
"Midwinterwandeling met aan-
sluitend Kerstconcert"

"Kerstwandeling"

Agenda
07Dec Opkomst Graaf Bosdûvelkes
10 Dec ZijActief; kerststukje 
11 Dec Rondleiding Plechelmuskerk
12 Dec Inloopmiddag ouderen KBO
14 Dec Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
14 Dec Kerstconcert dames-herenkoor 
15Dec OpeningResidentie Bosdûvelkes
17 Dec ZijActief; adventsviering 
18 Dec KBO Adventsviering 
18 Dec Kaartavond S.V. De Lutte

Morgenochtend loop ik de 
5km van snertloop in #De-
Lutte. Voor iedereen die zelfs 
nog na mijn eindigt schenk ik 
de snert in (-;

BGM Michael Sijbom
@michaelsijbom 

Twitter

"De geschiedenis van 
Café Scheper"

"Midwintervolleybaltoernooi"

"Afvoer en Opkomst nieuwe 
Graaf Bosduvelkes"

"Adventsviering KBO""Acties Bosdûvelkes brengt 
De Lutte in kerstsfeer"

Uitgave 17 - van  7 December t/m 27 December 2013
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Jaarkalender 2013

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 Opkomst Miss De Tuffelkeerlkes
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
21 Dec Kerstloterij De Tuffelkeerlkes
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie
26 Dec Kerstwandeling Beuningen
2 Jan Residentieopening De Tuffelkeerlkes
12 Jan Open dag Loodsen De Bosduvelkes & De Tuffelkeerlkes
19 Jan Tuffelstekk'n
22 Feb H.H. Carnavalsmis Bosduvelkus & De Tuffelkeerlkes
27 Feb Ouderencarnavalsmiddag De Tuffelkeerlkes
28 Mrt Toneel "Ons Genoegen"
29 Mrt Toneel "Ons Genoegen"
29 Mrt 28e Gildehaus Dinkelloop (organisator Loopgroep De Lutte)
30 Mrt Toneel "Ons Genoegen"
28 Jun 31e Dorpsloop (organisator Loopgroep De Lutte)
4 Mei Heurnetocht(wandeltocht) (organisatie Loopgroep De Lutte)
7 Dec 30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)

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      (rechtstreeks)  0541-552638
Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte      (rechtstreeks) 0541-552639
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 18 loopt van 28 December t/m 17 Januari kopie 
inleveren voor woensdag 18 December 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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Adventsviering KBO
Op woensdag 18 december is de jaarlijkse adventsviering in de Vereeniging vanaf 14.00 
uur. We beginnen dan met de viering en worden daarna door de schoolkinderen weder-
om verrast met een optreden. Uiteraard is er koffie en een consumptie tussendoor. Als 
afsluiting van de middag krijgen we weer een broodtafel. Als eigen bijdrage vragen we 
deze middag 7,50 euro. 

Afscheid graaf Raymond en adjudant Arjan
Opkomst nieuwe graaf Bosdûvelkes De Lutte

Op zaterdagavond 7 december presenteert 
Carnavalsvereniging De Bosdûvelkes op ludieke 
wijze de nieuwe graaf en adjudant die komend 
seizoen de scepter over graafschap De Lutte 
zullen zwaaien. Eerst wordt op passende wijze 
afscheid genomen van het tot dan regerende kop-
pel graaf Raymond Morsink en zijn broer Arjan 
met hun dames. 

Vanaf 20.00 uur is zalencentrum De Vereeniging 
aan de Dorpsstraat geopend. Rond half negen 
trekken graaf Raymond en adjudant Arjan voor de laatste keer hun residentie binnen. Ze 
worden door het bestuur bedankt voor hun inzet en vriendelijk verzocht weer terug te 
keren in hun gewone doen. Met breur en breur gingen ze er veur en dat blijven ze doen. 
Want als lid van de Technische Commissie zullen ze vervolgens helpen de nieuwe graaf 
voor 2014 te presenteren. 

