is geen onbekende in De Lutte.
Hij is al 10 jaar kapper aan de Dorpstraat, even zo lang
ondernemer bij de Dorpstraatspecialisten en ook al
jaren voorzitter van CV De Bosdûvelkes. “In die rol
zag ik aanstaande hoogheden van dichtbij sidderen
en beven voor hun opkomst en mooie feesten vieren.
Maar het is toch anders nu het over mij gaat: ik heb
het (vogelgriep)virus nu zelf stevig te pakken”, zegt
hij met een knipoog. Mike is getrouwd met Odette en
ze hebben samen twee kinderen (Merlijn 17 en Jade
12). Zijn adjudant en boezemvriend Marc Thiadens is
internetondernemer en getrouwd met Christie. Samen
hebben ze een dochter Marith (9).
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KRONIEK DE LUTTE

MIJN DORP

Aan het einde van het jaar kunnen we op
de radio traditioneel luisteren naar b.v.
de top 100 aller tijden . Muziek variërend
van de Beatles, Abba, Elvis Presley, Queen,
enz. enzovoorts. Recent zag ik ook een
overzicht van de Evergreen Top 1000 en
hierop zag ik tot mijn verbazing bovenaan
staan het liedje van Wim Sonneveld : Mijn
dorp ! Een nostalgisch liedje dat vele
senioren onder ons wel zullen kennen
: “Thuis heb ik nog een ansichtkaart,
waarop een kerk, een kar met paard .. een
slagerij J van der Ven..... enz. “
In mijn verzameling oude ansichtkaarten
van De Lutte heb ik ook diverse van die
plaatjes, die herinneringen oproepen
aan vervlogen tijden. Kijk maar eens
naar bijgaande oude ansichten van de
Dorpstraat en de Plechelmusstraat 70 á 80
jaar geleden. Ook ons dorp veranderde in
de loop der jaren zoals het dorp van Wim
Sonneveld. Nog géén betonnen dozen
met veel glas zodat je kunt zien hoe het
bankstel staat bij Mien en haar dressoir
met plastic rozen....maar ons dorp is wel
groter geworden. Er kwamen nieuwe
woonwijken, zoals het Luttermolenveld,
een nieuwe school, een dorpshoes, een
sporthal , een nieuwe A-1 enz. want de
tijd gaat verder! Wéér is een jaar voorbij
4

gegaan en weer is ons dorp veranderd.
De Lossersestraat is grondig aangepakt
en de Dorpstraat, het centrum en de
Plechelmusstraat zullen volgen. Rond
de jaarwisseling kijken we als regel terug
naar het afgelopen jaar, maar ook ….
vooruit! Wat brengt het nieuwe jaar? Ook
voor deze rubriek?
Toen zes jaar geleden op 1 januari 2013
‘t Luutke veranderde van een parochieblaadje in een dorpsblaadje met méér
nieuws vanuit het verenigingsleven, de
activiteiten in ons dorpshoes en enkele
vaste rubrieken heb ik aangeboden om
periodiek iets te schrijven over de geschiedenis van ons dorp en omgeving
en dat werd deze kroniek-rubriek. In de
beginjaren kon ik voldoende materiaal halen uit mijn verzamelingen oude ansichtkaarten en krantenknipsels maar ik had
nooit gedacht dat dat inmiddels al meer
dan 100 verhaaltjes zijn geworden over de
landgoederen in onze omgeving, de kerk,
al dan niet verdwenen horecabedrijven,
de diverse verenigingen, oude boerenerven, enz. Onderwerpen die bij de oudere Luttenaren herinneringen oproepen en
bij de jongere en nieuwe dorpsgenoten
een antwoord geven op de vraag : Goh …
dat wist ik niet!

