
"Bloemschikken met Zij-actief"

Agenda
31 Okt KBO; inloopmiddag
31 Okt Halloweenmiddag 
01 Nov KBO; bezoek CIET Hengelo 
06 Nov  Ouderendag 
06 Nov Kaartavond S.V. De Lutte
08 Nov Herfstwandeling ZijActief
13 Nov Thema-avond Alzheimer 
14 Nov Muziekmiddag KBO
16 Nov Heilig Vormsel

Dassen Hendrik pad een aan-
rader in #DeLutte. Mooi pad 
bij natuurgebied Egheria.
@DeLutteLosser

Twitter

"De intocht van Sinterklaas in De 
Lutte"

"Oproep van de Bosdûvelkes aan 
alle kinderen uit De Lutte!" 

"Vlag van De Lutte geschikt voor 
grote mast "

"Muzikaal talent voor De Lutte's 
Got Talent band gezocht"

" Blauwe krekel voor drie leden 
van SV De Lutte"

Uitgave 15 - van  26 Oktober t/m 15 November 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
31 Okt Dorpshoes/KBO; 14.00 uur Inloopmiddag voor ouderen
31 Okt Halloweenmiddag 
01 Nov Bezoek CIET Hengelo KBO
06 Nov Ouderendag 
06 Nov Kaartavond S.V. De Lutte
08 Nov Winter/herfstwandeling ZijActief 
13 Nov Thema-avond Alzheimer
14 Nov Muziekmiddag KBO
16 Nov  Heilig Vormsel; om 19.00 uur, door Vicaris Cornelissen
17 Nov  MTB Tocht "De Helletocht" starten 08:30-10:00 Locatie Blokhut
19 Nov Zijactief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
20 Nov Kaartavond S.V. De Lutte 
24 Nov Intocht Sinterklaas in De Lutte 
28 Nov Bloemschikken Zij-actief
28 Nov Dorpshoes/KBO; 14.00 Inloopmiddag voor ouderen
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
04 Dec Kaartavond S.V. De Lutte
07 Dec Afvoer en opkomst Graaf bij De Bosdûvelkes
10 Dec ZijActief; kerststukje maken in de Vereeniging 
11 Dec Rondleiding Plechelmuskerk KBO
12 Dec Dorpshoes/KBO; 14.00 Inloopmiddag voor ouderen
14 Dec Kerstconcert Dames & Heren koor 
15 Dec Opening Residentie, receptie en instuif bij de Bosdûvelkes
17 Dec ZijActief; adventsviering (opgave noodzakkelijk) 
18 Dec KBO Adventsviering 
18 Dec Kaartavond S.V. De Lutte
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie 

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122

Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Maartje: Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur thuiszorg- en 
kraamzorginformatie en uitleen van hulpmiddelen. Woensdagochtend spreekuur  
wijkverpleegkundige.
Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte        0541-552009
Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte  0541-552009
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 16 loopt van 16 November t/m 6 December kopie 
inleveren voor woensdag 6 November voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
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ZijActief
Hoewel er dit jaar vanuit Lumen Christi niet veel aandacht is besteed aan het Oogstdank-
feest heeft ZijActief toch weer voor leuke versieringen gezorgd. Het is jammer dat de 
Lutter bevolking niet in de gaten heeft hoeveel voorbereidingen en inzet nodig zijn om 
dit allemaal te realiseren. Maar het bestuur en de leden van ZijActief doen het elk jaar 
met veel plezier.

Programma ZijActief
• Winter/Herstwandeling
De wandeling wordt dit jaar gehouden op vrijdag 8 en zaterdag 9 november. 
Het is dit jaar zo vroeg omdat de kerstdagen midden in de week vallen. Het programma 
is van ’s morgens 10.00 tot ’s middags 16.00 uur. Kosten: vijftien euro per persoon, ’s 
morgens wandelen en ’s middags creatief.
Opgave vóór 19 oktober bij Ria Klieverik (tel. 053-4613714 of per mail ria.
en.jan@12move.nl), Ria Krabbe (tel. 0541-663006 of per mail krabbe28@hetnet.nl). Be-
taling moet binnen zijn vóór 26 oktober. Overmaken onder vermelding van ‘Wandeling 
ZijActief’ op rek.nr. 5929.23.355 t.n.v. Ria Klieverik. Deelname op eigen risico.
• Slachtvisite
19 november ledenavond slachtvisite. Opgave is noodza-
kelijk. Dit kan tot 8 november bij Marga uit het Broek.
• Bloemschikken
Donderdag 28 november bloemschikken bij Maureen 
Wigger. Opgave bij Marga uit het Broek vóór 21 
november. Dinsdag 10 december bloemschikken in 
De Vereeniging met Maureen Wigger. We maken een 
kerststuk. Kosten: 10 à 12 euro 
p.p. Opgave vóór 3 december bij Marga uit het Broek.

Thuiswedstrijden Handbal S.V. De Lutte
Op 19 oktober is het nieuwe zaalhandbalseizoen 2013-2014 gestart. De eerste thuiswed-
strijden worden gespeeld op zaterdag 26 oktober a.s. Met ingang van dit seizoen spelen 
zowel de junioren als senioren hun thuiswedstrijden op de zaterdag.
26 Oktober 2013 
16.15 uur S.V. De Lutte D1–Combinatie D2
17.00 uur S.V. De Lutte C1–Bornerbroek C2
17.55 uur S.V. De Lutte A1 – D.H.V. A1
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – Cabezota 1
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – 
Wesepe 1

9 november 2013
16.15 uur S.V. De Lutte D1 – Dynamiek D1
17.00 uur S.V. De Lutte C1 – W.H.C. C1
17.55 uur S.V. De Lutte A1 – Combinatie A1
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – D.H.V. 3
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – V 
en S 1

Alle wedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Luttermolen. 

