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Dr. Brandenburg
De praktijk en apotheek is wegens vakantie 
gesloten tot en met vrijdag 5 oktober. 
In deze periode kunt u de dienstdoende 
huisarts bereiken via het reguliere praktijk 
telefoonnummer 0541-551355. U wordt 
verbonden met een antwoordapparaat met 
keuzemenu.
Voor spoedeisende zorg  
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

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

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

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

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

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

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

Het volgende ’t Luutke, 15 loopt van 23 oktober tot 13 november 2018 
kopij inleveren woensdag 17 oktober voor 20.00 uur via e-mail.

 Oktober

 2 Mix en Match ondernemers/gemeente
 5 Ledenvergadering Bosdûvelkes 
 5 Twentse Week
 6  Bingo De Zonnebloem deelname vrij 
10 Gezamenlijke ziekenzalving 14:30 uur
13 Twente Landgoedmarathon
19 ZijActief regio ledenmiddag
19 Halloweentocht S.V. De Lutte
20 Roze zaterdag De Lutte
21 Twentse Cultuurtocht
21 ZijActief Oogstdankfeest
23 ZijActief Yoga en ontspanningsavond
26 KBO/Zonnebloem Tiroler middag
27 Landgoed Twente Fair Lutterzand

 November

11 Helletocht
12 KBO bingo
14 Dag voor ouderen Parochie De Lutte
20 ZijActief Dr. Ovink / diabetes avond
25 Intocht Sint Nicolaas in De Lutte
27 ZijActief Adventsstuk maken

 December

 2 Snertloop Loopgroep De Lutte
16 Kerstconcert en kerstmarkt 
Beuningen
18 ZijActief adventsviering in de kerk
26 VVV Kerstwandeling De Lutte

Jaarkalender 2018

Op initiatief van Corry Marsman en 
Hendrike Herbrink hebben bewoners 
van de Luttermolen de entree van de 
wijk de Luttermolen aan de Kroepsweg 
verfraaid door 219 vaste planten te 
poten.
Van het Oranje Fonds hebben de initi-
atiefnemers hiervoor € 400 ontvangen, 
dat alleen besteed mocht worden aan 
planten.
De Vereniging Huiseigenaren de 
Luttermolen is per 1 januari 2018 op-
gegaan in Dorpsbelangen en het batig 
saldo van € 6.000 is geoormerkt voor 
verbeteringen in de wijk de Luttermolen.

Met dank aan Dorpsbelangen hebben 
wij alvast een voorschot ontvangen om 
de onkosten tijdens Burendag te betalen.
De wijk de Luttermolen kan nog mooier 
worden door bloembollen te poten of 
andere verbeteringen aan te brengen 
om de wijk een beter aanzien te geven.

Wie nog meer of betere ideeën heeft, 
kan dit doorgeven via www.dorpsbe-
langendelutte.nl of ga naar het spreek-
uur van 18.30 uur tot 19.00 uur op de 
1e maandag van de maand bij Erve 
Boerrigter.

BUrendaG lUTTerMOlen : BrenGT Je dICHTer BIJ elkaar 
“Maak Je WIJk GrOen” WaS een GrOOT SUCCeS ! 

Iedereen komt wel eens in een situatie waarbij eerste 
hulp moet worden verleend. De meeste ongeval-
len gebeuren in en rond het huis, op het werk of in 
het verkeer. Het is dan goed om te weten hoe je op 
de juiste wijze hulp kunt verlenen en erger leed kunt 
voorkomen.

In oktober start een nieuwe eenheidscursus EHBO in 
De Lutte. In deze cursus leert u hoe juist te handelen in 
bepaalde situaties. 
De cursus bestaat uit twee delen, een theorie- en een praktijkgedeelte. Het eerste 
gedeelte de theorie dient u thuis door middel van thuisstudie te doen.  Daarnaast zijn 
er zes praktijklessen waarin u leert letsels te herkennen, verbanden aanleggen, reani-
meren en het bedienen van een AED. Ook is de module kinder EHBO in deze cursus 
opgenomen. Op 27 november wordt de cursus afgesloten met een examen. 

De cursus wordt gegeven door een kaderinstructeur en zij wordt ondersteund door 
een lotus om zo geleerde technieken goed in te praktijk te kunnen oefenen.
De cursus start op dinsdag 16 oktober bij Erve Boerrigter in De Lutte. De cursus omvat 
zes avonden en wordt afgesloten met een examen.  Voor meer informatie verwijzen we 
u naar de website van EHBO vereniging St. Martinus in De Lutte; www.ehbodelutte.nl
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij interesse dus graag snel reageren. Een 
eventuele voorinschrijving voor een volgende cursus is ook mogelijk. 

eHBO – CUrSUS
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Op bijgaand kaartje staan deze pelgrims-
routes  aangegeven en bij elke route heb 
ik aangegeven in welk jaar we deze ge-
wandeld hebben.  We hebben dus al heel 
wat kilometers gelopen in het Spaanse 
landschap want het is een mooi land met 
een rijke historie, prachtige steden maar 
ook met een schitterende natuur. Soms 
was het wandelen door een landschap 
dat door God en de bewoners verlaten 
lijkt te zijn. Toch vonden we altijd wel een 
overnachtingsadres want voor de pel-
grims onderweg is altijd wel een slaapge-
legenheid te vinden in de dorpjes waar je 
doorheen wandelt  al moet je soms wel 
tevreden zijn met een eenvoudige her-
berg of.... een kleedkamer van de sport-
vereniging, een klooster, een woonkamer-
tje in een huis en zelfs sliepen we al eens 
in de raadszaal van het gemeentehuis  op 
gymmatten.

Als jullie dit lezen zijn we weer terug want 
we willen slechts twee weken wande-
len en wel een stukje van de Camino 
del Norte langs de Golf van Biskaje (van 
Bilbao naar Santander en iets verder). 
Even heerlijk samen onderweg zijn en de 
volgende keer ga ik wel weer iets schrij-
ven over de geschiedenis van De Lutte!
Ultreia! (dat is de groet van pelgrims 
onderweg!)