Soms denk ik wel eens hier mee te
stoppen want je vraagt je af: waarover
moet ik dit keer iets schrijven? De voorbereidingstijd duurt ook langer want je
moet de nodige informatie verzamelen
in archieven of bij personen. Daarom nog
eens een oproep : als er personen zijn die
ook af en toe wel iets willen schrijven in
deze rubriek over de geschiedenis van De
Lutte, bepaalde personen of gebeurtenissen, dan hoor ik dat graag telefonisch
(551538) of per email: tonnie@bekke.nl

Afsluiten wil ik dit keer met iedereen veel
heil en zegen te wensen voor het komende jaar 2019.
Ik hoop dat ook het nieuwe jaar weer
een positieve bijdrage zal leveren aan de
leefbaarheid en gemeenschapszin in ons
mooie dorp. Laten we daar samen voor
zorgen !
Een voorspoedig en gezond nieuw jaar
gewenst !
-Tonnie Bekke-

LUTHERIA N2-1 KAMPIOEN
Afgelopen zaterdag 15 december is het
miniteam van Lutheria niveau 2 kampioen geworden. Met zes punten achterstand op de nummer 1 werd er niet op
een kampioensfeestje gerekend. Maar
de koploper had punten laten liggen en
de meiden van Lutheria team niveau 2-1
hebben alles gewonnen dus zijn ze met
een gelijke stand geëindigd.
Het setgemiddelde was beter dan de
andere koploper en dus zijn ze geheel
onverwachts kampioen geworden! De
meisjes waren blij verrast en hebben dit

natuurlijk goed gevierd. Claxonnerend
zijn ze door het centrum van De Lutte
gereden en in de sportkantine zijn ze
getrakteerd op ranja met frietjes. Goed
gedaan meiden!
In dit kampioensteam zitten Suus
Eertman, Joni Snippers, Jolé Telgenkamp,
Diede Steghuis en Sophie Kristen. De
trainsters en coaches van dit team zijn
Elyne Nijhuis en Noortje Oude Elferink.
(teamfoto op de voorpagina)

PROGRAMMA SV DE LUTTE HANDBAL
Zaterdag 5 januari

Zaterdag 12 januari

19:15
20:15

18:00
19:00
20:30
20:30

De Lutte D1 - Olympia HGL D3
De Lutte DS1- Hacol ‘90 DS2

Zondag 6 januari
10:00
10:45
11:40
12:30
13:05

De Lutte F1 - Hacol ‘90 F1
De Lutte E2 - Vasse E1
De Lutte E1 - Avanti Wilskracht E3
R.S.C. DB1 - De Lutte DB1
W.H.C. DA1 - De Lutte DA1		

Dinsdag 8 januari
20:30

De Lutte DMW2 - R.S.C. DMW2

				

De Lutte DB1 - Dynamiek DB1
De Lutte DA1 - D.S.V.D. DA1
D.H.V. DS1 - De Lutte DS1
De Lutte DMW1 - Hacol ‘90 DMW2

				

Zondag 13 januari
09:00
09:00
10:45
11:15

Combinatie ‘64 E3 - De Lutte E2
D.H.V. F3 - De Lutte F1
Olympia HGL D2 - De Lutte D1
D.H.V. E2 - De Lutte E1

18:00

De Lutte D1 - Combinatie ‘64 D2

				
Dinsdag 15 januari
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BOET EN LAUDI NIEUWE JEUGDHOOGHEDEN BOSDÛVELKES
Tijdens de jaarlijkse jeugdgala van CV De
Bosdûvelkes zijn jeugdgraaf Boet (Huttenhuis)
en jeugdgravin Laudi (Riesewijk) als nieuwe
jeugdhoogheden tevoorschijn gekomen. Beide
hoogheden zitten in groep 8 van basisschool Sint
Plechelmus in De Lutte. Hun lijfspreuk is: ‘Met
Laudi en Boet komt carnaval dit jaar helemaal
goed!’.

Noteer vast in uw agenda:
Dinsdag 26 februari is er een kaartmiddag samen met Beuningen.
De aanvang is om 14.00 uur in de Vereeniging, uw bijdrage hiervoor is € 3,00.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.
Het bestuur van de KBO wenst u allen hele fijne feestdagen en een
goed maar vooral gezond 2019, en hopen u in het nieuwe jaar vaak
te zien bij onze activiteiten.

