
Agenda
14 nov Dag voor ouderen  Parochie
20 nov ZijActief Dr. Ovink / diabetes
23 nov Doar möj hen! 
24 nov Baron opkomst
25 nov Intocht Sint Nicolaas
27 nov ZijActief Adventsstuk maken
 2 dec Snertloop Loopgroep
 8 dec Afvoer en opkomst Graaf

@rAAdlosser
Begrotingskrant #Losser met 
reacties van de fracties #Bur-
gerforum #CDA #VVD #D66 en 
#PvdA op de voorstellen van 
het college van B+W. ... in de 
raadsvergadering van 13 no-
vember http://bit.ly/2JOzRR8

Twitter

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 16 - van 13  november t/m 4 december 2018

Dorpsblad van De Lutte
't luutke

KronieK de luTTe
Berg en dAl
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister 
de gehele tekst af 0541 - 551 355 

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

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

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

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

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

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

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

Het volgende ’t Luutke, 17 loopt van 4 tot 25 december 2018 
kopij inleveren woensdag 28 november voor 20.00 uur via e-mail.

 November

14 Dag voor ouderen door Parochie De Lutte
20 ZijActief Dr. Ovink / diabetes avond
23 Doar möj hen! De Vereeniging
24 Baron opkomst
25 Intocht Sint Nicolaas in De Lutte
27 ZijActief Adventsstuk maken

 December

 2 Snertloop Loopgroep De Lutte
 8 Afvoer en opkomst Graaf Bosdûvelkes
14 Jeugdgala De Lutte
15  Miss opkomst
16  Opening residentie instuif   
 Bosdûvelkes

16 Kerstconcert en -markt Beuningen
18 ZijActief adventsviering in de kerk
21 Verlichte midwinterwandeling Losser
22 Adventstocht en kinderkerstviering
23 Kerstconcert Plechelmus Harmonie
26 VVV Kerstwandeling De Lutte

 Januari 2019

13  Tuffelstekk’n
19 1e Gala-zitting Bosdûvelkes
20 2e Gala-zitting Bosdûvelkes matiné
25 3e Gala-zitting Bosdûvelkes
26 4e Gala-zitting Bsodûvelkes   
 met uitreiking Orde van Verdienst

Jaarkalender 2018
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Kijkt u ook elke jaar uit naar de uitreiking 
van de Lutter Leppel op de gala van de 
Bosdûvelkes? Welke Luttenaar heeft 
zich nu weer doldwaas gedragen dat 
hij of zij eervol wordt benoemd tot “de 
leppel”. Tijdens de jaarlijkse gala’s van 
de Bosduvelkes wordt traditie getrouw 
blunders van dorpsgenoten in leuke 
anekdotes opgedragen en vindt de 
uitreiking van de Leppel plaats tijdens de 
laatste gala avond.

De gala commissie is op zoek naar blun-
ders en grappige verhalen van dorpsge-
noten. Heeft u een grappig verhaal of 
een fantastische blunder gehoord? Laat 
het de galacommissie weten! 
Stuur je verhaal naar 
gala@bosduvelkes.nl

Alvast hartelijke dank voor de 
medewerking.

OprOep van de galacOmmissie:

Op zondag 2 december begint weer de advent en is weer overal de mooie klank van de 
midwinterhoorn te horen.
Als voorbereiding op het blaasseizoen organiseren we voor iedereen die kennis wil ma-
ken met het midwinterhoornblazen twee oefenavonden in Dorpshoes Erve Boerrigter 
op vrijdag 23 november en vrijdag 30 november. Tussen 19.00 tot 20.00 uur verzorgen 
we demonstraties en geven uitleg. En voor wie het zelf eens wil proberen zijn vol-
doende midwinterhoorns beschikbaar. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet 
nodig.
Tijdens de adventsperiode (van 2 december tot en met 6 januari) oefent de jeugd op 
de vrijdagavonden van 19.00-19.30 uur op het kerkplein. Bij slecht weer wijken we uit 
naar Dorpshoes Erve Boerrigter. Ook dan is iedereen van harte welkom.
Verder wordt nog geoefend op de zondagmiddag om 14.00 uur bij Erve De Welboer 
(Hoge Lutterweg 3). Hier zijn dan ook de volwassen blazers aanwezig.

Wil je meer informatie? Bel dan met Raimond Oude Egbrink (552887).

kennismaken met het midwinterhOOrnblazen 
biJ erve bOerrigter

De Adventsviering is dit jaar op woensdag 12 december.
We beginnen om 14.00 uur met een eucharistieviering in De 
Vereeniging. Meer info in het volgende ‘t Luutke.