Tonnie Bekke

P.S   :  Als er onder de lezers mensen zijn 
die geïnspireerd worden om ook zo’n 
tochtje te gaan ondernemen  die kun-
nen altijd voor nadere informatie bij ons 
terecht!

Toen we de laatste editie van  ‘t Luutke 
kregen las ik dat de kopij voor de volgen-
de editie al weer moet worden ingeleverd 
vóór 26 september!  Een probleem voor 
mij want ik heb niks voorbereid en mor-
gen vliegen wij (Ria en ik) naar Bilbao in 
Spanje om daar weer te gaan wandelen .
Samen op pad met in onze rugzakken 
alleen datgene wat we denken nodig te 
hebben onderweg en dat zijn in ieder 
geval een slaapzak, wat kleding en … 
regenkleding voor het geval!
Gelukkig blijven de weersverwachtingen 
de komende weken gunstig in Spanje en 
kunnen we weer  genieten van het samen 
onderweg zijn langs onbekende wegen 
met alleen de vraag : waar kunnen we 
vanavond slapen ?  Wat eten we vandaag  
en wie ontmoeten we onderweg ?
Voor degenen die dat niet weten … dat 
doen we samen al vele jaren !

Het begon in 1999 toen ik na 40 dienst-
jaren mocht stoppen met werken bij 
de gemeente Denekamp en van Ria 
op pad mocht gaan naar Santiago de 
Compostella : de plaats in noordwest 
Spanje waar het graf is gevonden van 
de apostel Jacobus en de weg daar 
naartoe is in de loop der eeuwen uitge-
groeid tot een internationaal bekende 
pelgrimsroute.
Het werd een bijzondere tocht van plm. 
3000 kilometer wandelen in 4,5 maand!!
 (NB dorpsgenoot Henri uit het Broek kan 
hierover meepraten  want hij ondernam 
dit vorig jaar).
Toen Ria in 2001 ook stopte met haar 
werk als onderwijzeres in Hengelo liepen 
we samen nog eens naar Santiago de 
Compostella maar nu vanuit St.Jean Pied 
de Port in Zuid Frankrijk.
Ook dat was weer een bijzondere tocht 
van plm. 950 km  vooral omdat we het 
nu samen deden. Daarna kregen we de 
smaak helemaal te pakken van dit lange 
afstandswandelen want in Spanje lopen 
meerdere eeuwenoude routes naar het 
graf van de apostel Jacobus.

KRONIEK  DE LUTTE

SaMen OnderWeG
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Op dinsdag 9 oktober gaat de cursus “Samen op weg naar een instrument” weer van 
start. Deze cursus is uitermate geschikt voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basis-
school die graag muziek willen maken 
maar nog niet goed weten welk instru-
ment hen leuk lijkt om te bespelen. 

In 20 lessen maken de kinderen spelen-
derwijs kennis met muziek. Ze leren ver-
schillende instrumenten kennen en daar-
naast wordt er veel gezongen, bewogen, 
kleine ritme-instrumentjes en de blokfluit 
bespeeld. Zo leren ze het notenschrift le-
zen. Na deze cursus kunnen de leerlingen 
doorstromen naar een instrument.

Nieuwsgierig naar deze cursus? Kom dan samen naar de proefles op dinsdag 9 oktober 
van 15.45 tot 16.30 uur in Erve Boerrigter. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Stichting Fundament Muziek en Dans: m.bauhuis@stichtingfundament.nl / 
053-5369400. 

„SaMen Op WeG naar een InSTrUMenT“ STarT Weer

Bij veel inwoners is niet bekend dat de 
Tourist Info’s in Losser en De Lutte het 
hele jaar ook op zaterdag (10.00-13.00 
uur) zijn geopend. 

De Tourist Info is er niet alleen voor de 
toerist maar ook voor de inwoner. Zo 
worden er verschillende cadeaubon-
nen verkocht zoals de Bioscoopbon, 
Boekenbon, Nationale Dinercheque, 
Podiumbon en Lekkerweg cadeaukaart 
daarnaast zijn er ook cadeaubonnen 
voor arrangementen. 

Inwoners kunnen er ook terecht voor 
cadeautjes, streekproducten, arrange-
menten zoals “Kuieren & theeleuten” en 
routes/kaarten die de mooiste plekjes in 
Losser en omgeving laten zien.

Nieuw in het assortiment zijn o.a. het 
smokkelfietsrouteboekje en de kinder-
schatkaart (hiermee kunnen kinderen 
Twente ontdekken). In de maand oktober 
ontvang je bij een besteding van mini-
maal 15 euro een verrassingspakketje. 
Want de eigen inwoners zijn de beste 
ambassadeurs van de gemeente. 

Ook is de Tourist Info natuurlijk bereid 
om de inwoners te helpen bij het uitzet-
ten van een familiefietstocht of het 
organiseren van een activiteit als een 
dorpswandeling of stappen & happen. 
Voor meer informatie kijk op: vvvdelut-
telosser.nl en volg ons op Facebook. 
De Tourist Info Losser is gevestigd in ’t 
Lossershoes en de Tourist Info De Lutte 
in dorpshoes Erve Boerrigter.

ZaTerdaGaCTIe BIJ VVV TOUrIST InfO de lUTTe en lOSSer

“Er was eens” 
Twentse week van, veur en deur oale leu

Vrijdag 5 oktober
Nationale voorleeslunch voor genodigden
Wethouder Nijhuis leest het verhaal van de 
nationale voorleeslunch, geschreven door
Yvonne Keuls. De lunch wordt bereid door 
Hestia.
12.00 – 14.00 uur in ‘t Lossers Hoes

De actieve ontmoeting
Kijkje in de keuken bij de actieve ontmoeting in
Losser. Uw bezoekje wordt afgesloten met een 
heerlijke kop Twentse soep. 
11.00 – 12.30 uur in ‘t Lossers hoes

Donderdag 11 oktober
Uitwisseling Twentse recepten
Neem je Twentse recept mee en kom naar het
Taalpunt in ‘t Lossers hoes.
10.00 – 11.00 uur Taalpunt inloop in ‘t Lossers 
hoes

Zaterdag 6 oktober
Herfstwandeling
Start met koffie, wandelen in en rond Losser
en bij terugkomst een maaltijd.  Kosten € 5,50
p.p. Max. 15 pers. kunnen deelnemen. Opgave voor
1 oktober via m.bijen@zorggroepsintmaarten.nl
10.30 uur vertrek vanaf Maartensstede 
Vicarystraat in Losser.