Voor alle uitslagen, standen en informatie over S.V. De Lutte Handbal kijk op onze ver-
nieuwde site : www.svdelutte.nl.
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 Voor de vakantie was dit jaar Oostenrijk en wel st. Anton am Arlberg uitgekozen.
De bergen maken toch vaak onderdeel uit van de vakantie en mijn zus Judith en haar 
man Axel wonen hier sinds 2 jaar. Zij runnen hier een Hotel, Hotel Tannenhof, dus tijd 
voor een bezoekje.

Na een kort verblijf in Hotel Tannenhof zijn we 
begonnen aan een 3 daagse bergtocht met twee 
overnachtingen in een berghut.
Vanuit St. Anton (1300m) zijn we naar de Konstan-
zerhut gelopen op 1688m, hier overnacht en de 
volgende dag verder omhoog gelopen naar het 
Kuchenjochli op 2730m. (dit is een doorgang tussen 
twee bergtoppen door) 
Onderweg genietend van de geweldige uitzichten 
over de Verwall gruppe, sneeuwvelden en vooral de 
rust in de bergen.
 
Vanuit het joch zijn we afgezakt, langs een gedeelte 
met staaldraad en een oversteek over sneeuwvelden 

en als eindpunt van die dag de Darmstätterhut op 2384m. Hier hebben we de foto ge-
maakt van onze jongens, geweldig trots dat ze deze mooie en ook zware tocht  hebben 
volbracht. De volgende dag terug gelopen naar St. Anton om hier nog wat na te genie-
ten. 

Met hartelijke groet,
Familie Volker
Ingrid & Louis
Bram, Coen & Joep
 
Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen
Kiek es is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/kiekesintluutke 

Inloop( ontmoetings)middag voor ouderen
De KBO heeft i.s.m. Dorpshoes Erve Boerrigter het plan opgevat om een gezellige inloop-
middag te organiseren. Ontmoeten is dan ook het uitgangspunt. Op deze middag kunt u 
een praatje aanknopen, een tijdschrift lezen, een kaartje leggen, sjoelen, rummikubben, 
puzzelen etc. Verder is er ruimte om een wandelingetje te maken en om naar de biblio-
theek te gaan. Op deze middag zijn er vrijwilligers aanwezig die u graag terzijde staan.
De inloop/ontmoetings middag is op elke laatste donderdag van de maand van 14.00 – 
16.00 in het Dorpshoes. 31 okt. en 28 nov. I.v.m. de feestdagen is de middag in decem-
ber verplaatst naar 12 december.

KIEK ES
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Vlag van De Lutte geschikt voor (grote) mast
De Lutte – Sinds het jaar 2000 heeft het dorp De Lutte, als 
een van de weinigen in Nederland, een eigen vlag. Tijdens 
de eeuwwisseling heeft onder verantwoordelijkheid van de 
toenmalige Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond (nu 
Stichting Dorpshoes) een werkgroep de vlag van De Lutte 
geïntroduceerd. Deze GEVEL-vlag is door vele inwoners van 
De Lutte al aangeschaft. Nu steeds meer mensen een vlag-
genmast in tuin of bij hun bedrijf hebben geplaatst kwam ook 
de vraag naar een vlag geschikt voor een vlaggenmast. Het 
stichtingsbestuur van Anubis Sedens heeft een rechthoekige 
vlag laten ontwerpen. Aan de kenmerken van de Lutter vlag zijn geen concessies gedaan:
• De hoofdkleur is groen, de kleur van het vele natuurschoon en de bosrijke omgeving 
van De Lutte. De natuurlijke groene kleur loopt naar beneden uit in een lichte tint, teken 
van helderheid en zuiverheid.
• Op de achtergrond staat de Dinkel met de kronkels van 'n Greun'n Stet en 't Lutter-
zaand afgebeeld. De afbeelding geeft de werkelijke grillige loop van de Dinkel weer, zoals 
deze al eeuwen stroomt op die bijzondere plek in 't Lutterzaand.
• Prominent op de voorgrond staat hét symbool van De Lutte, de Hellehond. Inmiddels is 
dit wijd en zijd bekend.
• De totale stijl is losjes, informeel en enigszins speels gehouden. In ieder geval is het 
geen strak ontwerp.
• Ook deze vlag is van ijzersterk polyesterdoek met de maten 100 bij 150cm (voor mas-
ten van 5 tot 6 meter) of 150 bij 225 (voor masten van 7 tot 8 meter).
De kosten voor het nieuwe ontwerp bedragen: 100 bij 150 cm 25 euro en voor de gro-
tere 150 bij 225 cm 40 euro. De gevelvlag blijft beschikbaar voor 15 euro en te koop bij 
Morsink Dier en Hobby.
Gaarne wil Anubis Sedens een indicatie van de belangstelling. Zou u willen reageren of 
u interesse hebt in de nieuwe vlag? Dat kan via deze facebookpagina of een mailtje naar 
info@delutte.com  
 
Workshop Galaxy Nails
Voor meiden van 10 – 12 jaar Op 10 december a.s. ga je samen met je docente leren hoe 
je deze mooie nagels kunt maken. Je doet vooral alles zelf. Leuk voor een feestje of de 
feestdagen.
De workshop kost 3,50 euro p.p. en is van 14.30 – 15.30 in het dorpshoes Erve Boerrig-
ter in De Lutte.Voor alle activiteiten en workshops geldt dat je je op moet geven bij Jan@
dorpshoes.nl of bel: 0541-552009. 