Noteer vast in uw agenda:
Donderdag 10 januari 2019 een middag over Nepal.
Een vrijwilliger die daar gewerkt heeft komt ons daar alles over vertellen.
Meer info volgt

activiteiten kbO
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In ‘t Luutke nr. 10 van 2013 schreef ik 
al iets over de geschiedenis van hotel 
Berg en Dal, dat in 1906 werd gebouwd 
in opdracht van een zekere Gerhardus 
Borchert afkomstig uit Hengelo. Het werd 
gebouwd op de plaats waar toen café 
Smoors stond. Van 1934 tot 1980 zwaai-
den Jan en Hedwig Borchert de scepter 
over dit hotel-pension dat uitgroeide tot 
een zeer gerenommeerd hotel-restaurant: 
één van de parels van De Lutte. Toen Jan 
en Hedwig Borchert in 1980 stopten en 
verhuisden naar de Essenweg in het dorp 
kwam het bedrijf in handen van diverse 
(nieuwe) exploitanten. De laatste in deze 
rij was Harry Kemerink die in 2012 begon 
maar ook dat duurde niet lang.

Inmiddels ligt het pand er al enkele jaren 
verlaten bij en naar verwachting zal het 
over enige tijd worden afgebroken om 
plaats te maken voor enkele woningen (?)
Er verdwijnt dan weer een markant 
beeld uit de geschiedenis van De Lutte 
en daarom deze keer nog eens enkele 
plaatjes c.q. oude ansichtkaarten uit mijn 
verzameling.
Deze oude foto’s dateren van rond 1910 
en laten o.a. zien hoe de Bentheimerstraat 
er toen uit zag.
Op één ervan zie je zelfs naast enkele 
melkbussen nog een zgn. hondenkar; een 
karretje met twee meisjes er in en een 
hond als trekdier.
Omdat honden soms zware lasten 
moesten trekken kwam er in 1911 de zgn. 

KRONIEK  DE LUTTE

berg en dal
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Trekhondenwet met regels en in 1962 
werden deze regels onderdeel van de 
Wet op de Dierenbescherming ( dit even 
terzijde!)
Bijgaand dus enkele nostalgische plaatjes 
uit vroegere tijden rond Berg en Dal die 

we ons niet meer kunnen voorstellen. Ze 
vertellen wel iets over de geschiedenis 
van ons dorp De Lutte en daarom horen 
ze ook thuis in deze kroniek.

Tonnie Bekke
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Het nieuwe carnavalsseizoen is begonnen, de eerste hoogheden binnen de gemeente 
Losser zijn gepresenteerd. En dus is het al bijna tijd om de hoogheden van  carnavals-
vereniging De Tuffelkeerlkes te presenteren. 

Ben jij ook zo benieuwd wie dit jaar de vereniging mag vertegenwoordigen als 
Baron? En wie wordt er dit jaar Adjudant? Kom dan zaterdag 24 november naar Hotel 
Restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De Lutte, en zie wie het 
stokje gaan overnemen van Baron Dick I en Adjudant Jeroen. 

De feestavond zal beginnen met het aftreden van onze huidige hoogheden: Baron 
Dick Wessel I, Adjudant Jeroen Nijhuis en Miss Lotte ter Horst. Zij hebben afgelopen 
jaar samen met hun partners: Daniëlle en Stefanie De Tuffelkeerlkes met veel enthousi-
asme vertegenwoordigt. De opkomst commissie zal er voor zorgen dat zij het podium 
op speciale wijze verlaten. 

Vervolgens wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe Baron en Adjudant van 
De Tuffelkeerlkes. Zij krijgen op 15 december gezelschap van de Miss van De 
Tuffelkeerlkes. De nieuwe hoogheden zullen op een verrassende manier aan het pu-
bliek worden voorgesteld. 

Nieuwsgierig naar onze nieuwe Baron en Adjudant? En ook naar onze Miss? Kom dan 
zaterdag 24 november en zaterdag 15 december 2018 op onze feestavonden. Tijdens 
deze avonden zijn de blauwe consumptiemunten met het Tuffelkeerlke erop geldig. 

OpkOmst 47e barOn en adJudant de tuffelkeerlkes

De mystieke klanken van de midwinter-
hoorn klinken op z’n mooist ’s avonds 
in alle rust in het Twentse landschap. 
Deze wandeling vindt plaats op vrij-
dag 21 december met als startpunt de 
Martinustoren in het centrum van Losser. 
Via speciaal verlichte wandelpaden kun 
je genieten van de klank van de mid-
winterhoorn, een kerstverhaal, muziek 
en ook de Kerstman is van de partij. 
Onderweg zijn er stops voor chocola-
demelk en een hapje. Ook kunnen de 
kinderen deelnemen aan een kleurpla-
tenwedstrijd. Enkele bijzondere plekken 
worden speciaal in het licht gezet. 