Twentse volksdansen 
Onder leiding van Marion Bulters kunt u kijken
of actief meedoen aan deze dansactiviteit.
15.00 – 15.45 uur in ‘t Lossers hoes

Lezing door wethouder Harry Nijhuis
Wethouder Harry Nijhuis geeft een lezing over de 
Twentse taal.
11.00 uur in  de raadszaal van ‘t Lossers hoes

Sietse Smit vertelt smokkelverhaal
Sietse vertelt verhalen opgetekend en 
meegemaakt door zijn vader.
15.00 – 16.00 uur in ‘t Trefhuus

Woensdag 10 oktober
Tocht met de electrokar door het Arboretum
In de electrokar maakt u een mooie tocht door
het Arboretum. Kosten €5,00. incl. kop 
koffie & wat lekkers. 
Opgave: yolanda.kerver@bibliotheeklosser.nl
10.00 – 11.30 uur Start bij het Arboretum 
Poortbulten De actieve ontmoeting

Kijkje in de keuken bij de actieve ontmoeting in
Overdinkel. Uw bezoekje wordt afgesloten met 
een heerlijke kop Twentse soep. 
11.00 – 12.30 uur in ‘t Trefhuus

Maandag 8 oktober
Oude handwerktechnieken
Tijdens de wekelijkse handwerksoos in ‘t
Trefhuus in Overdinkel kennismaken met en 
vragen stellen over deze technieken.
14.00 – 16.00 uur uur in ‘t Trefhuus

Taalpunt inloop: Eddy Oude Voshaar
Op geheel eigen wijze vertelt Eddy oude Voshaar
over het Twentse volkslied
14.00 – 15.00 uur Taalpunt inloop in ‘t Lossers hoes
(1e verdieping)

Dinsdag 9 oktober
Wandeling “Speuren naar sporen”
Gidsen van de historische kring nemen u mee in een
anderhalf uur durende wandeltocht langs oude 
monumenten in Losser. Na afloop koffie met
krentenwegge.
9.45 uur verzamelen voor  ‘t Lossers hoes

Nijntje in het Twents
Ans Dijkhuis leest in het Twents voor uit twee 
Nijntje boekjes. Speciaal voor kinderen en hun 
opa’s en oma’s.
15.30 – 16.15 uur in de bibliotheek in ‘t Lossers 
hoes

Twentse kinderquiz 
Kom samen met je opa en oma naar deze leuke
quiz in de bibliotheek
15.30 – 16.15 uur in de bibliotheek in ‘t Lossers
hoes

De actieve ontmoeting
Kijkje in de keuken bij de actieve ontmoeting in
De Lutte. Uw bezoekje wordt afgesloten met een 
heerlijke kop Twentse soep. 
11.00 – 12.30 uur in Erve Boerrigter in de Lutte

Vrijdag 12 oktober
Dansen in ‘t Trefhuus
Natuurlijk met een Twentse noot.
14.00 – 17.00 uur in ‘t Trefhuus in Overdinkel

Afsluiting Twentse week
In de Vicaryzaal sluit de week af met muziek, een
Twentse hapje en drankje.
14.30 – 16.00 uur in het bruine café van de 
Vicaryzaal in het Maartensstede

Alle activiteiten zijn gratis en vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.
Voor meer informatie kunt u bellen met 053-5369400

Sietse Smit vertelt smokkelverhaal
Sietse vertelt verhalen opgetekend en 
meegemaakt door zijn vader.
10.00 – 12.00 uur in ‘t Maartenstede
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Voor de liefhebbers van de traditionele 
Tiroler volksmuziek klinken de namen 
van Rita und Andreas letterlijk als muziek 
in de oren. De twee artiesten hebben als 
duo in 2018 zelfs goud mogen ont-
vangen. Vanaf eind november toeren 
Rita und Andreas  door Oostenrijk – 
Duitsland – en éénmalig in Nederland. 
En wel op zaterdag 15 december komen 
de Oostenrijkers voor hun kerstconcert 
naar De Lutte, waar zij een concert 
van 2 uur gaan verzorgen in de St. 
Plechelmuskerk.  Ze onderbreken speci-
aal hiervoor hun kersttour 2018.
De kerstshow * Wenn es Weihnachten 
wird im Zillertal * die door Rita und 
Andreas speciaal voor de advents- en 
kersttijd in elkaar is gezet, compleet met 
een speciaal kerstrepertoire.

Rita und Andreas zijn twee echte 
TV-sterren uit Schwatz in het Zillertal, 
artiesten van het hoogste niveau, die er 
alle vertrouwen in hebben dat ook dit 
concert weer zal leiden tot een uitver-
kochte Kerk. Hans Spit doet de organisa-
tie helemaal zelf, waarbij alles draait om 
het neerzetten van een professionele 
show waarin de Kerst centraal staat. 

De vrijwilligers van de St. Plechelmuskerk 
zorgen voor een catering 
vooraf in de pauze en na afloop. 

Deze kerstspecial in De Lutte wordt het 
12e grote concert in een reeks kerst-
concerten. Eerder traden onder meer 
vier keer het Alpentrio Tirol,  twee keer 
Vincent Fernando, drie keer Dana Winner 
en twee keer Sigrid und Marina op met 
een kerstspecial. 