Ongetwijfeld zal bij de ludieke opkomst van de nieuwe hoogheden het thema Lego 
een belangrijke rol spelen. Dat heeft de nieuwe graaf die al enige tijd op Twitter via @
graafdelutte te volgen is, al verraden. Maar wie er dan precies tevoorschijn komt en wie 
hij tot zijn adjudant heeft gekozen, blijft tot zaterdagavond 7 december rond de klok van 
half elf het best bewaarde geheim van De Lutte. 

In de loop van de avond geven diverse bevriende carnavalsverenigingen met hun gevolg 
acte de presence. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door hofkapel Dûvels Geweld 
en drive-in Starlight Licht & Geluid. Presentatie van de avond is bij Paul Wiefferink, beter 
bekend als Proatpoal, in goede handen. 

U bent van harte welkom om deze feestelijke avond op 7 december in De Vereeniging in 
De Lutte bij te wonen.
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Afgelopen weekend zijn de 'Texas-Rangers' 'n weekendje weggeweest. Hier 'n verslag.

Ze zijn allemaal geboren in De Lutte en al ruim 50 jaar vrienden en komen twee keer per 
jaar bij elkaar. Ieder jaar wordt er een zeer 'sportief' en leerzaam weekend georgani-
seerd en jaarlijks wordt tussen Kerst en Oud en Nieuw de 'Jaarvergadering' gehouden.

Afgelopen weekend zijn de Rangers ontvangen in Enter alwaar de beesten van een van 
hen bewonderd konden worden. Spoorslags ging het vervolgens naar Rijssen, om aldaar 
op de scooter te kruipen en richting Holterberg koersen. Na de stevige klimpartij op de 
Holterberg was de volgende stop Nijverdal. Hier werden de krachten gemeten in een 
donker hok: lasergamegunschooting, zeg cowboytje.

Vervolgens met de scooter naar Sibculo voor 
de bezichtiging van stal Altena. Raspaarden 
en de training en verzorging hiervan. In 
Schuinesloot tenslotte werd bezit genomen 
van de studio ingericht van een geheime 
zender. Alles werd overgenomen: microfoon, 
apparatuur, bbq en de koelkast. Voorts werd 
de vlag van De Lutte in de studio gehangen 
en uiteraard was het Luutke mee op dit 
enerverende weekend. 

op de foto vlnr: Jos Senger, Henk Olde Rieke-
rink (Overdinkel), Johnny uit het Broek (Los-

ser), Jos Koekkoek (Denekamp), Hans Nijhuis, Benno Keizer (Tubbergen), Frans Nijhuis 
(Glane) en Bennie uit het Broek (Enter).                     Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen 

Uitnodiging voor alleenstaanden
In December worden er al verschillende Kerst/Adventsvieringen gehouden.
In overleg met jullie hebben wij daarom besloten in Januari samen te komen
voor een nieuwjaarsbijeenkomst. 

Deze is gepland op woensdagmiddag 8 Januari.

De aanvang is om 14.00 uur in het Parochie Centrum. 
Wij proberen er een gezellige middag van te maken. 
U bent van harte welkom. Dus tot ziens op 8 Januari.

Werkgroep alleenstaanden. 

KIEK ES
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 Activiteiten/cursussen Dorpshoes Erve Boerrigter

Activiteiten voor kinderen
Kinderyoga: (nog enkele plaatsen vrij)
Onder begeleiding van Yoga docente Ine Peters gaat deze 
cursus van start. Er is aandacht voor spel, bevorderen van 
de motoriek, concentratie en rust te ervaren.
De cursus vindt plaats in de Yoga ruimte van Erve Boerrigter. De kosten bedragen 15,00 
euro voor 5 lessen. ( min 6. Max 8 kinderen)
Leeftijds groep tot 8 jaar en groep van 8 t/m 12 jaar
Voor info kun je mailen naar: Ine Peters-Welhuis email: iwelhuis@xs4all.nl of bellen naar 
het dorpshoes 0541-552009 of jan@dorpshoes.nl