Onderweg is er een demonstratie mid-
winterhoornblazen en kun je proberen 
of je geluid uit de oale roop krijgt. 
De route is ca. 3 km en geschikt voor 
wandelwagens. Er kan gestart worden 
tussen 18.00 en 19.00 uur vanuit de 
Martinustoren. Hier is de mogelijkheid 
een lampion te kopen om de sfeer nog 
meer te verhogen. Uiteraard kun je ook 
je eigen lampion of zaklamp meenemen. 
Voor deze tocht kun je al inschrijven via: 
vvvdeluttelosser.nl of via VVV Losser aan 
de balie of telefonisch: 053-5362013. De 
deelname bedraagt € 4,50 voor volwas-
senen en € 3,50 voor kinderen (inclusief 
de genoemde consumpties).

inschriJving geOpend vOOr verlichte 
midwinterwandeling in lOsser Op 21 december 
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Veel mensen uit de gemeente Losser 
maken al gebruik van ANWB AutoMaatje. 
Samen met de wethouder Anja Prins, 
de chauffeurs en planners van ANWB 
AutoMaatje hebben we inmiddels de 
honderdste rit gevierd. 
Ook in De Lutte kunnen mensen ge-
bruik maken van ANWB AutoMaatje, we 
hebben daar een chauffeur die met veel 
plezier mensen ergens naar toe wil bren-
gen. U kunt ANWB AutoMaatje inzet-
ten voor bv. een bezoek aan de dokter, 

fysiotherapeut of ziekenhuisbezoek maar 
u kunt ons ook inschakelen voor leuke 
doelen zoals een bezoekje afleggen, 
naar de kapper of gezellig winkelen. 
Wilt u meer weten over gebruik van 
ANWB AutoMaatje of wilt u chauffeur 
worden, neem dan  contact op met 
Stichting Fundament. ANWB AutoMaatje 
is bereikbaar van maandag t/m donder-
dag tussen 09.00-12.00 uur. U kunt bellen 
naar: 053-5369402 of mailen naar: 
anwbautomaatje@stichtingfundament.nl

bent u vOOr vervOer afhankeliJk van anderen?
met anwb autOmaatJe kan u er weer Op uit!

De Zonnebloem organiseert voor al hun gasten een kerstdiner op donderdag 13 
december.
De uitnodiging krijgt u via u gastvrouw en opgave hiervoor is verplicht.
Noteer deze datum vast in uw agenda.

de zOnneblOem
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Op 20 november is er een lezing over diabetes, verzorgd door dr. Ovink. Aanvang 
19.30 uur.
Een informatieve avond die duidelijkheid geeft over de ziekte diabetes.
Hoe krijg je het? En hoe ga je ermee om?

Op 27 november maken we een adventsstuk o.l.v Maurien Wigger.
Opgave bij Marga uit het Broek. Aanvang 19.30 uur.

Op 18 december is er om 19.00 uur een adventsviering in de kerk, nadien een gezel-
lige avond in De Vereeniging.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor deze gezellige avonden!

activiteiten ziJactief

Gerald ten Thij is de nieuwe voorzitter van de VVV-Toerist Info gemeente Losser. Hij is 
vorige week dinsdag, tijdens de Algemene Ledenvergadering, Jos Senger opgevolgd. 
Gerald ten Thij (66), woont inmiddels 8 jaar in De Lutte.  Hij stond in zijn werkzame 
leven in dienst van de overheid. Hij heeft heel lang gewerkt in de gemeente Borne. 
Gerald, wonende op de Luttermolen heeft zich laten informeren omtrent deze voor 
hem nieuwe taak. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft hij enkele vergaderingen 
meegemaakt en ook nog aan de nieuwe visie op de toekomst mogen werken. Hij ziet 
het helemaal zitten en is op bestuur-
lijk gebied niet onkundig want hij is 
ook voorzitter van de nieuw te vormen 
regionale postduivenvereniging. Voorts 
is Gerald een verwoed sporter op de race-
fiets en mountainbike samen met andere 
Lutter sporters.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
werd afscheid genomen van Frans 
Linderman. Frans was meer dan 8 jaar al-
gemeen bestuurslid van de VVV. Hij blijft 
samen met zijn Hanneke wel beschikbaar 
als vrijwilliger voor het gastheerschap 
van De Lutte e.o. Ook werd afscheid 
genomen van Jos Senger. Jos was 4,5 jaar 
voorzitter van de VVV gemeente Losser. 
Hij werd door het bestuur, de wethouder toerisme, Harry Nijhuis en de voorzitter van 
de Losserse ondernemers CML Henri Brookhuis in het zonnetje gezet. Ook Jos blijft als 
gids beschikbaar voor de VVV.