KAARTVERKOOP GALA DE BOSDÛVELKES

In de grote zaal van De Vereeniging werd eerst
afscheid genomen van jeugdgraaf Luuk en
jeugdgravin Feline die daarmee een prachtig
jaar konden afsluiten. Het waren Angry Birds die
Boet en Laudi met het nodige spektakel welkom heetten als nieuwe jeugdgraaf en
jeugdgravin voor 2019. Vanzelfsprekend helemaal in jaarthema ‘Vreemde Vogels’ dat
in allerlei activiteiten van de carnavalsvereniging terug komt. Boet en Laudi hebben
zelf hun lijflied geschreven en samen met de Jeugdraad van Elf gaan ze volop carnaval
vieren. Natuurlijk doen ze ook mee aan de Twentse Jeugdprinsen Verkiezing en rijden
ze mee in de optochten van Losser en De Lutte.
Het is voor het eerst dat beide jeugdhoogheden uit groep 8 van het basisonderwijs
komen. Tot vorig jaar kwamen ze uit de eerste leergang van het voortgezet onderwijs,
maar de aansluiting met hun vroegere schoolgenootjes bleek niet altijd makkelijk weer
op te pakken. Daarom is voor de carnaval 2018 bij wijze van overgangsjaar al gekozen
voor een combinatie van een leerling uit groep 8 (Feline) van en een leerling (Luuk) die
al naar het voortgezet onderwijs ging. Dat bleek een goede greep en nu komen dus
zowel Boet als Laudi uit groep 8.
Dit jaar viel de start van het jeugdkamp van de voetbal en handbalafdeling van SV De
Lutte samen met de jeugdgala. Door goed onderling overleg konden beide activiteiten
op elkaar afgestemd worden. Zo werd de jeugdgala voor veel kinderen een goed begin
van hun kampweekend.

ACTIVITEITEN KBO
Op donderdag 10 januari is er een middag over Nepal.
We beginnen om 14.00 uur in De Vereeniging.
Deze middag kunt u een echt Nepalees gerechtje proeven,
ook wordt u een kop koffie en een drankje
aangeboden, er zijn geen kosten aan verbonden.
Verdere informatie hierover kunt u vinden in de nieuwsbrief van december / januari.
Opgeven kan tot 3 januari bij: Marian Voerman tel.551805 of Aty Nijhuis tel. 511392.
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GRAAG UW ATTENTIE VOOR HET VOLGENDE!
Er zijn al de nodige aanvragen/reserveringen gemaakt voor toegangskaarten voor
de gala’s van de Bosdûvelkes.
Als lid of begunstiger kunt u nog tot 31 december uw kaarten reserveren!
De gereserveerde kaarten dienen afgehaald te worden bij de residentie van
de Bosdûvelkes; De Vereeniging, dus niet meer op het privé-adres van
ondergetekende.
DINSDAG 8 JANUARI 2019 TUSSEN 19:00 EN 20:00 UUR : AFHALEN KAARTEN
VOOR DE VOORSTELLINGEN VAN 19 EN 20 JANUARI.
DINSDAG 15 JANUARI 2019 TUSSEN 19:00 EN 20:00 UUR : AFHALEN KAARTEN
VOOR DE VOORSTELLINGEN VAN 25 EN 26 JANUARI.
De vrije verkoop is op woensdag 9 januari ook bij De Vereeniging.
De zaal gaat open om 18:30 uur.
Alvast veel plezier gewenst,
namens de Bosdûvelkes,
Paul Wiefferink 0620545986
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VVV KERSTSWANDELING

TERUGBLIK OP DE SNERTLOOP 2018

VVV kerstwandeling Tweede Kerstdag in
De Lutte.

binnenwandelen om de kerststal te
bezichtigen.

Op 26 december a.s. (Tweede Kerstdag)
wordt in De Lutte een kerstwandeling
gehouden m.m.v. midwinterhoornblazers.
Deze kerstwandeling biedt twee prachtige routes die door het heuvelachtige
(winter)landschap rondom De Lutte gaan.
Je kunt kiezen uit een wandeling van ca. 6
of 9 km.

De start is bij VVV De Lutte
(Plechelmusstraat 14). Starten kan tweede Kerstdag tussen 10.00-13.00 uur.
Deelname bedraagt € 6,50 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen (t/m 12
jaar), dit is inclusief de bovengenoemde
consumpties. Beide routes zijn goed te
bewandelen met wandelwagen en om uw
hond (aangelijnd) mee te nemen.