Speciaal zal er voor het kerstconcert op 
15 december een verhoging van het po-
dium worden geplaatst in de kerk, zodat 
iedere bezoeker optimaal kan genieten. 
De kerk wordt in kerstsfeer aangekleed.

Kerk open vanaf 19.30 uur – Aanvang 
20.00 uur – Einde 22.30 uur.
Er is een pauze gepland van 21.00 uur – 
21.30 uur.

Entreetickets á € 20.00 met vrije zit-
plaatskeuze in de kerk.
Café/zalencentrum De Vereeniging
www.volksmuziek-events.nl
Primera Marcel Losser

* Wenn eS WeIHnaCHTen WIrd IM ZIllerTal * 
kerSTSpeCIal 2018 In de ST. pleCHelMUSkerk In de lUTTe
MeT TV STerren rITa Und andreaS UIT HeT ZIllerTal

Op zondag 21 oktober organiseert de 
Sint Plechelmus Harmonie de Twentse 
Cultuurtocht. Wat tien jaar geleden klein-
schalig begon is uitgegroeid tot een be-
faamde wandel- en fietstocht met jaarlijks 
vele bezoekers. De Twentse Cultuurtocht 
verbindt de mooie natuur in en om De 
Lutte met cultuur. De route leidt deelne-
mers langs prachtige plekjes rondom De 
Lutte met onderweg verrassende stops. 
Verschillende bijzondere locaties openen 
hun deuren op deze zondag voor publiek. 
Hier wordt naast een culturele act ook 
gezorgd voor de inwendige mens. Men 
kan genieten van diverse huisgemaakte 
versnaperingen met ingrediënten van 
dichtbij.

Voor deze jubileumeditie zijn weer met 
zorg diverse regionale acts gekozen. Zo 
laat de Enschedese muziekgroep Algerak 
een mix van volksmuziek, cabaret en 
kleinkunst horen. Deze zeskoppige groep 
is een bekende naam in de wereld van 
streektaalmuziek. 

Ook het bekende folkloristische ge-
zelschap “ De Losser Böggelrieders & 
Dansers” past perfect in het plaatje van 
de Twentse Cultuurtocht. Oude Hollandse 
tradities gaan hand in hand met muziek 
en dans van het Twentse platteland, 
traditionele kleding en unieke fietsen: de 
Böggelfiets.

Natuurlijk is de Twentse Cultuurtocht niet 
compleet zonder muzikale deelname van 
leden van de Plechelmus Harmonie zelf. 
Dit jaar is het de beurt aan het harmonie-
orkest van de Lutter muziekvereniging. 
Zij laten onder andere muziek van Frank 
Sinatra en Earth, Wind and Fire horen. 

Ook dit jaar start de cultuurtocht vanaf 
dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. 
Hier kunnen deelnemers kiezen uit 
wandelroutes van 7 en 12,5 km of een 
fietstocht van 25 km. Deelname aan de 
Cultuurtocht kost 4 euro per persoon. 
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.cultuurtocht.nl.

JUBIleUMedITIe TWenTSe CUlTUUrTOCHT
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Op vrijdagmiddag 26 oktober gaan we samen met De 
Zonnebloem weer naar Kleintje Oostenrijk in Rossum. 
We vertrekken om 13.30 uur bij Erve Boerrigter, de kosten 
zijn € 17.50 p.p. dat is incl. bus, entree, koffie met gebak, 
hapje en consumptie. Het belooft een hele gezellige 
middag te worden. Opgeven kan tot 15 oktober bij:
Marian Voerman tel. 551805 of Aty Nijhuis tel.511392
Noteer vast in uw agenda:
Maandagmiddag 12 november Bingo. Met vele leuke prijzen.
Op deze middag zijn ook niet KBO leden uit De Lutte van harte welkom. 

aCTIVITeITen kBO

GrUT OeT de lUTT
Kinderen kunnen in al hun wijsheid en 
onbevangenheid vaak (onbedoeld) 
grappig en eerlijk uit de hoek komen. 
Naar dat soort uitspraken gaan wij 
op zoek voor deze rubriek. Het enige 
dat u hoeft te doen is de betreffende 
uitspraak, de naam van het kind en de 
leeftijd (desnoods alleen de voornaam) 
en de context waarin de uitspraak werd 
gedaan aan ons door te mailen.
Inzendingen voor ‘Grut oet De Lutt’ kun-
nen worden verzonden naar Tessa Olde 
Riekerink 
(tessaolderiekerink@ gmail.com).

Op zaterdagmiddag 6 oktober organiseert de Zonnebloem een bingomiddag voor 
IEDEREEN, die van bingo houdt. De kosten zijn € 5,00 voor 1 kaart. Dit is incl. koffie 
en een consumptie.
Extra kaarten kosten € 3,00. Er zijn mooie prijzen te winnen.
Aanvang: 14.30 uur in het Dorpshoes.

Op 26 oktober gaat de Zonnebloem samen met de KBO naar Kleintje Oostenrijk in 
Rossum. De kosten voor deze geheel verzorgde middag bedraagt € 17,50 p.p.
Dit is incl. vervoer, koffie/koek, hapjes en consumptie. Geef je snel op want het 
wordt weer een gezellige middag.
Opgave voor 15 oktober bij Ans Tijman tel. 551796 – Irma Spithuis tel. 551662
      Aty Nijhuis tel. 511392 – Marian Voerman tel. 551805

aCTIVITeITen ZOnneBlOeMZie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl of onze facebookpagina: 
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

Vrijdag 12 oktober 
19:00  Lutheria DS 6 - ATC DS 2
21:00  Lutheria DS 4 - Cupido DS 2

Zaterdag 13 oktober
12:00  Lutheria MC1 - Klumpers VVA MC 1
12:00  Luheria MC3 - Flash Stars MC 1
14:00  Lutheria MA1 - Dynamo Tubb. MA1
14:00  Lutheria MC 2 - Havoc MC 3
16:00  Lutheria DS 5 - Twente-Sparta DS 3
18:00  Lutheria DS 1 - Halley DS 1