gerald ten thiJ nieuwe vOOrzitter van vvv-tOerist infO
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Nog even en dan zijn Sinterklaas en zijn vrolijke Pieten weer in het land en wat is er 
leuker dan dat Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar bij jullie thuis langskomen?
Dat kan! Jong Nederland De Lutte verzorgt ieder jaar huisboeken in De Lutte en 
omgeving.
Sinterklaas komt dan samen met twee pieten bij jullie thuis, om zijn verjaardag 
samen te vieren. Hij heeft natuurlijk een goed woordje voor elk kind. Een huisbezoek 
duurt ongeveer 25 minuten. 
Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken op 1, 2, & 5 december. 
Als u wilt dat de Sint uw deur niet voorbij gaat, vul dan het 
formulier in op de site van Jong Nederland. Ook kunt u bellen 
of mailen met Eva Haarman.
Formulier op de site: http://jndelutte.nl/
huisbezoeken-sinterklaas/ 
Telefoonnummer: 06-39842208
E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl.
U ontvangt altijd een bevestiging van het huisbezoek. 

sinterklaas en zwarte piet Op huisbezOek

Zaterdag 17 november     
16:20  De Lutte E1 - Combinatie ‘64 E2 
18:00 De Lutte DB1 - Avanti Wilskracht DB1 
19:00 De Lutte DA1 - Bentelo DA2 
20:15 De Lutte DS1 - Combinatie ‘64 DS1 
Zaterdag 24 november
18:00 De Lutte DB1 - Combinatie ‘64 DB2 
19:00 De Lutte DA1 - Combinatie ‘64 DA1 
20:45 W.H.C. DS2 - De Lutte DS1 
Zondag 25 november     
10:45 W.H.C. D2 - De Lutte D1 
Dinsdag 27 november     
20:30 De Lutte DMW2 - D.H.V. DMW1 
Vrijdag 30 november     
19:00 Bentelo DMW3 - De Lutte DMW1 
Zaterdag 1 december     
17:35 De Lutte F1 - D.S.V.D. F2 
18:20 De Lutte E1 - Stormvogels E2 
19:15 De Lutte D1 - D.S.V.D. D2 
20:15 De Lutte DS1 - Grol H.V. DS1 
Zaterdag 2 december     
11:45 Bbroek/Zenderen DA1 - De Lutte DA1 
12:35 Stevo DB1 - De Lutte DB1

prOgramma 
sv de lutte handbal

De meiden Kim, Jetske, Isabel en Jade zijn 
met hun team kampioen geworden bij de 
tenniscompetitie in de najaarcompetitie 
Groen van de KNLTB.

kampiOen in de lutte
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Op vrijdag 23 november opent De 
Vereeniging, in de volksmond “De V”, de 
deuren om een mooie avond met live-
muziek te bieden. Er zullen maar liefst 
20 muzikanten op het podium verschij-
nen in de vorm van 2 bands die elkaar 
afwisselen gedurende de avond. De 
bands bestaan voor een groot deel uit 
Luttenaren en voor Luttenaren bekende 
gezichten.
DISORDER bestaande uit Wilfried 
Jansink, Ronald Roord, Freddy van 
Mook, Marten-Jan Rerink, Jasper 
Heijstek en Edwin Peters, is een band die 
menig Luttenaar tussen de 20 en 60 jaar 
zal kennen. Zij brengen muziek van oa 
FooFighters, Genesis, U2, etc. 
Night out@ is een band die zich af en toe kan uitbreiden (dan wordt het “XXL”…) met 
een grote blazers sectie. De band bestaat normaal uit 8 leden: Robert Geesing, Roy 
van der Gouw, Tonny Brookhuis, Ton Jenneboer, Ricardo Veenvliet, Julisca Prins, Peter 
Westerveld en Linda Steenbeeke. Voor deze gelegenheid worden ze uitgebreid met 
André Rolink, Wilfried Brookhuis, Natalie Groothuis, Vincent Groothuis, Wouter Grote 
Punt en Dennis Schasfoort. Zij brengen muziek op de planken van o.a. ABBA, De Dijk, 
Allanis Morisette, KISS, Tina Turner, Eddy Floyd, Bruno Mars etc.
Het beloofd dus een zeer afwisselende avond te worden, die je niet wilt missen!
Doar möj hen! Vrijdag 23 november vanaf 21.30 uur, vrije entree! 

live muziek @ de vereeniging 
nen mOOiJ’n Oamd, dOar möJ hen!