Opbrengst collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft opgebracht;
De Lutte € 1467,92. Beuningen € 590,- Totaal € 2057,92 -
 Met dank aan alle collectanten en gulle gevers.
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Post in De Lutte
Het versturen en ontvangen van post was in de Middeleeuwen - zeker in Twente – 
slechts voorbehouden aan enkelen, die hierbij dan gebruik maakten van ruiters en later 
postkoetsen die een bepaalde route volgden.  Zó reden er postkoetsen van Amsterdam 
naar Hamburg en van Arnhem naar Lingen en deze diligence-diensten liepen via Olden-
zaal. Bij de zgn. courantenpaal aan de Postweg nabij het Lossers Voetpad konden toen 
post(zakken) worden opgehaald of meegegeven.
Rond 1831 was in Oldenzaal het eerste postkantoortje opgericht en dat werd gerund 
vanuit een kamertje in het huis van de postmeester/directeur  die bij dit werk werd geas-
sisteerd door een postbesteller.   Rond 1873 kwam er een nieuw postkantoor in Olden-
zaal nabij het Plechelmusplein en in die jaren werd Oldenzaal ook aangesloten op het 
landelijk groeiende telegraafnet mede mogelijk gemaakt door de komst van de spoorlijn 
Almelo – Salzbergen in 1865.
De postzegel werd landelijk ingevoerd in 1852 zodat de verzendkosten niet meer per 
stuk direct behoefden te worden afgerekend . Brieven konden toen worden afgegeven 
bij het postkantoor of worden gedeponeerd in een brievenbus en in 1874 werd de eerste 
brievenbus geplaatst in De Lutte.
De postbezorging in en rond  De Lutte werd in die tijd steeds verzorgd vanuit Oldenzaal  
maar in 1903 kwam er in De Lutte een hulppostkantoor met een dienst Rijkspostspaar-
bank en J.Hagel werd benoemd tot “brievengaarder” met een salaris van 380 gulden per 
jaar.
In 1927 werd Toon Segerink beheerder 
van het hulppostkantoor aan de Bent-
heimerstraat ( zie oude ansichtskaart uit 
1932 ) en dat bleef zó tot 1965. 

In 1965 verhuisde de postverzorging in 
De Lutte n.l. naar een “eigen” postkan-
toor aan de Lossersestraat waarover 
Bernhard Zwijnenberg (tevens eigenaar 
van het pand) de scepter zwaaide.

De postbezorging aan huis werd in die
jaren verzorgd door Toon Grote Punt, Bernhard Morsink, Frans Nijhuis en Hendrik Schra-
der.   Deze laatste postbode stopte in november 1986 met zijn werkzaamheden welke hij 
in 1941 had overgenomen van zijn vader die hiermee al was begonnen in 1900 :… toen 
nog vanuit Oldenzaal.   Hendrik moest eerst ook naar Oldenzaal om de post te sorteren 
en daarna rond te brengen op de fiets en later per bromfiets.

KRONIEK  DE LUTTE

Hulppostkantoor De Lutte anno 1932
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De invoering van de brievenbus vond hij een 
grote verandering want voor die tijd bracht 
hij de post nog vaak binnen bij de mensen en 
was er nog sociaal contact. Maar de tijden 
veranderen en ook de communicatiemoge-
lijkheden . Het telefoonnet groeide in die 
jaren ; er kwamen openbare telefooncellen 
maar ook deze verdwenen weer! In 2001 de 
laatste in het centrum en bij het Arboretum. 
Ook binnen de PTT veranderde het een en 
ander want in 1993 werd besloten tot sluiting 
van het postkantoor aan de Lossersestraat. 
 
Gelukkig bleef er in De Lutte nog wel een zgn. postagentschap en dat werd gevestigd in 
de winkel van de firma Tijhuis aan de Dorpstraat.  
Het oude postkantoor aan de Lossersestraat werd veranderd in een tandartsenpraktijk : 
eerst  in gebruik bij Anda Geerdink en nu R.Evenhuis.
Rond 2003 kwam echter ook het postagentschap aan Dorpstraat – inmiddels overge-
nomen door Alfons Morsink – in zwaar weer door reorganisaties binnen de TPG-Post 
(de opvolger van de PTT) maar gelukkig bleef het servicepunt in de winkel van Morsink 
behouden, werd het aantal postbussen hier uitgebreid en kunnen we nu nog steeds voor 
vele (post)handelingen terecht in ons eigen dorp ! 
 
Oproep aan alle kinderen van Jeugdcommissie De Bosduvelkes
Zoals jullie weten organiseert de jeugdcommissie van carnavalsvereniging  de Bosduvel-
kes elk jaar het jeugdgala. Nu hebben we dit jaar een nieuw onderdeel waarbij jullie hulp 
nodig is! De jeugdcommissie bestaat 44 jaar en dat gaan we vieren!
Elk kind mag dit jaar een wens insturen die te maken heeft met het thema FEEST.  Mis-
schien weet je voor jezelf iets maar wanneer je een leuk idee hebt voor iemand anders,  
bijvoorbeeld een vriendje of een nichtje, dan mag dat natuurlijk ook! Je moet wel op de 
basisschool in De Lutte of het speciaal onderwijs zitten(gr. 3 t/m 
8) en uit De Lutte komen. 

Uit alle inzendingen gaat de jeugdcommissie wensen uitzoe-
ken die we dan in vervulling laten gaan tijdens de jeugdgala in 
januari. Dus denk goed na en maak het niet te ingewikkeld zodat 
misschien je wens wel in vervulling gaat!!

Geef duidelijk aan wat je wenst en vergeet niet je naam, adres, 
leeftijd, telefoonnummer en in welke groep je zit te vermelden.
Wensen kun je sturen naar: kim1308@gmail.com
Veel succes!
Jeugdcommissie de Bosduvelkes. 

Postkantoor anno 1987
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Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in de Luttermolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk voor actuele informatie op www.lutheria.nl 
 
Muzikaal talent gezocht voor De Lutte’s Got Talent Band
De Lutte's Got Talent wordt voortgezet!
Op vrijdagavond 27 juni vindt de start van de Helle-
hondsdagen 2014 plaats.
Na het enorme succes in 2013 wordt de vrijdagavond 
wederom verzorgd door de gelegenheidsformatie
 De Lutte's Got Talent Band. Deze band wordt gevormd 
door muzikanten uit De Lutte, aangevuld met een aan-
tal blazers van de St. Plechelmusharmonie. Er wordt 
gezongen door een aantal zangers en zangeressen uit De Lutte. Kun jij ook goed 
zingen of heel goed een instrument bespelen? Kom je uit De Lutte en heb je zin om mee 
te doen in de band? Neem dan voor 1 december contact op met Freddy van Mook 
op 0541-552277. Uiteraard wordt iedereen van harte uitgenodigd om te genieten van 
het Lutterse Talent! 