De wandeling brengt je langs het prachtige buitengebied van o.a. de Paasberg,
het Duivendal, Hakenberg, Loabult, en
het uitzicht op het Belvedere. Langs
beide routes zijn onderweg op diverse
locaties de eeuwenoude klanken van de
midwinterhoornblazers te horen. Ook
zijn er stops op bijzondere plekken voor
koffie met lekkers en een warm hapje in
het centrum van De Lutte. Daarnaast kun
je tijdens de route de St. Plechelmuskerk

Ook is er onderweg nog een extra stop
van ‘t Theeluttke waar je tegen betaling
warme winterthee, chocolademelk en
een warm hapje (broodje baklever) kunt
kopen. Deze locatie is geheel in kerstsfeer
aangekleed en de kinderen kunnen hier
met de kerstman op de foto.
Voor meer informatie: vvvdeluttelosser.nl,
tel: 0541-551160.

1181 EURO VOOR PLECHELMUSSCHOOL MET WAAR SCHIJT DE
KOE?

Afgelopen vrijdag namen de leerlingen Twan Bekke en Luca Schreur van de St.
Plechelmusschool in De Lutte een cheque in ontvangst ter waarde van € 1.181,- . Deze
cheque werd de school aangeboden door Stephan
Bosch, voorzitter van Stichting de Hellehondsdagen.
Het bedrag hebben de kinderen van de basisschool
zelf verdiend met het verkopen van loten voor
Waar Schijt De Koe, een onderdeel van de jaarlijkse
Hellehondsdagen. Voor ieder verkocht lot ontving
de school een euro. Daarnaast was dit jaar het winnende lot niet verkocht, waardoor ook de hoofdprijs
naar de school toe ging.
Vorig jaar heeft de school van deze opbrengst zogenaamde Smartgames gekocht. Wat er dit jaar met
het geld gaat gebeuren is nog niet bekend.
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Ruim 1250 deelnemers hebben op zondag 2 december jl. mee gedaan aan de
Snertloop in ons dorp. Het was een gezellige, sportieve drukte. Het startschot
werd dit jaar afgeschoten door Baron
Niek Tellman en zijn adjudant Bonno van
carnavalsvereniging de Tuffelkeerlkes.
In het kader van natuurbeheer is Baron
Niek in zijn vrijetijd ook jager. Het wegschieten van de hardlopers was dus wel
aan hem besteed!

Wessel de snelste Luttenaren. Bijzonder
trots is de organisatie op de jonge deelnemers uit De Lutte. Daarvan is Bram
Punt op de 2,4 km de snelste jongen.
De verdere uitslagen van de Snertloop
zijn te vinden op de website:
https://uitslagen.nl/ of
https://www.loopgroep.nl/snertloop

Ondanks het miezerige weer van die dag
waren de hardlopers tevreden. “Het is
altijd heerlijk hardlopen in De Lutte en
omgeving,” geeft één van de vele deelnemers aan. “En na het hardlopen lekker
nagenieten met een heerlijk kopje snert.
Altijd gezellig om even met anderen
na te praten en de gelopen tijden uit te
wisselen.”
Natuurlijk waren ook weer vele deelnemers uit ons eigen dorp. De snelste
Luttenaar op de 9,6 km is Ronnie Wargers
en bij de dames is dat Karin Evering. Op
de 5,3 km zijn Jelle Engelbertink en Anne
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HANDBAL SV DE LUTTE DRAAIT PRIMA EERSTE SEIZOENSHELFT!
Bij aanvang van het seizoen 2018/2019 is de handbal van SV De Lutte gestart met een
nieuwe hoofdtrainer, Paul Ruiter. Hij is hoofdtrainer/coach van DS1, maar daarnaast is
hij ook actief betrokken bij het trainen en de doorstroom van de A- en B-jeugd. Tot op
heden doet dames 1 het goed in de eerste klasse, waarbij ze nu op de 5de plek staan.
Ze hebben een achterstand van 6 punten op de nummer 1 Borhave DS2 en 2 punten
op de nummer 2 Hacol ’90 DS2. Dames 1 is erg dankbaar dat ze dit seizoen de beschikking hebben over twee jeugdkeepsters met veel potentie en een oud eerste keepster
met veel ervaring. Daarnaast is de handbal erg trots op de groei die de jeugdteams
doormaken.
De A-jeugd doet het op dit moment erg goed en neemt de 1ste plaats in. Ze zullen dan
ook streven naar het kampioenschap! De B-jeugd komt dit jaar voor het eerst uit in de
1ste klasse. Ze spelen naar verwachting en draaien mee in de middenmoot waarbij ze
een mooie 5e plek bekleden. Ook belangrijk om te benoemen is dat onze toekomst, de
D-jeugd het momenteel ook erg goed doet.
Ze staan nu op een 2de plek met maar 4 punten minder dan de nummer 1. Kortom is
dit een goed en sportief eerste seizoenshelft met mogelijkheden voor verscheidene
teams om in de top 3 te eindigen!