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).
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

‘Het zal toch niet waar zijn!’ Die gedachte, 
plus nog wat krachttermen die hier 
niet door de beugel kunnen, schoten 
me begin vorige week door het hoofd 
toen ik vanuit het kerkenbos over het 
Fleerderhoekpad richting de Bavelsweg 
fietste. De bron van die plotselinge 
irritatie was een stapel weekbladen, 
‘Dinkelland Visie’ dacht ik, die daar in de 
berm was achtergelaten. Waarschijnlijk 
door een bezorger die wel de centen wil 
opstrijken, maar te beroerd is om zijn/haar 
verplichtingen na te komen. Gezien de 
goede staat waarin de krantjes verkeer-
den, had de dader de plaats delict nog 
niet lang verlaten.
Ik was het voorval al bijna weer verge-
ten toen er later die week een discussie 
ontstond op mijn werk over de illegale 
dump van afval. Op een bedrijventerrein 
in Oldenzaal was vorige maand een grote 
hoeveelheid bouwmaterialen aangetrof-
fen. De rechtmatige eigenaar had zijn 
best gedaan alle sporen uit te wissen. Al 
snel werd echter duidelijk dat hij datzelf-
de afval eerder ook al had gedropt in het 
uitgestrekte buitengebied van Dinkelland. 
Na een dringend verzoek van de burger-
vader in Denekamp verplaatste de man 
zijn rotzooi stiekem naar de Jufferbeek. 
Een fikse boete bleef hem bespaard. In 
het gemeentehuis van Dinkelland waren 
ze al lang blij dat ze van het probleem af 
waren. Loat de noabers het mer oploss’n, 
moeten ze daar gedacht hebben.
Op het moment dat ik deze regels intik, 
worstelen ze in Oldenzaal nog steeds 
met dit dossier. En daar kan ik dus met 

mijn hoofd niet bij. Vaak is het lastig deze 
aso’s te traceren. Zelfs de grootste sukkel 
is inmiddels bekend met les 1 uit het 
handboek voor milieu-gangsters: altijd je 
rotzooi controleren op de aanwezigheid 
van bijvoorbeeld adreswikkels of envelop-
pen met daarom naam en adres. Maar in 
dit geval zijn deze gegevens van de dader 
bekend. Als ik goed ben ingelicht, bood 
hij zelfs aan zijn rotzooi op te zullen halen. 
Nou ben ik helemaal niet van het type 
Law & Order. Maar met dit soort gasten 
moet je korte metten maken. Binnen 48 
uur je troep ophalen en anders doen wij 
het voor je en volgt er een gepeperde 
rekening. Met als toetje een goed door-
timmerd proces-verbaal inclusief een 
boete die echt pijn doet. De boodschap 
moet duidelijk zijn: je bent een rund als je 
je afval dumpt.
Terug naar het Fleederhoekpad. Twee 
dagen later was er op de crime scene 
geen exemplaar meer te bekennen van 
Dinkelland Visie. Waar de krantjes zijn 
gebleven, ik zou het echt niet weten. 
Misschien dat een voorbijganger met 
grote fietstassen de moeite heeft geno-
men ze op te ruimen. Het kan ook zijn dat 
er melding is gemaakt bij de gemeente en 
dat medewerkers van de buitendienst het 
stapeltje hebben meegenomen. Een be-
rouwvolle dader die spijt heeft gekregen, 
de krantjes ophaalde en ze alsnog bezorg-
de? Een mooie gedachte, maar helaas niet 
erg realistisch. Klein verzoek van mijn kant 
aan alle luie bezorgers die de onweer-
staanbare drang voelen om hun vrachtje 
in een sloot of berm te dumpen: waarom 

Je bent een rund als Je Je afval dumpt
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KIEK ES

Waar het aan heeft gelegen, zal 
wel altijd een raadsel blijven. Maar 
opnieuw moeten we op deze plek 
melden dat er geen juiste oplossing 
is binnengekomen voor de laatste 
Kiek Es! Niemand die de plek her-
kende en ons kon vertellen dat de 
foto was gemaakt bij de Lutte Hutte 
in het Lutterzand, op de plek waar de 
marshmallows boven het vuur kun-
nen. Het bespaart ons weliswaar de 
kosten van verzending van de digitale 
wisselbeker. Maar we hopen dat deze 
slechte score zich dit jaar niet nog 
eens voordoet.
Daarom vragen we iedereen om 
enthousiast aan de slag te gaan met 
de fraaie foto die Tessa ook voor dit 
Luutke aanleverde 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 moeite nemen om daarbij betrapt te 
worden als je die kranten, weekbladen of 
folders net zo gemakkelijk aan de straat 
kunt zetten. Elke tweede zaterdag van de 
maand wordt het oud papier opgehaald. 
De penningmeesters van SV De Lutte en 

Jong Nederland zullen er blij mee zijn. De 
uitgevers van Dinkelland Visie waarschijn-
lijk een stuk minder.