Vakantiemededeling artsenpraktijk Dr Brandenburg
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 4 november tot en met vrijdag 8 
november 2013. Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts
bereiken via telefoonnummer 0541-523005. Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huisartsenpost in Oldenzaal via  
telefoonnummer 088-5551122.

Vrijdag 25 oktober
19:00 Lutheria DS 3 - ISIVOL DS 5
19:00 Lutheria DS 4 - Twente '05 DS 5
20:45 Lutheria DS 2- Kuipers Flevoll DS 2
Zaterdag 26 oktober
12:30 Lutheria MB 1- Kuipers Flevoll MB 1
12:30 Lutheria MC 1- De Jong & Laan VC 
Aastad MC 2
14:00 Lutheria MA 3-Mintonette MA 2
Vrijdag 1 november
19:00 Lutheria MA 1- Gemini MA 1
20:45 Lutheria DS 1- Reggefiber DeVoKo 
DS2
Zaterdag 2 november
14:00 Lutheria MA 2- BUVO MA 1
Vrijdag 8 november
19:00 Lutheria DS 4-  SVH VC DS 6
20:45 Lutheria DS 2- Rivo Rijssen DS 3

Zaterdag 9 november
09:00 Lutheria N3 2- Rosstars N3 2
09:00 Lutheria N1 1- Rosstars N1 1
09:30 Lutheria N1 1-Reggefiber DeVoKo N1 
1
10:00 Lutheria N3 2 - Saasveldia N3 2
10:30 Lutheria N6 1- Lutheria N6 2
10:30 Lutheria N5 1-Reggefiber DeVoKo N5 
3
11:00 Lutheria N5 -Reggefiber DeVoKo N5 4
11:00 Lutheria N6 1- Saasveldia N6 1
11:30 Lutheria N6 2- Saasveldia N6 1
12:30 Lutheria MB 1- Elite/Dynamo MB 2
12:30 Lutheria MC 1- Ecare Apollo 8 MC 3
14:00 Lutheria MA 3- Cupido MA 1
14:00 Lutheria MA 2- Ecare Apollo 8 MA 
Vrijdag 15 november
19:00 Lutheria MA 1- Scylla MA 1
20:45 Lutheria DS 1- Twente-Sparta DS 1 
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Wonen met zorg op Erve ’t Hengelman
Op een boerenerf in De Lutte ontwikkelt Zorggroep Manna ‘Erve ’t Hengelman’. Op het 
erf worden woningen gerealiseerd voor mensen met een vorm van dementie en wonin-
gen voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. 

Wonen met een vorm van dementie
Twee van de huidige schuren worden omgebouwd tot kleinschalige woonvormen voor 
mensen met een vorm van dementie. Voor mensen met de ziekte van Alzheimer is het 
belangrijk om in een herkenbare omgeving te wonen. 
In de vier woningen wonen elk 6 mensen. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer. 
Daarnaast is er per woning een gezamenlijke woonkamer. Hier worden de bewoners 
zoveel mogelijk betrokken bij het dagelijks ritme, zoals het bereiden van de maaltijd of 
andere huishoudelijke bezigheden. Door de kleinschalige opzet en persoonlijke benade-
ring ontstaat er een vertrouwde omgeving waarbinnen de bewoners met plezier nuttig 
bezig kunnen zijn. Er is genoeg te zien en te beleven rond het erf, met kippen, geiten en 
ander kleinvee.

Lichamelijke zorgvraag
Voor mensen met een lichamelijke (somatische) aandoening, bijvoorbeeld reuma, zijn er 
onder de naam ’t Hengelman appartementen die met of zonder partner bewoond kun-
nen worden. Zij kunnen, indien nodig, te allen tijde een beroep doen op onze professi-
onele hulpverleners. Daarnaast komen er vier luxe seniorenwoningen onder de naam ’t 
Veld (70m2). In deze ruime woningen kunnen partners samen wonen wanneer één van 
hen zorg nodig heeft.

Uniek concept
Met name in het oosten van Nederland zijn er nog weinig woonvormen die aansluiten 
bij de belevingswereld van mensen met een vorm van dementie. Door in een herken-
bare, vertrouwde omgeving te wonen gaat de gezondheid en welbevinden minder snel 
achteruit. 

De vrijheid van de bewoners met een vorm van dementie wordt zo groot mogelijk ge-
houden. Voor alle bewoners van het erf is er altijd zorg dichtbij. Wel zo’n fijne gedachte!
De huurprijzen van de meeste woningen zal onder de huurtoeslaggrens liggen, waardoor 
wonen in deze prachtige omgeving voor veel mensen mogelijk wordt. Dit maakt het een 
uniek concept in Nederland.

Informatiebijeenkomst
Zorggroep Manna organiseert op donderdagavond 31 oktober een informatiebijeen-
komst in Erve Boerrigter in de Lutte , voor mensen die geïnteresseerd zijn in het wonen 
op dit erf. Op de website www.ervehengelman.nl vindt u meer informatie. U kunt ook 
tijdens kantooruren.
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Landelijk wonen met zorg

Uw zorg in goede handenUw zorg in goede handen

Zelfstandig wonen op een boerenerf in De Lutte
Professionele zorg dichtbij
Huurprijzen binnen huurtoeslaggrens
Ruime appartementen met uitzicht over landerijen 
Ook woningen voor mensen met een vorm 
van dementie

Vraag vrijblijvend het informatiepakket aan via 
telefoon of internet. Tel. 053 - 30 30 600   

www.ervehengelman.nl

Donderdag 31 oktober, vanaf 19:00 informatieavond 
in Erve Boerrigter Plechelmusstraat 14, De Lutte.