De Knutselfabriek
Houd je van knutselen met allerlei verschillende materialen bv. Verf, papier mache, glit-
ters, stof etc. kom dan elke week naar de knutselfabriek
We starten op maandag. Voor kinderen van 5 t/m 7 jr van 14.30 – 16.00. Voor kinderen 
van 8 t/m 12 jr. van 16.00 – 17.00 uur.
Start: 9 december 2013. 6, 13 en 20 januari 2014.
Kosten: 15.00 euro voor 6 lessen ( min 6 , max. 8 kinderen)
Kom langs op de volgende datum of geef je op.
Voor info kun je mailen naar: answerger@gmail.com of je neemt contact op met het 
dorpshoes 0541-552009 of jan@dorpshoes.nl

Cursussen/activiteiten/workshops voor volwassenen
Vier de winterzonnewende op: zaterdag 21 december met: Chris van Benthem
Zangduo Nanne & Ankie.
De winterzonnewende is de dag van stilstand en rust voor onze aarde, waarna op het 
Noordelijk halfrond de zon drie dagen later op 24 december in kracht gaat toenemen en 
de dagen weer gaan lengen.
Programma:
13.00 uur: Meditatie, buiten rond de vuurkorf o.l.v. Chris van Benthem  
Daarna aansluitend warm worden met Glühwein/glühdruivensap. 
In de grote zaal van het Dorpshoes Erve Boerrigter een optreden van zangduo Nanne & 
Ankie met eigen composities. 16.00 uur: Afsluiting
Kosten: 7,50 euro p.p. (zo mogelijk contant en gepast)
Aanmelden bij: rivos@home.nl

Heeft u vragen of wilt u informatie over de huur van een ruimte, het geven van een cur-
sus, het beleggen van een vergadering of informatieavond bij het Dorpshoes dan kunt u 
contact opnemen met:
 Jan van Mook. Tel: 0541-552009 of mailen naar Jan@dorpshoes.nl.
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Café Scheper

Zoals reeds eerder is geschreven in deze kroniek ontstonden er aan de huidige Bent-
heimerstraat in de loop van 18e eeuw diverse logementen en cafés waar niet alleen de 
reizigers van en naar Duitsland even konden pauzeren maar ook de groeiende stroom 
toeristen en dagjesmensen.

Ook de Luttenaren  die in die jaren wel eens 
last hadden van een droge keel zochten 
hiervoor deze plek op of om gewoon even 
gezellig bij elkaar te komen.
Café Scheper ( thans chinees restaurant 
Sing Sheng) was zo'n markante plaats in het 
verleden en de geschiedenis hiervan begon 
in ieder geval al ruim vóór 1900. Op oude 
kadasterkaarten van vóór 1900 stond er n.l. 
al een gebouw op deze plek schuin tegenover 
het toen nog aanwezige tolhuisje.