Zaterdag 6 oktober     
14:35      De Lutte F1  - D.H.V. F3
15:25      De Lutte E2  - Combinatie ‘64 E3
16:20      De Lutte E1  - D.H.V. E2
17:15 De Lutte D1 - Olympia HGL D2
18:00      De Lutte DB1 - Stevo DB1
19:00      De Lutte DA1 - Bornerb/Zen DA1 
20:15      De Lutte DS1  - D.H.V. DS1

Zaterdag 13 oktober    
15:35      De Lutte F1 - Langeveen F1
16:20      De Lutte E2 - Langeveen E2
17:15      De Lutte D1- E.H.C. ‘95 D1
18:00      De Lutte DB1 - Kedingen DB1
19:00      De Lutte DA1 - Olympia HGL DA1
20:15      De Lutte DS1 - Langeveen DS1

Dinsdag 16 oktober    
20:30      De Lutte DMW2 - Vasse DMW1
Vrijdag 19 oktober    
19:30      R.S.C. DMW1  - De Lutte DMW1

THUISWedSTrIJden 
V.V. lUTHerIa

prOGraMMa 
SV de lUTTe HandBal

In het voorjaar hebben de bijen enorme hoeveelheden 
honing verzameld. Het was vochtig en warm weer. In 
de droge periode maakten de bloemen minder nec-
tar en was het voor de bijen niet altijd makkelijk om 
genoeg eten te vinden. Er werd op veel plekken wel 
“woudhoning” geoogst.  Ook gezond en lekker!

Onze imkers hebben hun steentje bijgedragen door de bijen goed te verzorgen. 
Maar er zijn nog veel meer imkers nodig. Meer imkers, betekent meer honingbijen. En 
honingbijen zorgen voor de bestuiving van allerlei planten. En dat betekent dus weer 
meer gezonde natuur en voedsel voor ons. Daarom zoeken we geïnteresseerden, jong 
en oud, die de basiscursus imkeren willen volgen en wellicht daarna echte imker willen 
worden. Volgend voorjaar start er weer een basiscursus in Oldenzaal.

Dit najaar komt er ook een cursus korfvlechten, waarin u in een viertal praktijklessen de 
kneepjes van korfvlechten onder de knie krijgt. En, voor de meer ervaren imkers komt 
er volgend voorjaar ook een vervolgopleiding imkeren. De inhoud van de vervolgop-
leiding wordt mede door de cursisten bepaald.
Hebt u interesse in een van de opleidingen, meld u aan bijen.oldenzaal@hotmail.com

HeT BIJenJaar IS neT alS de TeMperaTUUr 
UITZOnderlIJk GeWeeST
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Op een paar kleine omzwervingen 
na, woon ik mijn hele leven al in de 
Zwaluwstraat. Ik heb er altijd graag ge-
woond, maar na afgelopen weekend ben 
ik pas écht een trotse Zwaluwstratenaar! 
Als dat woord bestaat tenminste.
De afgelopen jaren kreeg onze straat veel 
nieuwe bewoners. En dát was blijkbaar 
precies wat de Zwaluwstraat nodig had! 
Dat bleek al snel toen er een brief op 
onze deurmat viel. Buurtfeest! De nieuwe 
buren organiseerden een buurtfeest! 
Dat was er al jaren niet meer geweest. 
Vastgeroest als we waren, moesten we 
even aan het idee wennen. Maar het werd 
een groot succes, waarbij vrijwel alle 
buren aanwezig waren.

Afgelopen weekend vond de tweede 
editie plaats. Uitgerekend op één van de 
meest koude en regenachtige septem-
berdagen ooit. Maar dat nam niemand de 
organisatie kwalijk. Want met dat weer 
van tegenwoordig weet je het nooit, vorig 
jaar was het half september nog dertig 
graden.
Het opbouwen vroeg vanwege de 
weersvoorspellingen wel een beetje extra 
aandacht. Want hoe houden we zeven-
tig mensen warm en droog? Eén van de 
buren bood al snel de overkapping aan in 
hun tuin. Een andere buurman had nog 
wel wat landbouwplastic liggen. Weer 
een ander regelde panlatten waarmee 
het spul aan elkaar werd gezet. Er kwa-
men partytenten van zolder, dakgoten uit 
de schuur, er werden kachels aangerukt, 
lampjes en vlaggetjes. En een paar uurtjes 

later stond er een provisorisch, maar per-
fecte tent! Een volmaakt mooie feestloca-
tie, precies zoals zo’n plek eruit moet zien 
op een buurtfeest.

Vanaf vier uur in de middag begon het. 
De tent stroomde langzaam vol. Voor de 
kinderen was er onder de overkapping 
een plekje ingericht waar ze konden 
spelen. Zo konden hun ouders, waaron-
der ik, aan de andere kant van de tent 
ongestoord bier drinken. Of fris. Dat kon 
ook. De enige zorg was eigenlijk dat de 
kinderen zich zouden verbranden aan de 
kachel. Maar daarvoor was er gelukkig 
een simpele oplossing. Meer bier drin-
ken. Daarmee verdwenen ook de zorgen 
om de kachel. En zo konden we heerlijk 
zorgeloos de avond in.  
De kinderen gingen naar bed, de muziek 
ging harder en de drank ook. De patat-
kraam die zou komen stond met pech 
langs de kant van de weg en kwam pas 
uren later. Niemand deed moeilijk. Uren 
later smaakten de frikandellen en kroket-
ten immers nóg lekkerder!
Er werden sterke verhalen verteld. 
Levensverhalen gedeeld. Flauwe grappen 
gemaakt. Buren die elkaar nog nooit ge-
sproken hadden liepen samen de polonai-
se. Toen de drankvoorraad op dreigde te 
raken plunderden we kelders en koelkas-
ten van buurtbewoners. Het was allemaal 
goed. Het was mooi. Het was nog lang, 
heel lang onrustig in de Zwaluwstraat.