Stephan
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Zondag	18	november:	
09.00	uur	 	 :	Caeciliafeest	

Eucharistieviering	m.m.v.	
Plechelmuskoor	

Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars		 :	Eva	Oude	Egbrink	en	Tess	Kleissen	
	 	 	 	 	
Woensdag		21	november	 :19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	25	november:	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars	 						:	Joyce	en	Bart	Rolink	
	
10.30	uur	 					:	Schelpjesviering	
	
Woensdag	28	november		 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag		2	december:	1e	zondag	van	de	Advent	
09.00	uur	 						:	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	mevr.	G.	Maseland	
Lectrice	 		 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars	 						:	Lars	Grote	Beverborg	en	Christiaan	Steenbekke	
Bus	Adventsactie	staat	achter	in	de	kerk	
	
Dinsdag	4	december	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	5	december		 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Gedoopt:	
Lucas	Kleijsen,	zoon	van	Barend	Kleijsen	en	Sandra	Spitshuis.	
Wouter	Horsthuis,	zoon	van	Emiel	en	Sandra	Horsthuis.	
Benthe	Kristen,	dochter	van	Jurgen	Kristen	en	Luciënne	Nijland.	
Elze	Visschedijk,	dochter	van	Bart	Visschedijk	en	Dindy	Sanderink	
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kind.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Intenties	
Zondag	18	november:Echtpaar	Lenfert-Seiger,	Bennie	Gilbers,	Rikie	grote	Punt-
Nijhuis,	Ouders	Pots-Beernink,	Johan	Closa	Reynès,	Jan	Borchert,	Herman	
Koertshuis,	Alwie	Grunder,	Ine	en	Ben	Rikkink,	Tonnie	Oosterbroek		Hennie	
Beernink	(Nachtegaalstraat),	Annie	Schasfoort-Lohuis,		Willie	Jansink,	
Jan	Swennenhuis.	
	
Jaargedachtenis:	Jan	Schaepers,	Ouders	Schaepers-Nolten,	Ouders	Leussink-
Wiggers,	Ouders	Lentfert-Nijhuis,	Ouders	Gilbers-Nolten,	Marinus	Oude	Egbrink.	
	
Zondag25	november:	Ouders	Nijhuis-Tijhuis(Dorpstraat),	Annie	Jeunink-Pots,	
Ouders	Jeunink-Pots,	Jan	Sweerts,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	Ouders	Kristen-Beld	
Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Johan	Closa	Reynès,	Johan	
Beernink	(Hoge	Kavik),	Hubert	Sweerts,		Jan	Swennenhuis.	
	
Jaargedachtenis:	Marie	Breukers-Brummelhuis,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	
Jan	Volker,	Herman	Pünt,	Echtpaar	Oosterbroek-Oude	Hengel,	Ouders	Wigger-
Rakel,	Ouders	Nijhuis-oude	Lohuis,	Ouders	Pross-Welhuis.	
	
Zondag	2	december:	Ouders	Pross-Welhuis,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Rikie	grote	
Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Johan	grote	Beverborg,	Willy	Punt,	Herman	
Koertshuis,	Tonnie	Oosterbroek	(Kaartclub)	uders	Lentfert-Siegerink,	
Jan	Swennenhuis.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Blockhuis-Olde	Hendrikman,	Frans	Brookhuis,	
	Riekie	Westerik-Dreijerink,	Jan	Reijmer.	
 
	
Overleden:	
Jan	Swennenhuis,	Postweg	41.	Op	de	leeftijd	van	87	jaar.	
	
	
Pastorpraat:	
Terwijl	ik	dit	schrijf	laat	de	natuur	zich	op	haar	mooist	zien	in	al	haar	
kleurenpracht.	Zo	loopt	het	jaar	ten	einde.	Niet	alleen	het	kalenderjaar,	maar	
ook	het	kerkelijk	jaar.	En	dat	is	zelfs	een	maand	eerder	afgelopen.	Op	zondag	25	
november	vieren	we	in	de	liturgie	het	feest	van	Christus	Koning	(van	het	Heelal),	
de	laatste	zondag	van	de	kerkelijke	kalender.	Een	week	later	is	de	eerste	zondag	
van	de	Advent	en	lopen	we	vooruit	op	de	geboorte	van	Jezus	Christus	en	Zoon	
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van	God.	Zo	staan	we	in	een	eindeloze	cyclus	van	gedenken,	herdenken,	feesten,	
vieren	en	beleven.	Als	de	bladeren	van	de	bomen	vallen	en	alles	weer	kaal	
wordt,	kan	dat	een	heel	moeilijke	tijd	zijn	voor	hen	die,	om	welke	reden	dan	ook,	
aan	huis	gebonden	of	eenzaam	zijn.	Het	is	daarom	ook	dat	we	in	de	maand	
november	extra	opgeroepen	worden	tot	actie,	bijvoorbeeld	door	een	bijdrage	
aan	de	voedselbank.	Het	kan	ook	door	extra	aandacht	te	geven	aan	mensen	die	
het	nodig	hebben.	Het	is	dat	omzien	naar	elkaar	waar	we	telkens	toe	
opgeroepen	worden	om	de	wereld	een	stukje	beter	te	maken,	om	mee	te	
bouwen	aan	het	rijk	van	God	op	aarde.	En	hoewel	we	niet	weten	hoe	God	
eruitziet,	want	geen	mens	heeft	Hem	ooit	gezien;	we	weten	wel	dat	telkens	weer	
in	de	geschiedenis	mensen	door	Hem	gegrepen	worden.		Ze	worden	door	zijn	
liefde	geraakt	en	dat	heeft	hun	leven	verandert.	God	heeft	een	naam	die	luidt:	
'Ik	zal	er	zijn	voor	u'.	Ik	zal	er	zijn,	zegt	Hij,	in	je	diepste	binnenste,	in	je	hart	en	je	
handen,	in	je	spreken	en	handelen.	Ik	zal	er	zijn	in	je	omgaan	met	mensen,	in	je	
werken	aan	een	betere	samenleving.	Voor	de	rest	heeft	niemand	God	gezien.	
Tenzij	Hij	misschien	wel	eens	te	zien	zou	kunnen	zijn	in	mensen	die	elk	op	hun	
manier	God	zichtbaar	maken.	Zij	maken	van	Gods	Naam	een	werkwoord.	Ook	
het	hele	jaar	door,	telkens	opnieuw.		