In 1898 zette een zekere Coenradus Scheper hier aan de Bentheimerstraat het café 
voort met tevens een kruideniers- en ijzerwinkel. ( zie oude ansichtkaart uit 1903).
Zoon Bernhard groeide hier op en hielp mee in dit bedrijf en in 1932 kreeg hij het bedrijf 
ook op zijn naam. Met de verkoop van ijzerwaren stopte hij na enige tijd, zodat hij meer 
aandacht kon schenken aan de kruidenierszaak maar vooral ook het cafébedrijf. 
Diverse keren werd het gebouw verbouwd en de laatste grote verbouwing was rond 
1955. Bernhard Scheper kreeg zeven kinderen waarvan zoon Jozef in 1955 tot op zekere 
hoogte een concurrent werd van zijn vader. 
Hij begon toen aan de Plechelmusstraat een 
kruidenierswinkel annex drogisterij maar hij 
bleef wel meehelpen in het cafébedrijf van 
zijn vader. In 1964 stapte hij tenslotte over 
naar dit cafébedrijf en werd de levensmid-
delenzaak aan de Plechelmusstraat overge-
dragen aan H.Oude Kotte .  Later werd dit 
pand de huidige Sparzaak! Met hart en ziel 
konden Jozef Scheper en echtgenote Wies 
na 1964 hun aandacht nu schenken aan de 
vele gasten, die hun café aan de Benthei-
merstraat bezochten, zoals de Duitse toeristen op weg naar of terug van de bollenvel-
den, de vrachtwagenchauffeurs, de supporters en spelers van SV De Lutte, de biljarters 
en kaarters, enz. Ook was het tientallen jaren een stembureau van de gemeente in 

KRONIEK  DE LUTTE
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verkiezingstijd. 
Aangezien niemand van hun kinderen het 
bedrijf wilden overnemen kwam er in 1993 
een einde aan de meer dan 100 jaar horeca-
traditie van de familie Scheper en werd het 
cafébedrijf overgenomen door de familie 
Shan. Het etablissement werd daarna ver-
bouwd tot het huidige chinees restaurant 
Sing Sheng dat vervolgens een welkome 
aanvulling werd op de uitgaans- en eetge-
legenheden in ons dorp. Een aantal jaren 
geleden droeg de familie Shan  de exploita-
tie over maar de naam Sing Sheng  bleef evenals de gastvrijheid, maar ….. de naam café 
Scheper was verleden tijd!

Tonnie Bekke  

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 uitzoeken die we dan in vervulling 
laten gaan tijdens de jeugdgala in januari. Dus denk goed na en maak het niet te ingewik-
keld 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.
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Thuiswedstrijden Handbal S.V. De Lutte

In de maand december spelen de teams nog een laatste thuiswedstrijd. De overige 
weekenden spelen de teams uit. Daarna spelen we op 4 januari 2014 weer thuis. Een 
overzicht van deze wedstrijden vindt u in het volgende Luutke.

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Luttermolen, komt u gerust eens 
kijken. 

Uitslagen, standen en alle informatie over S.V. De Lutte vindt u op onze site: 
www.svdelutte.nl.

Zaterdag 14 december 2013
17.20 uur S.V. De Lutte D1 – Bentelo D1
18.05 uur S.V. De Lutte C1 – Bentelo C1
19.00 uur S.V. De Lutte A1 – BWO A1
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – Olympia 1

We wensen iedereen alvast Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2014. 

Handbalbestuur S.V. De Lutte
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Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:

vrijdag 6 december 
19:00 Lutheria MA 1 - Twente '05 MA 1
20:45 Lutheria DS 1 - Saasveldia DS 1

vrijdag 13 december 
19:00 Lutheria DS 4 -  Rivo Rijssen DS 5
19:00 Lutheria DS 3 -  Revoc DS 3
20:45 Lutheria DS 2 -  Reggefiber DeVoKo DS 4

zaterdag 14 december 
09:00 Lutheria N1 1 -  Reggefiber DeVoKo N1 4
09:00 Lutheria N4 1 -  Volley '68 N4 1
09:30 Lutheria N4 1 -  Reggefiber DeVoKo N4 1
09:30 Lutheria N1 1 -  Reggefiber DeVoKo N1 3
10:30 Lutheria N6 2 -  Lutheria N6 1
11:00 Saasveldia N6 1 -  Lutheria N6 1
11:30 Saasveldia N6 1 -  Lutheria N6 2
12:30 Lutheria MB 1 -  Medusa MB 1
14:00 Lutheria MA 2 -  Rosstars MA 1
14:00 Lutheria MA 3 -  Ecare Apollo 8 MA 3

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl 

Midwintervolleybaltoernooi Lutheria

Het Midwintervolleybaltoernooi van Lutheria wordt dit jaar gehouden op  vrijdag  
27 december aanstaande in sporthal Luttermolen. Het wordt een sportief en gezellig 
toernooi, dus doe mee. Elk team dient in het veld te bestaan uit min. 2 dames en max. 3 
spelers die aan de Nevobocompetitie deelnemen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 18,-  per team,  dus geef je op.