De volgende ochtend word ik wakker 
en snuif in mijn trui die op de grond ligt 

nIeUWe BUren

KIEK ES

Stef Oude Egbrink gaf dit keer als eerste het juiste antwoord door voor de Kiek Es! 
In uitgave 13 van ’t Luutke. Hij had het goed gezien toen hij ons meldde dat er een 
foto was gemaakt van het muurtje voor de oude melkstal van Binkhorst aan de 
Lossersedijk. Stef, van harte, de digitale wisselbeker is voor jou. We zagen dat je op 
onze Facebook-pagina ook al de nodige complimenten in ontvangst mocht nemen. 

Ook voor dit Luutke maakte Tessa 
weer een fraaie foto van een herken-
baar 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 u de locatie doorgeven. 

Veel succes en geef uw ogen goed de 
kost! 

De redactie

kIek eS!

de geur op van vers buurtfeest. Met een 
glimlach stap ik uit bed. Gauw de kleren 
aan, kinderen snel een fles pap. Laarzen 
aan, regenjassen aan en terug naar de 
feestlocatie. Alles ligt er nog zoals we 
het vannacht hebben verlaten. Stiekem 
geniet ik van die zooi. Van half lege fles-
sen wijn op tafels. Van resten patat op 
barkrukken. Kapotte bierflesjes op de 
grond. De hoofdprijs van de straatquiz ligt 
in een plas water op de grond. Een grote 
grijns op m’n smoel.

Dezelfde ochtend staan er minstens 
twintig buren in de regen op te ruimen. 
Een buurvrouw zet koffie en er is nog 
cake over van de avond ervoor. We praten 
en lachen nog even na. We vegen, we 
soppen en we ruimen. En al gauw zijn 
alle sporen van een fantastische avond 
gewist. Dankjewel organisatie, dankjewel 
leuke buren!
Ik kan niet wachten tot we in december 
de buurtkerstboom op gaan zetten. 
Georganiseerd door onze nieuwe buren.

Tessa
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Zondag	7	oktober					
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.		
	 	 	 		het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Bart	Rolink	en	Lars	Grote	Beverborg	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	wereldmissiedag	voor	de	kinderen	
	
Dinsdag	9	oktober	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
	
Woensdag	10	oktober	 :	14.30	uur	Ziekenzalving.		
	 	 	 	 			Voorganger:	Pastoor	T.	Munsterhuis	
	
Zondag	14	oktober		
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	G.	Maseland	
Misdienaars		 :	Eva	Oude	Egbrink	en	Joyce	Rolink	
	
Dinsdag	16	oktober		 :	19.00	uur	Rozenkrans	
	
Woensdag	17	oktober	 :	19.00	uur	Eucharistieviering.		
	 	 	 	 	
Zondag	21	oktober	:	Oogstdankviering	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 						:	Bart	Rolink	en	Lars	Grote	Beverborg	
Collecte	 	 						:	2e	collecte	voor	Missiezondag	(Pauselijke	
missiewerken)						 	
		
Dinsdag	23	oktober		 :	19.00	uur	Rozenkrans	
	
Woensdag	24	oktober	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:	
Woensdag	3	oktober	:		Alwie	Grunder	
	
Zondag	7	oktober	:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Bernard	Sanderink,	Toon	van	
Langen,	ouders	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	
Bernard	Hampsink,	Johan	Closa	Reynès,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	grote	
Beverborg,	Willy	Punt,	Herman	Koertshuis,	Sieni	Reijmer-Schulte.		
	
Jaargedachtenis:	Annie	Jeunink-Pots,	Marie	Kortman-Spekhorst,	Herman	Meijer,	
Frans	Koertshuis.	
	
Zondag	14	oktober	:	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Annie	Niehof-
Nolten,	Jan	Heijdens,	Marietje	Beernink-Bulthuis.	
	
Jaargedachtenis:	Hermien	Segerink,	ouders	Morsink-Grote	Punt,	Gerrit	ter	Beek,	
Johan	Bossink.		
	
Zondag	21	oktober:	Truus	Egberink-Grashof,	ouders	Zwijnenberg-Kamphuis,		
ouders	Heebing-Lentfert,	Theo	Heebing,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	
Reynès,	Jan	Borchert,	Willy	Punt,	Herman	Koertshuis,	Ben	uit	het	Broek.	
	
Jaargedachtenis:	Hendrik	Jozef	Grunder.	
	