Pastor	Ingrid	Schraven	
	
Schelpjesviering	(rectificatie)	
Afgelopen	jaar	zijn	er	24	kinderen	binnen	onze	parochie	De	Lutte	gedoopt.	
Op	zondag	25	november	om	10.30	uur	vindt	er	een	schelpjesviering	plaats.	
Tijdens	deze	viering	zullen	de	kinderen	hun	schelpje	ontvangen.	De	kinderen	die	
gedoopt	zijn	in	de	periode	april	2017	tot	en	met	mei	2018	zullen	hiervoor	een	
uitnodiging	ontvangen.	
Via	deze	weg	willen	we	ook	andere	belangstellenden	van	harte	uitnodigen.	
Doopwerkgroep	De	Lutte	
	
Communie	thuis	ontvangen 
De	wintertijd	staat	voor	de	deur.	Het	wordt	kouder	en	soms	slechter	weer. 
Indien	U	niet	in	de	gelegenheid	bent	om	onze	wekelijkse	vieringen	op	
zondagochtend	of	woensdagavond	in	de	kerk	bij	te	wonen,	is	het	mogelijk	om	de	
communie	thuis	te	ontvangen.	Ook	voor	de	Kerstdagen	is	het	mogelijk	de	
communie	te	ontvangen.	Wenst	U	hier	gebruik	van	te	maken	dan	kunt	u	bellen	
met	Ria	Bekke	en	in	overleg	maakt	ze	dan	een	afspraak	met	U. 
Ria	Bekke	tel.	05415-551538.	
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Misdienaars	uitje	
Zondag	28	oktober	zijn	we	samen	met	de	kosters	Gerard	Everink,	Herbert	
Alberink	en	hun	vrouwen	om	10.30	uur	vertrokken	vanaf	het	kerkplein.	Met	een	
busje	(gesponsord	door	taxi	Nijhuis)	en	een	auto	gingen	we	richting	Appelscha	
naar	het	attractiepark	Duine	Zathe.	Daar	aan	gekomen	konden	we	genieten	van	
de	achtbaan,	boxauto’s,	spookhuis	en	niet	vergeten	het	verkeersplein	waar	we	in	
trapauto`s	de	route	konden	rijden.	Een	agent	op	zijn	motor	zag	toe	op	ons	
rijgedrag	en	deelde	zondig	boeters	uit.	Na	bewijs	van	goed	gedrag	in	het	verkeer	
konden	we	een	rijbewijs	met	foto	ophalen.	Ook	de	inwendige	mens	kwam	niets	
tekort.	Kortom	het	was	een	mooie	dag	met	goed	weer.	
Wij	willen	daarom	iedereen	bedanken	die	op	één	of	andere	manier	hebben	bij	
gedragen	aan	deze	mooie	dag.		
De	misdienaars:	Ytse,	Christiaan,	Joyce,	Mirthe,	Lars,	Bart,	Eva	en	Tess.	
 