Zorggroep Manna ontwikkelt:
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Wat komt er op mij af? Mijn partner dementeert
Thema avond Alzheimer op 13 november in de Losserse biblio-
theek.  
Het dementieproces kent verschillende fasen. Als partner of als 
zoon/dochter raak je stap voor stap de ander kwijt. De spreker 
van deze avond, de heer André Zandbelt was zelf partner van 
een echtgenote met dementie. 
Na het overlijden van zijn vrouw was hij, inmiddels als erva-
ringsdeskundige, geïnspireerd om ontmoetingsgroepen te 
organiseren voor mantelzorgers. 
Ook vanuit zijn werk als geestelijk verzorger in diverse zieken-
huizen zag hij het belang van je verhaal delen. In een kleine 
kring waar het veilig is en waar mensen aan een half woord 
genoeg hebben om je te verstaan. Hij zal u onder andere 
vertellen over zijn zoektocht en ervaringen. De heer Zandbelt 
benadrukt dat het belangrijk is vroegtijdig je verhaal te delen 
met anderen; er niet alleen voor blijven staan.

De organisatie van deze Alzheimer Informatie Avonden is een samenwerking van Stich-
ting Bibliotheek Losser, Steunpunt Informele Zorg Losser, Carint Reggelandgroep, Zorg-
groep Sint Maarten en Stichting Cluster.
De thema-avond is op woensdag 13 november a.s. in de Bibliotheek aan de Brinkstraat 
in Losser van 19.30 tot 21.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage voor de koffie is welkom. Inlichtingen: Stichting Cluster – 
Welzijn Ouderen, telefoon (053) 5369405.

Sinterklaasintocht De Lutte
Zoals u weet komt Sinterklaas over een aantal weken weer in Nederland. Net zoals 
voorgaande jaren zorgt Jong Nederland ervoor dat Sinterklaas ook in ons dorp wordt 
ingehaald. Op zondag 24 November zal Sinterklaas rond 14.15 uur weer arriveren in De 
Lutte. Onder begeleiding van de Lutterse Harmonie, de motorclub, 
de solexclub en natuurlijk zijn pieten. 

Na afloop van de intocht is er in de Vereeniging  gelegenheid om 
Sinterklaas een handje te geven of een liedje voor hem te zingen. 
Om deze intocht mogelijk te maken vragen wij u vriendelijk om een 
kleine bijdrage om het feest te laten slagen. Daarom zal er ook dit 
jaar weer een collecte zijn in de Vereeniging. 

Het podium waar Sinterklaas een woordje zal spreken is gemaakt 
door de kinderen van de basisschool in samenwerking met de leerkrachten. De versie-
ringen in de Vereeniging zijn ook door de kinderen gemaakt. Kinderen en leerkrachten: 
bedankt voor het mooie aankleden van de Sinterklaas intocht! 
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Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in de afd. De Lutte / Beuningen € 2.454,10 
Euro opgebracht. Hiervan werd in De Lutte € 1.940,32 opgehaald en in Beuningen 
€ 513,78 Euro. Het KWF dankt alle collectanten en de vele gevers voor hun bijdragen.

Blauwe Krekel voor drie leden SV De Lutte
Tijdens de op 27 september j.l . gehouden jaarvergadering van SV De Lutte zijn de leden 
Saskia Hesselink, Rob Schulte en Paul Wiefferink onderscheiden met De Blauwe Krekel. 
Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan leden 
die zich vele jaren belangeloos hebben ingezet 
voor de vereniging in diverse functies.

Saskia Hesselink heeft zich vele jaren verdienste-
lijk gemaakt voor de afdeling handbal. Zij is vanaf 
1996 tot aan juni 2013 secretaris van het handbal-
bestuur geweest. Daarnaast is zij reeds vanaf 1989 
scheidsrechter bij de jeugdteams van de afdeling 
handbal. Naast de secretariaatswerkzaamheden vervulde Saskia een belangrijke rol bij 
de bepaling van het beleid, zowel op korte als lange termijn. Tevens was zij betrokken bij 
de gesprekken met trainers en sponsoren. 

Rob Schulte heeft diverse functies binnen zowel de afdeling handbal als de voetbalafde-
ling vervuld. Vanaf 1989 tot juni 2013 is hij algemeen bestuurslid geweest bij de afde-
ling handbal.  Bij de voetbalafdeling is hij in de jaren ’80 wedstrijdsecretaris geweest 
bij zowel de jeugd- als seniorenafdeling en uit hoofde van deze functie heeft hij deel 
uitgemaakt van het jeugd- en hoofdbestuur. Daarnaast is hij in de jaren ’80 vele jaren lei-
der geweest van het jeugdkamp dat in de zomermaanden werd georganiseerd. Tevens is 
Rob ruim 20 jaar actief geweest in de Geraniumcommissie. Deze commissie organiseert 
de jaarlijkse bloemenactie. Daarnaast is hij leider geweest van enkele seniorenteams en 
draait hij nog regelmatig bardienst in de kantine van SV De Lutte.

Paul Wiefferink heeft ook diverse functies bekleed binnen de vereniging. 
Vanaf 2007 is hij voorzitter geweest van de jeugdcommissie. In de jaren ’90 is Paul 8 jaar 
voorzitter geweest van SV De Lutte. Daarnaast is hij actief geweest als leider en trainer 
bij diverse jeugdteams en in de jaren ’80 was hij een actief lid van de toenmalige redac-
tie van het clubblad. Op dit moment is Paul nog actief in de Geraniumcommissie.

Naast de uitreiking van de Blauwe Krekels werden tijdens de jaarvergadering de vaste 
agendapunten behandeld waaronder de diverse verslagen. 
Het financieel verslag werd gepresenteerd door penningmeester Carlo van Langen. Hij 
kon melding maken van een positief resultaat over het afgelopen seizoen en tevens een
sluitende begroting presenteren voor het seizoen 2013-2014. Een contributieverhoging 
is niet noodzakelijk.
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De samenstelling van het bestuur van SV De Lutte ondergaat enkele wijzigingen. Jeugd-
voorzitter Paul Wiefferink nam tijdens de jaarvergadering afscheid. Hij wordt opgevolgd 
door Tim Lage Venterink. Daarnaast werd Koen Vloothuis benoemd tot Voorzitter van de 
Technische Commissie.
Voorzitter Maarten Boers nam na 4 jaar voorzitterschap afscheid. Hierdoor is de positie 
van voorzitter op dit moment vacant. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger.
 