Pastorpraat	
Bouwen	aan	de	kerk	van	de	toekomst	
Wanneer	ik	dit	artikel	schrijf	dreunt	nog	het	interview	na	met	kardinaal	Eijk,	
waarin	hij	voorspelt	dat	er	over	tien	jaar	nog	maar	enkele	kerkgebouwen	
overeind	zullen	blijven,	waarvan	één	in	Twente.	Het	afgelopen	weekend	is	er	in	
onze	parochie	veel	gesproken	over	deze	analyse	waarin	de	kardinaal	aangeeft	
dat	veel	gelovigen	de	kerk	verlaten	en	steeds	meer	mensen	niet	langer	bereid	
zijn	een	financiële	bijdrage	te	leveren	aan	de	kerk.	Gelukkig	gaf	onze	vice-
voorzitter	van	Lumen	Christi	aan,	dat	dit	vooralsnog	niet	geldt	voor	onze	
parochie.	De	kerk	en	de	geloofsgemeenschap	blijven	nog	altijd	een	belangrijk	
bindmiddel	en	bron	van	inspiratie	binnen	onze	dorpen	en	samenleving,	waarin	
het	individualisme	als	een	belangrijk	dogma	en	ideaal	wordt	gepresenteerd.	
De	kerktoren	is	nog	altijd	een	baken	en	symbool	dat	ons	kan	optillen	boven	het	
leven	van	het	Dikke-IK,	de	overdreven	aandacht	voor	het	aardse	en	materiële.	
Met	het	doven	van	de	godslamp	lopen	we	ook	het	risico	om	de	ziel	van	de	
geloofsgemeenschap	te	doven	en	zij	zijn	juist	de	levende	stenen	van	onze	
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parochie.	Lumen	Christi	wil	dan	ook	bouwen	aan	een	toekomst	bestendige	kerk,	
waar	plaats	is	voor	iedereen	die	zich	geïnspireerd	voelt	door	het	leven	en	de	
Geest	van	Jezus	van	Nazareth,	en	Hem	wil	volgen	in	Zijn	voetspoor.	Door	de	
aanstelling	van	kerkelijk	jongerenwerker	Ans	te	Lintelo	voor	heel	de	parochie	
willen	we	ook	proberen	jongeren	mee	te	nemen	in	ons	ideaal	van	Lumen	Christi	
2.0.	Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	God	ook	in	deze	seculiere	samenleving	aan	het	
werk	is,	ook	al	verdwijnen	hier	en	daar	kerkgebouwen.	Ook	nu	inspireert	Hij	jong	
en	oud	om	te	werken	aan	een	samenleving	waarin	solidariteit,	liefde,	
gerechtigheid	en	vrede	de	basis	vormen	voor	de	kerk	van	de	toekomst.	De	kerk	
heeft	in	het	verleden,	ondanks	de	zwarte	bladzijden	die	nog	steeds	opengelegd	
worden,	veel	betekend	voor	de	Twentenaren.	Nog	altijd	zal	zij	veel	kunnen	
betekenen	om	mensen	te	troosten,	te	bemoedigen,	te	inspireren	en	in	contact	te	
brengen	met	het	Geheim	van	het	leven.	Laten	we	er	samen	met	de	vrijwilligers	
en	alle	gelovigen	onze	schouders	onder	zetten	om	het	Licht	van	Christus	
brandend	te	houden	en	door	te	geven	aan	de	volgende	generatie!		

Pastor	Jan	Kerkhof	Jonkman	
	
Willibrordplaquette	voor	dhr.	en	mevr.	Kuipers	
Tijdens	de	eucharistie	viering	van	9	september	jl.is	de	Willibrordplaquette	
uitgereikt	aan	het	echtpaar	Jan	Kuipers	en	Annie	Kuipers-Swennenhuis.	
Bijzondere	gelegenheid	bij	deze	aanvraag	is	dat	het	echtpaar	Kuipers-
Swennenhuis	op	11	september.	jl.	hun	60-jarig	huwelijksfeest	hebben	gevierd	in	
onze	plaatselijke	kerk,	waarvoor	zij	beiden	in	de	loop	der	jaren	op	velerlei	gebied	
actief	zijn	geweest	en	nog	steeds	zijn.		
Jan	Kuipers,	geboren	op	13-12-1930	is	van	jongs	af	aan	een	rasechter	
bestuurder.	Hij	zat	in	vele	besturen	en	met	name	functies	in	de	tuinders-sector	
hadden	zijn	belangstelling	mede	gezien	het	feit	dat	hij	een	kleine	tuinderij	
oprichtte	samen	met	zijn	vrouw.	In	de	loop	der	jaren	werd	dit	bedrijf	geweldig	
uitgebreid	en	inmiddels	is	de	oudste	zoon	Benny	met	zijn	2	oudste	zoons	de	
eigenaar	van	het	zeer	bekende	Emsflower	vlakbij	over	de	grens	in	Duitsland	en	is	
in	De	Lutte	het	tuincentrum	van	zoon	John	gevestigd.		
Na	zijn	huwelijk	in	1958	bleef	Jan	actief	in	de	gemeenschap	van	De	Lutte.		
Zo	was	hij	van	1978	tot	1986	penningmeester	van	het	voormalige	kerkbestuur	in	
De	Lutte.	Ook	zorgt	hij	er	al	tientallen	jaren	voor	dat	de	pastorietuin	wordt	
voorzien	van	planten	en	bloemen,	en	fungeert	hij	zelfs	nu	nog	op	hoge	leeftijd	
als	“teamcaptain”	van	de	tuinploeg.	Dat	alle	benodigde	bloemen	en	planten	
worden	geleverd	is	een	vanzelfsprekendheid,	ook	namens	zoon	Benny,	maar	in	
de	boekhouding	van	onze	penningmeester	zijn	hiervan	geen	nota’s	te	vinden!	

Annie	Kuipers-Swennenhuis	is	geboren	op	30-09-1932	en	is	op	velerlei	gebied	
altijd	actief	geweest	als	vrijwilliger	o.a.	als	bestuurder	van	he	CDA-werkverband,	
medewerkster	van	de	Zonnebloem,	vrijwilliger	bij	de	nationale	zieken	dag	en	nog	
vele	andere	taken.	Bijna	nooit	werd	er	tevergeefs	een	beroep	op	haar	gedaan.		
Daarnaast	is	ze	al	bijna	25	jaar	betrokken	bij	de	versiering	van	de	kerk.	Zij	zorgt	
voor	de	bestelling	van	de	bloemen	en	ook	voor	veel	bladmateriaal	uit	eigen	tuin.	
Zij	geeft	leiding	aan	de	groep	vrijwilligsters;	over	hoe	de	versiering	moet	worden	
en	wie	wat	doet	en	dat	al	die	jaren	met	een	aanstekelijk	enthousiasme	
Uit	bovenstaande	moge	blijken	dat	beide	echtlieden	in	De	Lutte,	maar	zeer	zeker	
in	onze	geloofsgemeenschap	bijzonder	gewaardeerd	worden.	
In	feite	zijn	zij	voor	onze	kerk	van	onmisbare	betekenis	en	zorgen	zij	ervoor	dat	
zowel	‘’binnen’’	als	‘’buiten’’	onze	kerk,	gelegen	in	het	dorpscentrum,	niet	alleen	
voor	de	Luttenaren,	maar	zeer	zeker	ook	voor	vele	toeristen	letterlijk	en	
figuurlijk	de	‘’BLOEMETJES	BINNEN	EN	BUITEN	STAAN!’’	.	
Jan	en	Annie	Proficiat	namens	Kerk	en	Samenleving.	
Maria	Wolbert	–	Closa	Rodrigo,	Locatieraadvoorzitter	St.	Plechelmus	De	Lutte	
	