Adventsactie,	opnieuw	voor	straatkinderen	in	Rwanda	en	hun	gezinnen	
Als	parochie	Lumen	Christi	hebben	we	indertijd	besloten	om	de	Adventsactie	
drie	jaar	lang	te	richten	op	hulp	in	Rwanda.	De	komende	Advent	zal	dit	de	laatste	
keer	zijn.	(de	opbrengst	vorig	jaar	voor	Rwanda	en	de	vier	andere	projecten	was	
landelijk	€	569.525).Het	gaat	in	Rwanda	om	de	ongeveer	3000	straatkinderen	en	
hun	gezinnen.	Concrete	nood,	terwijl	de	welvaart	van	het	land	toeneemt.	Want	
toch	leven	veel	gezinnen	leven	in	extreme	armoede	door	de	trek	van	boeren	
naar	de	voorsteden,	de	gevolgen	van	aids	en	toenemende	werkloosheid.	Zij	
kunnen	onmogelijk	voorzien	in	de	basisbehoeften	van	hun	kinderen:	voedsel,	
opvoeding	en	medische	zorg.	Vaak	zijn	de	kinderen	bovendien	slachtoffer	van	
misbruik,	geweld	of	mishandeling.	Leven	op	straat	lijkt	dan	een	oplossing.	
De	organisatie	CECYDAR	vangt	al	sinds	1992	straatkinderen	in	Kigali	op	en	plaatst	
hen	zo	snel	mogelijk	terug	in	een	gezin.	In	het	opvangcentrum	krijgen	de	
kinderen	eten,	kleding,	medische	en	psychische	zorg	en	onderwijs.	In	de	opvang	
kunnen	ze	lichamelijk	en	mentaal	herstellen.	Na	3-6	maanden	volgt	in	80%	van	
de	gevallen	re-integratie	in	hun	eigen	gezin,	bij	familie	of	eventueel	in	een	
pleeggezin.		
Vanuit	de	opbrengst	van	de	komende	Adventsactie	wil	CECYDAR	investeren	in	
een	eigen	water-	en	stroomvoorziening.	De	waterput,	die	momenteel	alleen	
wordt	gebruikt	voor	de	landbouw,	wordt	aangesloten	op	het	opvangcentrum.	
Daarnaast	wil	het	centrum	een	zonnestroomsysteem	aanleggen	om	
onafhankelijk	te	worden	van	het	elektriciteitsnet.	Rwanda	ligt	praktisch	op	de	
evenaar,	dus	zon	is	er	genoeg.	Deze	investeringen	in	duurzaamheid	verdienen	
zich	terug	en	leveren	dan	een	flinke	kostenbesparing	die	dan	weer	ten	goede	kan	
komen	aan	de	opvangkosten	voor	de	kinderen.	Als	we	zelf	kinderen	hebben,	dan	
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gaan	ze	ons	meer	aan	het	hart	dan	wat	dan	ook.	En	uiteraard,	ook	wij	kunnen	
niet	allen	noden	oplossen.	Maar	elk	kind	in	Rwanda	dat	weer	op	het	goede	spoor	
gezet	wordt	is	“kind	van	God”	en	kan	ook	tot	zijn/haar	recht	komen!	Vandaar	
onze	oproep	aan	U	om	te	geven!	(daarvoor	treft	u	in	het	volgende	Luutke	het	
Adventszakje	aan).		
Namens	het	Diaconaal	Beraad,	Ria	Vloothuis	en	pastor	Leo	Ros			
	
Johannes	Passion	op	12	april	2019	
U	kunt	zich	hiervoor	opgeven	tot	1	december!	Er	zijn	slechts	20	kaarten,	mooie	
zichtplekken.	Voorafgaand	aan	de	uitvoering	van	de	Johannes	Passion	krijgt	u	in	
huize	Elisabeth,	Gravenallee	11	Denekamp,	een	mooie	introductie	op	dit	
meesterwerk	van	Johann	Sebastian	Bach,	dit	keer	in	een	versie	van	Schumann.	
Deze	introductie	zal	verzorgd	worden	door	dhr.	Gerrit	Kommers.	Dhr.	Kommers	
is	oud	docent	muziektheorie	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam	en	hij	heeft	een	
passie	voor	Bach!	Na	de	lezing	gebruiken	we	een	eenvoudige	maaltijd,	
aansluitend	zullen	we	op	eigen	gelegenheid	naar	Oldenzaal	vertrekken,	alwaar	
we	om	20.00	uur	in	de	St.	Plechelmusbasiliek	naar	de	Johannes-Passion	mogen	
gaan	luisteren.	Reservering	kaarten	via	secretariaat@lumenchristi.nl,	of	bel	met	
ons	secretariaat	op	werkdagen	tussen	9.00	en	11.30	uur	(tel.	0541-353	551).	Let	
op:		i.v.m.	de	nodige	reserveringen	kunt	u	zich	voor	deze	activiteit	opgeven	tot	1	
december.	Er	zijn	slechts	20	plekken,	dus	wees	er	snel	bij!	Kosten:	€	50,-	(mooie	
zichtplek	in	de	baseliek).	Adres	Plechelmusbasiliek:	Sint	Plechelmusplein	10	
Oldenzaal.		
	

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

Openingstijden;		 Woensdagmorgen	van	 		9.00	–	1.30	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	
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De Lutte