Vliegroutes luchthaven Twente
Wilt u iets meer weten over de gevolgen voor ons dorp 
wanneer er weer vliegtuigen vertrekken vanaf luchthaven 
Twente dan kunt u kijken op de volgende website:
http://www.adttwente.nl/beleid/luchthaven/vliegroutes/
De firma Area Development Twente (ADT) heeft op deze 
website de aankomst en vertrek van de vliegroutes gevisualiseerd. De videobeelden ge-
ven een precieze weergave van deze routes met hoogte en geluidseffecten. U kunt ook 
via onze website www.dorpsbelangendelutte.nl een link vinden naar deze site. 
 
Sint bestellen?
Zoals velen van u zullen weten organiseert Jong Nederland elk jaar huisbezoeken in De 
Lutte en omgeving. Sinterklaas komt samen met twee pieten bij u thuis en roept de kin-
deren bij zich om ze te vragen wat hij over hen leest in zijn grote boek. Vervolgens maakt 
u samen met Sint en pieten een begin met het uitpakken van de cadeaus. Een huisbe-
zoek duurt ± 25 minuten. De kosten liggen tussen de € 30,- en € 40,-. Afhankelijk van de 
locatie en de grootte van het gezelschap. Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken op 1, 4, 
5 & 6 december. Wij komen alleen in De Lutte, Oldenzaal, Losser en Duitsland! Vanaf 1 
november starten wij met het inplannen van de huisbezoeken, vanaf dat moment kunt u 
voor informatie of een boeking contact opnemen met Moniek Bulter, dit kan telefonisch 
of via e-mail. Telefoon: 06-29822816 
Bellen kan alleen op maandag, woensdag en donderdag, tussen 19:00 en 20:00 uur.
E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl 
Let op! U krijgt altijd een bevestiging dat uw huisbezoek ingepland staat! Voor meer 
informatie kunt 
u ook terecht op onze website www.jndelutte.nl

Computercursussen voor volwassen
CsDenekamp start regelmatig voor senioren, starters, ZZP-ers en herintreders compu-
tercursussen in Dorpshoes “Erve Boerrigter” in De Lutte. Wat te denken van de Starters-
cursus voor Senioren of de cursus Digitale Fotobewerking.
Voor de ZZP-er, herintreder en starters onder u hebben we de ECR Module 0 cursus. In 
deze cursus leert u de basis van goed computergebruik. Maar ook de basis van Ms-
Word, Ms-Excel en Internet, en dat in 8 lessen. Informatie: Tel: 0541-354732 of de Web-
site: www.csdenekmap.nl of via Jan@dorpshoes.nl
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zondag 27 oktober: 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger  : pastor H. Jacobs 
Lectrice  : mevr. E. Pross 
Misdienaars       : Mirthe Rolink en Carmen grote Beverborg 
10.30 uur  : Doopviering 
    
Dinsdag 29 oktober  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 30 oktober  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Vrijdag 1 november  : Allerheiligen 
     : 08.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger    : pastor H. Jacobs 
Collecte    : Eurocollecte voor eigen geloofsgemeenschap 
              ’s Avonds is géén viering 
 
Zaterdag 2 november: 19.00 uur  Allerzielen 
19.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger   : pastor N. Nijhuis 
Lectrice   : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Elleke Visschedijk en Maartje Visschedijk 
Collecte       : 2e collecte: onderhoud kerkhof en  
    extra kosten Allerzielen 
 
Dinsdag 5 november   : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 6 november   : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 8 november   : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 10 november: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Vooorganger : pastor N. Nijhuis 
Lectrice   : Mevr.  G. Maseland   
Misdienaars       : Sven Grunder en Remco Volker 
Collecte       : 2e collecte voor de Caritas 
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Woensdag 13 november   : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 15 november          : 08.30 uur Communieviering 
 
Misintenties 
Zondag 27 oktober:  
Nico Poort, Helena Punt-Kempers, Jan Zwijnenberg, Ouders Geertshuis-
Perrevoort, Martin Volker, Ouders Tijhuis-Rosink, Annie grote Beverborg-ter 
Brake, Dientje Bosch-Nijhuis, Hendrik  Brookhuis, Dinie Nijhuis-Aveskamp. 
 
Jaargedachtenis:  
Marietje Bonnes-Kortink, Johan Bulter, Ouders Brookhuis-Hutten, Johan 
Beernink (Hoge Kavik). 
 
Vrijdag 1 november: Overleden fam. Koertshuis-Reinink, Ouders Hooge 
Venterink-Notkamp, Wim Velthuis, Bernhard Grote Beverborg. 
 