- advertentie -

DORPSHOES ERVE BOERRIGTER
DorpsInfoPunt
Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
18.30 – 19.00 uur:
St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag van de maand)
Dinsdag:
19.00 – 20.00 uur:
Spreekuur wijkagent Bennie Peters
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
Openingstijden tijdens de feestdagen
De komende feestdagen, van maandag 24 december 2018 tot zondag 6 januari 2019, is
ons Dorpshoes op werkdagen geopend van 09.00 uur – 17.00 uur.
Maandag 24 december sluiten we om 12.30 uur.
Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten (1e en 2e kerstdag).
Maandag 31 december (oudejaarsdag) en dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gehele
dag gesloten.
Woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari geopend van 09.00 – 17.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek:
				

Zie openingstijden Dorpshoes.
Er is dan geen biebpersoneel aanwezig.

Het Ontmoetingspunt Zorggroep Sint Maarten is er vrijdag 28 december en vrijdag 4
januari van 10.00 – 16.00 uur.
Er is in deze 2 weken geen actieve ontmoeting op de woensdagmorgen en ook geen
ouderenactiviteit op de maandagmorgen.
De prikpost van SHO op de donderdagmorgen is 27 december gesloten en op
donderdag 3 januari gewoon geopend.

ZIJACTIEF

Tel: 06 48 64 03 30

Op dinsdag 29 januari is de opening van het nieuwe seizoen, aanvang 19.30 uur in
De Vereeniging.
Op 19 februari is de volgende avond en op 19 maart is er een excursie gepland.
Het jaaroverzicht wordt binnenkort rondgestuurd met meer info over de diverse
activiteiten.

www.anneliesuitvaartbegeleiding.nl
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GRUT OET DE LUTT

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
MONIQUE’S LIJST VAN 2018
2018 loopt ten einde. Het klinkt als
een cliché, maar dit jaar is weer voorbij
gevlogen. Ik moet eerlijk bekennen dat
2018 een zeer afwisselend jaar was voor
mij. Kids, studie, werk en het hardlopen
hebben mij dit jaar flink beziggehouden. Verder vliegen de lijstjes je om de
oren in deze laatste maand van het jaar.
Welke namen zijn het vaakst gegeven aan
kinderen? Wie heeft de meeste volgers op
social media? Welke film heeft de meeste
bezoekers naar de bioscoop getrokken?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik gek ben
op lijstjes. Lijstjes van to do dingen,
boodschappenlijstjes, lijstjes geven mij
overzicht. Het mooiste is dat je iets kunt
wegstrepen van een lijst, dat is dan klaar
en je hoeft er niet meer naar te kijken. De
Top 2000 is de mooiste lijst van het jaar.
Een lijst vol met mooie, leuke, verdrietige
herinneringen aan nummers die je terug
gooien naar je jeugd, vakanties met vriendinnen, uitgaan, eerste baantjes enz. Ik zal
niet de enige zijn die bij een groot aantal
nummers even niet aanspreekbaar is
omdat dit nummer een bepaalde herinnering, moment naar boven haalt. Om in het
idee van lijstjes te blijven, heb ik muziek
aan mijn momenten en herinneringen
van 2018 gekoppeld.
‘School’ van Supertramp en ‘School’s
out’ van Alice Cooper: Na vijf jaar studie
aan het Saxion Deventer in november jl.
afgestudeerd, mijn diploma in de pocket!
Geen colleges meer, geen werkstukken
die ingeleverd moeten worden, geen wetenschappelijke literatuur meer, boeken
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die nooit met een happy end aflopen.
‘Born to Run’ van Bruce Springsteen en
‘Runnin’ with the devil’ van Van Halen:
De halve marathon van Enschede en
Oldenzaal in de (zeer hete) zon gelopen,
de van Dam tot Damloop in de regen
voor het goede doel gelopen, de Twente
Landgoedmarathon met loopvriendinnen
gelopen, een super dag gehad. ‘Sweet
child of mine’van Guns and Roses en
‘De glimlach van een kind’ van Willy en
Willeke Alberti: Dochter en oudste zoon
die door de medische molen zijn geweest
dit jaar met voor beiden, gelukkig, een
goede afloop. De zorgen, onmacht, en onwetendheid verdwijnen als ze weer thuis
komen uit het ziekenhuis en het gewone
dagelijkse leven weer oppakken.
Oudste zoon die weer op het voetbalveld
staat en dochter die weer haar oude zelf
wordt. ‘Human’ van Rag’n Bone Man: In
mijn werk als ambulant begeleider werk ik
met mensen die niet (altijd) in de kaders
passen die de huidige maatschappij stelt.
Net als jij en ik zijn het unieke persoonlijkheden met hun mooie en minder leuke
eigenaardigheden die hard werken aan
hun dromen en hun toekomst samen met
mensen die naast hun staan. ‘1999’ van
Prince: Tel er twintig jaar bij en dan heb
je 2019.
Ik wens iedereen alle goeds voor 2019 en
dat het weer een onvergetelijk jaar mag
worden. “Just say yes” tegen 2019…..
-Monique Greftenhuis-