Allerzielenconcert	in	De	Lutte	
In	de	maand	november	herdenken	we	alle	mensen	die	overleden	zijn.	
2	november	heet	nog	steeds	Allerzielen.	Vocaal	ensemble	Agteglyck	o.l.v.	Jan	
Heijmink	Liesert	geeft	op	zondag	11	november	om	15.00	uur	een	concert	in	de	
Plechelmuskerk	van	De	Lutte.	Centraal	staat	het	Requiem	van	Mario	Capuana	
(1600-1647).	Een	barokcomponist	uit	Sicilië.	We	weten	weinig	van	hem.	Hij	was	
vanaf	1633	kapelmeester	aan	de	dom	van	Noto.	Hij	was	in	zijn	tijd	een	bekende	
grootheid.	Voor	wie	hij	dit	Requiem	schreef	is	niet	bekend.		
Medewerking	verlenen	Jaap	Vonk,	koororgel	en	Anne	Magda	de	Geus,	cello.	
Het	concert	duurt	een	uur.	Toegang	is	gratis,	na	afloop	is	er	een	collecte	
	
1	november	Bedevaart	naar	Kevelaer	
Op	donderdag	1	november	wordt	vanuit	Twente	weer	een	bedevaart	naar	
Kevelaer	georganiseerd.	Deze	bedevaart	zal	begeleid	worden	door	pastores	uit	
de	parochie	Lumen	Christi	en	uit	de	Pancratiuspaochie.	
Hoofdcelebrant	in	de	plechtige	hoogmis	om	10.00	uur	in	de	Basiliek	en	de	
sluitingsplechtigheid,	is	de	bisschop	van	Münster,	Rolf	Lohmann.	
Om	11.30	uur	zal	de	bisschop	in	de	Forum	Pax-Christi	de	Pauslijke	zegen	
uitreiken.	
De	reiskosten	bedragen	€17,50	per	persoon.	Graag	voldoen	bij	opgave.	
Voor	deze	bedevaart	kunt	u	zich	opgeven	tot	22	oktober	bij	de	broedermeester:	
Ria	Vloothuis	tel:297523				06-22044822	
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Lourdes	
De	collecte	voor	het	Lourdeswerk	De	Lutte,	welke	collecte	werd	gehouden	van	
26	augustus	tot	en	met	1	september,	heeft	€	1.112,50	opgebracht.	Bij	dezen	
willen	wij	u	allen	bedanken	voor	uw	gift	en	tevens	willen	wij	alle	collectanten	
bedanken	voor	hun	inzet.	Het	kan	zijn	dat	u	niet	thuis	was	op	het	moment	dat	
onze	collectant(e)	langs	kwam.	Wilt	u	alsnog	het	Lourdeswerk	in	De	Lutte	een	
warm	hart	toedragen	dan	kunt	u	uw	gift	overmaken	op	rekeningnummer	
NL28RABO1013542851	t.n.v.	Lourdeswerk	De	Lutte.	
Kent	u	iemand	uit	onze	geloofsgemeenschap	die	volgend	jaar	graag	naar	Lourdes	
wil	en	die	wel	een	steuntje	in	de	rug	kan	gebruik,	geef	zijn	of	haar	naam	dan	
door	aan	Betsie	Volker,	Anneke	Olde	Nordkamp	of	Elly	Damhuis.In	2019	gaan	we	
vanuit	Twente	wederom	naar	Lourdes.	Voor	informatie	hierover	kunt	u	contact	
opnemen	met	Betsie	Volker	(tel:	0541-551806),	Anneke	Olde	Nordkamp		
(tel:	0541-552093)	of	Elly	Damhuis	(tel:	0541-229852).	
	
Gerardus	Majellabedevaart	
Op	zondag	21	oktober	om	11.00	uur	vindt	de	Plechtige	Eucharistieviering	plaats,	
waarna	de	processie	volgt,	met	medewerking	van	het	Dames-	en	Herenkoor	en	
Concordia	die	de	Deutsche	Messe	van	Franz	Schubert	ten	gehore	brengt.		
Om	15.00	uur	Sluitingslof,	met	medewerking	van	het	dames-	en	herenkoor.	
	
Bericht	alleenstaanden	
Op	woensdagmiddag	24	oktober	komen	wij	weer	samen	in	het	parochiecentrum.	
We	gaan	dan	een	herfststukje	maken.	We	vragen	u	om	een	bakje	of	schaaltje	en	
wat	“groen”	mee	te	brengen,	wij	zorgen	voor	de	rest.		
U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.	

Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
Pastor	Praat	
		

Secretariaat	Locatie;	De	Lutte,	Plechelmusstraat7,7587	AL,	De	Lutte	
Tel	0541-55	12	03		Email	delutte@lumenchristi.nl	

Openingstijden;		woensdagmorgen	van								9.00	–	10.30	uur	
																													 woensdagavond	van								 19.30	–	20.30	uur	

vrijdagmorgen	van	 	9.00	–	10.30	uur	
Voor	informatie	kerkelijk	huwelijk,	ziekenbezoek	pastores,	ziekenzalving-

ziekenzegening	is	informatie	te	vinden	op	www.Lumenchristi.nl	of	
	tel.	0541-35	35	51		(maandag	t/m	vrijdag						9.00	–	11.30	uur)	
Voor	telefoonnummers	en	email	adressen	leden	Pastoresteam	

www.lumenchristi.nl.	
Voor	dringende	pastorale	hulp	buiten	kantooruren	06-57940901	

Praktische	hulp	nodig?	Bel	Kerkwerk:	06	–	12925413		
(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	
Bankrekening	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	

	
																																																																																																																																																													

(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	
	

Schreur
De Lutte