Zaterdag 2 november:  
Gerhard Grote Punt, Wies Scheper-Rikmanspoel, Fien Bosch-Wekking, Annie 
Hampsink-Olde Riekerink, Ouders Nijhuis -oude Lohuis, Gerrit Koehorst, Ouders 
Olde Riekerink-Oude Ophuis, Ouders Rolink-Reijmer, Bernard Sanderink, Ouders 
Schopman-Nijkamp, Hennie Zwijnenberg, Ouders Hampsink-Bosch, Ouders 
Greftenhuis-Egbers, Truus Egberink-Grashof, Echtpaar van Benthem-Reijmer, 
Hendrik Benneker, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Frans en Truus Wargers-
Koekoek, Overleden Fam. Punt, Ouders en Zoon Maseland, Ouders Schiphorst-
Grashof, Ouders groote Beverborg-Snippert, Femie Wigger-Schurink, Ine Nijhuis- 
Wigger, Lies Spitshuis-Schoppink, Ouders Volker-Westerik, Jan Volker, Annie 
Scholten-oude Voshaar, Ouders ter Brake-grote Beverborg, Dinie Morsink, 
Bernard Hampsink, Marietje Bonnes-Kortink, Ouders Nolten-Harbert, Ouders 
Beernink-Borgreve en Johan, Gerard Schopman, Johanna Meijer-Notkamp en 
Henk Meijer, Gerard Dubbelink, Frans Maseland, Overleden fam. Koertshuis-
Reinink, Hendrik Benneker, Ouders Dierselhuis-Bosch, Ouders Westerik-Welhuis, 
Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Ouders 
Lentfert-Siegerink, Gerard Goorhuis, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, ouders 
Luijerink-Bulthuis, Echtpaar Seijger-Bulthuis, Gerard-Bert en Freddie Morsink, 
Jan Hampsink, Cato Alberink-Bartelink, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Henk 
Koertshuis, Herman Koertshuis, Ouders Visschedijk-Notkamp, Ouders Schurink-
Gras, Mientje Olde Rikkert-Beernink, ouders Olde Rikkert-Beernink, Ouders Olde 
Rikkert-Dierselhuis, Bennie Pot, Ouders Olde Riekerink-Lakemeier, Hendrik 
Schrader en kleinzoon, Gerhard Olde Riekerink, Diny Nijhuis-Averkamp, 
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Joke en Jos, Frans Brookhuis, Jan Koekoek, Lies Beernink-Berning, overleden 
familie Boers-Brookhuis, Overleden familie Bloemen-Duivelshof, Hubert Velthuis,  
Johan Oude Egbrink (past. Geerdinkstraat), Marinus Oude Egbrink, Truus en 
Hendrik Schasfoort-Nijhuis, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Ouders Lentfert-
Siegerink, Ouders Gieslink-Frielinck, Marietje Punt-Boers, Jan Heijdens, Ouders 
Tijhuis-Rosink, Truus Tellman, Dientje Bosch-Nijhuis. 
 
Jaargedachtenis: 
Ouders Olde Monnikhof-Reijmer, Frans Brookhuis (Austweg), Ouders Grunder-
Haarman, Ouders Reerink-Haasewinkel, Johnny Punt  
 
Zondag 11 november: 
Echtpaar Lenfert-Seiger, Dinie Morsink, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Annie 
grote Beverborg-ter Brake 
 
Jaargedachtenis: 
Dien Nijhuis-Tijhuis, Hendrik Wigger, Overleden Fam. Jeunink, Ouders Gilbers-
Raatgerink, Dien Nijhuis-Tijhuis (Dorpstraat), Overl. fam. Seijger-Koertshuis,  
Frans Giesselink 
 
 
Overleden: 
Dientje Bosch-Nijhuis, Wilhelminastraat 150. 90 jaar 
 
 
Allerheiligen/Allerzielen 
Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op de vrijdagmorgen 1 november om 
8.30 uur. Pastor Jacobs gaat voor in deze viering. 
Allerzielen 2 november is op zaterdagavond om 19.00 uur, voorganger is pastor 
N. Nijhuis. In deze  Communie-viering gedenken we alle overledenen  van onze 
geloofsgemeenschap en in het bijzonder gedenken we hen die het afgelopen jaar 
van ons zijn heen gegaan. Een gedachtenisprentje met de namen van de 
overledenen wordt u bij de aanvang aangereikt . Tijdens de viering wordt voor 
een ieder een kaars aangestoken. Na afloop bezoeken we het kerkhof waar een 
lichtje geplaatst kan worden op het graf van onze dierbaren en de pastor zal de 
graven zegenen. Ons kerkhof is deze avond  verlicht met fakkels en lampen, het 
kan gemakkelijk zijn om een zaklamp mee te nemen. In de parochiezaal is er 
daarna gelegenheid om een kop koffie te komen drinken. U bent daar allen van 
harte uitgenodigd. 
Op zondag 3 november is er geen viering in onze kerk. 
Werkgroep  Verliezen Verwerken en Avondwake werkgroep. 
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Vormselviering 
Zaterdag 16 november is een Vormselviering om 19.00 uur waar Vicaris 
Cornelissen zal voorgaan. 
Ceciliafeest 
Het Ceciliafeest wordt gevierd door het dames en herenkoor op zondag  
24 november. 
 
Nieuwe vorm van collecteren woensdagavondviering 
Hoewel er normaal gesproken in de woensdagavondviering van 19.00 uur niet 
gecollecteerd wordt, heeft de locatieraad gemeend de bezoekers toch in de 
gelegenheid te stellen om een vrijwillige bijdrage te geven. Dit ter bestrijding van 
de gemaakte onkosten. Vanaf 1 november a.s. zal er dan ook bij de uitgang van 
de dagkapel een mandje staan waarin een bijdrage gedaan kan worden. 
We hopen op Uw begrip en wensen alle deelnemers aan de 
woensdagavondviering nog veel goede  vieringen vol bezinning toe. 
Namens de locatieraad, Maria Wolbert-Closa Rodrigo 
 
Ouderendag 6 november  
Vanuit onze parochie willen we ouderen uit ons midden een gezellige en 
leerzame dag aanbieden op Erve Boerrigter. 
Programma:  
10.00 uur: welkom met koffie en krentenwegge,  
10.30 uur  optreden Möllndansers uit Denekamp,  
12.00 uur  maaltijd,  
s Middags: kennismaking Pastoor Munsterhuis, en er komt iemand van de zorg 
vertellen over valpreventie. 
Tot slot nog even gezellig samenzijn onder het genot van een drankje met 
daarna afsluiting. Heeft u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij 
parochiecentum: tel: 0541-551203. Heeft u geen vervoer dan kunt u worden 
opgehaald. (even doorgeven bij opgave).  
 Werkgroep Diaconie. 
 
Uitnodiging voor alleenstaanden 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor een middag voor alleenstaanden. Dit is gepland 
op woensdag  13 november a.s. van 14..00 uur tot plus minus 16.00 uur.  
De bijeenkomst is in het Parochiecentrum. 
We willen deze middag iets creatiefs gaan doen. 
Wij zorgen voor het materiaal. Wilt u een schaartje meebrengen?  Tot dan. 
  Vr. groeten, Annie Hollink en Miny Meijer. 
 