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).

KIEK ES
In deze laatste Kiek Es! van 2018 kunnen
we melden dat verschillende personen
vrijwel op hetzelfde moment het juiste
antwoord doorgaven voor de opgave in
de vorige uitgave.

u de locatie doorgeven. Veel succes, geef
uw ogen opnieuw goed de kost en allen
fijne feestdagen toegewenst!
-De redactie-

Uiteindelijk heeft de redactie twee winnaars aangewezen: Angela Lans en Eva
Oude Egbrink. Zij hadden het goed gezien toen ze ons digitaal lieten weten dat
de foto was gemaakt bij het hek van het
Poortstadpad dat parallel loopt aan de
snelweg. Onze welgemeende felicitaties
zijn voor Angela en Eva, die we inmiddels
beide een exemplaar van de digitale wisselbeker hebben toegestuurd. Ook voor
dit Luutke maakte Tessa weer een fraaie
foto van een herkenbaar stukje De Lutte.
Denkt u te weten op welke locatie zij deze
plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar
de Facebook-pagina van Kiek Es: www.
facebook-com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt
13

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 30 december
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v.
Themakoor
Voorganger
: pastor H. Jacobs
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Misdienaars
: Joyce en Bart Rolink
Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
10.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor H. Jacobs
Lectrice
: mevr. G. Maseland
Woensdag 2 januari
Zondag 6 januari
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

:
:
:
:

: 19.00 uur Eucharistieviering
Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
mevr. I. Onland
mevr. T. Volker
Christiaan Steenbekke en Lars Grote Beverborg

Dinsdag 8 januari
Woensdag 9 januari
Zaterdag 12 januari
19.00 uur
:
Voorganger
:
Lectrice
:
Misdienaars
:

: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering
Vormselviering
Rector P. Kuipers en pastor I. Schraven
Mevr. Brookhuis
Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen

Zondag 13 januari
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Ytse De Cocq Van Delwijnen en Bart Rolink
Woensdag 16 januari
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: 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties
Zondag 30 december: Willie Jansink, Ouders Bentert-Nijhuis, Rikie grote PuntNijhuis, Willy Punt, Herman Koertshuis, Gerard Heijdens, Henny Lesscher,
Annie ter Brake-Brookhuis, Gerrit Vrijkotte.
Jaargedachtenis: Gerrit Notkamp.
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019: ouders Notkamp-Nijhuis, Tonnie Oosterbroek,
Henny Lesscher, Annie ter Brake-Brookhuis, Gerrit Vrijkotte.
Zondag 6 januari: Gerard Nijhuis (Lutterkerkpad), Henk grote Beverborg,
Bernard Sanderink, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Rikie grote PuntNijhuis, Johan Closa Reynès, Henny Lesscher, Annie ter Brake-Brookhuis,
Gerrit Vrijkotte.
Jaargedachtenis: Dinie Morsink, Gerhard Rolink, Hendrik Beernink, Ouders
Morsink-Sombekke, Ine Beuvink-Morsink, Ouders groote Beverborg-Snippert,
Antoon Bosch, Ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust).
Woensdag 9 januari: Jan Swennenhuis (Postweg).
Zondag 13 januari: Hans Damgrave, Ouders Notkamp-Nijhuis, Rikie grote PuntNijhuis, Willy Punt, Herman Koertshuis, Johan grote Beverborg, Annie NiehofNolten, Henny Lesscher, Annie ter Brake-Brookhuis , Gerrit Vrijkotte.
Jaargedachtenis: Marietje Spitshuis-Schasfoort, Bennie Schasfoort (Merelstraat), Hubert Velthuis, Ouders Schiphorst-Grashof, Femie Wigger-Schurink,
Bernard Schopman, Ouders Nijhuis-Koertshuis.
Gedoopt:
Jelle zoon van Amanda Eulderink en Arjan Boers Heidehof 13 Losser.
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind.
Overleden:
Henny Lesscher, Lossersedijk 40 a. Op de leeftijd van 84 jaar
Annie ter Brake-Brookhuis, Gereia Oldenzaal. Op de leeftijd van 90 jaar.
Gerrit Vrijkorte, Postweg 30. Op de leeftijd 80 jaar.
Lumen Christi blikt vooruit naar de toekomst!
Onze parochie staat voor de grote uitdaging om ons geloof vorm te geven in
deze moderne en snel veranderende tijd. Ondanks het terugloop van het
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kerkbezoek en de afname van de kerkbetrokkenheid blijkt het katholieke geloof
in de parochie Lumen Christi nog altijd een belangrijke plek in te nemen op
cruciale momenten in het leven van onze parochianen. Het geloof is nog altijd
een belangrijk bindmiddel binnen onze dorpsgemeenschappen. Door de
terugloop van de financiële middelen en afname van pastores zal het niet
mogelijk zijn de pastorale zorg te blijven verlenen zoals we dat tot nu gewend
waren. Daarom zullen we met elkaar moeten verkennen welke behoeftes er
leven in onze geloofsgemeenschappen en welke mogelijkheden er zijn om het
geloof samen te beleven, vorm te geven en te vieren.
Op zaterdag 12 januari 2019 zullen onder leiding van Leo Fijen
vertegenwoordigers uit al onze geloofsgemeenschappen, samen met bestuur,
pastoraal team en het Spiritteam zich bezinnen over de toekomst van onze
parochie, welke behoeftes en mogelijkheden zien wij en wat kan de eigen
geloofsgemeenschap bijdragen. De resultaten van deze dag zullen meegenomen
worden in het nieuwe beleidsplan. We houden u op de hoogte over de
voortgang.
Namens het pastoraal team, Pastor Jan Kerkhof Jonkman
Afscheid
Het doek is definitief gevallen voor het Themakoor. Ruim 30 jaar hebben we met
veel plezier de vieringen verzorgd waarbij sommige leden al vanaf het begin lid
zijn. Jammer dat we nu hebben moeten besluiten te stoppen als Themakoor.
We willen graag met jullie samen 2018 afsluiten met een afscheidsviering op
zondag 30 december om 09.00 uur. Pastor Jacobs zal tijdens deze viering
voorgaan. Na de viering nodigen we jullie uit om samen met ons een kop koffie
te drinken met wat lekkers. We hopen ieder die ons een warm hart toedraagt te
mogen begroeten, om samen stil te staan bij heel veel jaren muzikale
ondersteuning van de vieringen in De Lutte. Het Themakoor
Viering H. Vormsel
Op zaterdag 12 januari 2019 is er om 19:00 uur in onze
Plechelmuskerk de viering van het Heilig Vormsel.
25 kinderen uit groep 8 ontvangen dan van rector P. Kuipers
het sacrament van het Vormsel. Onder begeleiding van hun
ouders en vrijwilligers van de parochie zijn de kinderen al
een paar maanden bezig met de voorbereidingen hiervan.
Ze hebben gewerkt aan de hand van een nieuw project
‘Vormselkracht’ zodat ze weten wat het inhoud om een gelovig en goed mens te
zijn. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.
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De vormselwerkgroep is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die vanaf volgend
jaar willen helpen bij de voorbereidingen en organisatie van dit bijzondere
sacrament voor de kinderen. Voor vragen en aanmelding, neem contact op met
Carmen Steghuis-Bekke, telefoon 0541 – 552809 of per mail: carmen@bekke.nl
Oliebollenactie Stichting Kerkebos De Lutte
Evenals voorgaande jaren worden er ook dit jaar op Oudejaarsdag voor het
parochiecentrum in De Lutte oliebollen verkocht. De opbrengst van de actie
komt geheel ten goede aan het onderhoud van het Kerkebos. De verkoop is van
9.00 uur – 14.00 uur. De prijs voor 10 oliebollen bedraagt € 6,- (zowel met als
zonder rozijnen/krenten). De oliebollen kunnen ook vooraf worden besteld. Dat
kan door vóór 30 december a.s. te bellen naar 06-81454379. Mailen mag ook:
delutte@lumenchristi.nl We zien u graag 31 december a.s.
Bestuur Stichting Kerkebos De Lutte
Caritas nieuwsbericht
Beste mensen, de wintertijd doet weer zijn intrede. We maken het gezellig thuis.
De feestdagen van Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook
juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort
te helpen. De Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en
of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het
aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziekte kosten
en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen
helpen kunt u een beroep op de Caritas doen. Ook dit jaar hebben we weer
kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, een
fornuis, een stofzuiger, kleding, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door.
Dit kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door
opbrengsten van de kerkcollecte. Met Kerstmis wordt er een collecte gehouden
voor de Caritas. Uw bijdrage is dan van harte welkom. Mocht u de Caritas een
warm hart toedragen, dan kunt u ons altijd ondersteunen via een eenmalige gift
of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl
Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas
kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar via onze
website, rechtstreeks of via Pastor Ros. Uit alle locaties van de parochies zit er
een vertegenwoordiger in het Caritasbestuur. Martin Blockhuis heeft na 13 jaar
het bestuur verlaten. Peter Welhuis is namens De lutte het nieuwe bestuurslid.
We wensen Peter veel succes in zijn functie. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden.
Namens Caritas Lumen Christi, Jolijn Grote Punt, voorzitter
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Dopen 2019
We zijn al een tijdje op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen met
de doopvoorbereiding. Wij zouden het erg jammer vinden als dit niet zou lukken,
met als gevolg dat dan het een en ander gaat veranderen rondom het dopen in
de kerk van De Lutte. Gelukkig hebben we 1 nieuw lid gevonden. Wie volgt?
Er is besloten het aantal doopvieringen te verminderen in 2019.
In het eerste half jaar van 2019 zijn er twee doopvieringen gepland namelijk
Zondag 20 januari en zaterdag 25 mei. Mocht je als ouders besloten hebben je
kindje te willen dopen dan kun je dit doorgeven aan Daniëlle Tijhuis
dnijhuis1@hotmail.com 06-22238980. Per viering zullen er niet meer dan vier
kinderen worden gedoopt. Mochten er ineens meerdere aanmeldingen volgen,
dan zal er gekeken worden naar een extra datum.
Doopwerkgroep Jeannette Eidhof en Daniëlle Tijhuis-Nijhuis

nu ook op
zondag geopend
maandag

08.00 - 19.00 uur

Beste allemaal,
Wat is het toch een goed idee om rond kerstmis en oud- en nieuwjaar
elkaar het beste te wensen aan te bieden. Velen van U hebben dat ook aan ons
gedaan, in de meeste gevallen via hele mooie wenskaarten. Wij willen U allemaal
graag heel hartelijk bedanken en u de het allerbeste toewensen voor de
komende kerstdagen en voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Alle goeds voor U allemaal,
Henk Jacobs, em. past. Dieny Veltmaat

dinsdag

08.00 - 19.00 uur

woensdag

08.00 - 19.00 uur

donderdag

08.00 - 19.00 uur

Vrijwilligersavond 1 mei 2019
Noteer alvast deze datum in uw agenda, uitnodiging volgt later. Tevens wens ik
iedereen gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo

vrijdag

08.00 - 19.00 uur

zaterdag

08.00 - 18.00 uur

zondag

10.00 - 17.00 uur

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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SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info

gemak voor elke dag