Lumen Christi en de Voedselbank  
Even een terugblik op onze voedselinzameling van onze parochie Lumen Christi 
in september/oktober. Het was spannend of deze tweede inzameling opnieuw 
het nodige zou opleveren. Maar het resultaat mag er zijn!  Zo was er door U in 
de ene geloofsgemeenschap ongeveer dezelfde hoeveelheid voedsel 
meegebracht als in het begin van dit jaar, was het ergens anders wat minder 
maar op twee andere plekken zelfs wat meer. Maar we willen er geen competitie 
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van maken tussen de verschillende geloofsgemeenschap binnen onze parochie. 
Wel  mogen voorzichtig zeggen dat Lumen Christi open staat voor die armoede-
dichtbij, voor mensen in onze regio die rond moeten komen met minder dan de 
bijstandsnorm. Maar het valt ook niet te ontkennen dat er parochianen zijn die 
vragen zetten, bij onze keus om als kerk in deze nood te voorzien. Er leven nog 
gedachten onder ons dat we de  hulpvrager zijn of haar financiële problemen 
verwijten. Voorlopig willen we U danken voor wat U aan deze voedselinzameling 
hebt bijgedragen. Ook zijn we de chauffeurs van het Rode Kruis dankbaar die 
alles hebben vervoerd naar  de voedselbank in Oldenzaal.  Volgend voorjaar 
zullen we opnieuw een inzameling organiseren. Namens het Diaconaal Beraad 
Lumen Christi,  pastor Leo Ros  
 
Theatervoorstelling: Franciscus van Assisi 
Tot grote verrassing van de wereld koos onze huidige paus de naam Franciscus. 
En die keuze betekende een opdracht voor hem om de kerk weer nederig en 
dienstbaar te maken, een kerk die de mensen nabij is, in navolging van 
Franciscus van Assisi.  Hiermee komt deze middeleeuwer weer volop voor het 
voetlicht. Wie was deze Franciscus, wat heeft hij met zijn leven betekend voor de 
kerk en de wereld? In een wereld waarin de feodale, rijke kerk meer oog had 
voor wereldlijke macht dan voor de pastorale zorg aan de gelovigen, stichtte hij 
de armoedebeweging, een leven dicht bij het Evangelie en de natuur, een leven 
waarin mens en natuur in harmonie leven met elkaar en de kerk zich bekommert 
om de mensen. Franciscus van Assisi, een revolutionair, een dromer, een dwaas, 
een heilige? Peter Vermaat, dichter en verteller, heeft een prachtige 
theatervoorstelling over hem geschreven, waarin hij met karakteristieke poppen 
en objecten, u op fascinerende wijze een kijkje geeft in het leven van Franciscus. 
Lumen Christi heeft Peter Vermaat uitgenodigd met deze theatervoorstelling op 
woensdag 27 november a.s.  in Huize Elisabeth, op het terrein van het klooster 
van de zusters van Noord Deurningen, Gravenallee te Denekamp. De voorstelling 
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt en bijdrage gevraagd voor 
de koffie/thee. U dient zich op te geven voor 20 november bij het secretariaat 
van Lumen Christi, mail: secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch: 0541-
353551. (’s ochtends van 9.00-12.00 uur). Zonder opgave geen toegang! 
pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Pastor Praat 
 

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

Openingstijden; dinsdag  t/m vrijdag van        9.00 – 10.30 uur 
                              woensdagavond                 19.30 – 20.30 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) 
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Zaterdag 26 Oktober
4 Live De Lutte

Net als voorgaande jaren wordt er weer een fantastische muziek avond georganiseerd.
Een uniek  evenement dat al jaren op de agenda staat en vrij toegankelijk is. 
 Aanvang 21:00 uur. 
De Bands :
In café zalencentrum De Vereeniging staat de band “Rafter” Rafter is een band rond 
zanger gitarist Rafael Hekker. Al jaren speelt de band in een circuit van cafés, 
feesten en festivals in binnen en buitenland. Hun repertoire bestaat voornamelijk uit de 
beste pop rock en funk nummers uit de jaren 70 en 80. Heerlijke muziek, uitermate goed 
gebracht.

Bij Jossie speelt de band Funky Fever. Een lekker funky 
coverband uit Enschede die ook een flinke  portie Pop, 
Rock en Soulmuziek weg speelt. Deze 5 koppige band 
speelt nu een klein jaar is deze setting en bestaat uit 
zangeres Vera Geerdink, op toetsen Tom Fischer, gitarist 
Joost van Ingen, bassist Sander oude Alink en drummer 
Hugo Kemna. De heren en dame hebben er zin in en 
hopen op een gezellige en muzikale avond in de feest-
tempel.

Op het podium bij Het Lutters Kwartier staat de band 
Johnny Teardrop & The Tissues. Deze band heeft zich de 
afgelopen jaren gemanifesteerd als een band die bekend 
staat om zijn swingende up-tempo nummers, afgewis-
seld met prachtige ballads. Hun live repertoire bestaat 

uit covers variërend van Rhytem & Blues tot Soul. De fantastische zanger en performer 
Henk ter Grote wordt begeleid door vier zeer professionele muzikanten die hun sporen 
in het circuit ruimschoots hebben verdiend.

Bij Plexat treedt de band Wolf to the Moon op. Deze band is opgericht in 2013 en brengt 
classic rock in de puurste vorm. Een no nonsens aanpak, 4 muzikanten die hun sporen in 
diversebandjes hebben verdiend. De bezetting bestaat uit Rene van der Veen uit Dene-
kamp [zang] Tom Schurink uit Borne [bas] Richard Schasfoort uit Haaksbergen [drums] 
Hans Wiefferink uit Denekamp [gitaar].Het repertoire bestaat uit nummers van de jaren 
60 en 70 zoals De Free, Queen, Gary Moore, CCR , Wolf to the Moon is dan ook de band 
bij uitstek voor 50 jaar feestjes, rock thema feesten, of gewoon Status Quo, Uriah Heep 
& BrainBox. Wolf to the Moon is dan ook de band bij uitstek voor 50 jaar feestjes, rock 
thema feesten, of gewoon in de kroeg.
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