Voor informatie en opgave kun je je bellen met 
Ingrid Beernink op 0541-551878.
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Acties Bosdûvelkes brengen inwoners De Lutte in kerstsfeer
Kerstbomen, strooizout en kersttaarten thuis afgeleverd

De Lutte - Leden van carnavalsvereniging De Bosdûvel-
kes doen er in december alles aan om u in kerstsfeer te 
brengen. Door een kerstboom, een zak strooizout of een 
verse kersttaart te kopen, steunt u de vereniging. Met de 
opbrengsten zorgen De Bosdûvelkes voor een uitgebreid 
feestprogramma rond de carnaval in De Lutte waar ieder-
een van harte welkom is.

Kersttaarten
In de laatste week van november of de eerste week van 
december komen leden van de carnavalsvereniging bij inwoners van De Lutte aan de 
deur met een bestellijst voor een verse kersttaart. Er is keuze uit diverse slagroomvarian-
ten of een lekkere appeltaart . De bestellingen worden vervolgens vlak voor de kerstda-
gen op 23 of 24 december gratis thuis bezorgd .

Kerstbomen en strooizout
Op zaterdag 7 december organiseren De Bosdûvelkes tussen 8.30 en 14.00 uur een 
mini-kerstmarkt aan de Dorpstraat voor het pand van Morsink Diervoeders. Hier helpen 
leden van de Raad van Elf bij het uitkiezen van een passende kerstboom. Indien gewenst 
wordt de kerstboom in De Lutte gratis thuis bezorgd. Dat geldt eveneens voor zakken 
strooizout waarmee u voor slechts 10 euro veilig de winter doorkomt. Uiteraard ontbre-
ken op de mini-kerstmarkt stemmige vuurkorven, muziek en glühwein niet.

Medewerking
Deze kerstacties van De Bosdûvelkes zijn mede mogelijk dankzij de welwillende me-
dewerking van diverse ondernemers in De Lutte. Ze dragen de carnaval als dorpseve-
nement een warm hart toe. De Bosdûvelkes hopen van harte dat ook inwoners door 
deelname aan de kerstacties willen bijdragen aan het Lutters carnavalsprogramma voor 
2013-2014.
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Collecte Alzheimer Nederland
De collecte voor Alzheimer Nederland heeft dit jaar in De Lutte
1.267,94 euro opgebracht.

Namens Alzheimer Nederland wil ik alle gevers en de collectanten 
Hartelijk bedanken voor hun bijdragen.

Midwinterhoornwandeling met aansluitend kerstconcert in De Lutte
De enige echte Twentse Midwinterhoornwandeling wordt in 2013 georganiseerd door 
de midwinterhoornblazersgroep uit De Lutte en vindt plaats op zondag 22 december. Er 
is een tweetal routes uitgezet (7 en 11 km), die u vanaf 10:00 uur langs de mooiste plek-
jes van De Lutte voeren. Met name de langste route voert u, via smalle paden door het 
glooiende landschap, langs de allermooiste plekjes die De Lutte rijk is. Gepast schoeisel 
is ten zeerste aan te raden. Tevens is er een invalidenroute (2,5 km). Op de verschillende 
boerenerven die de tocht aandoet zullen op gezette tijden midwinterhoornblaasdemon-
straties gegeven worden. In totaal zijn er 27 blaaspunten ingericht, die worden bemand 
door midwinterhoornblaasgroepen uit heel Twente en net over de Duitse grens. Tevens 
wordt onderweg gedemonstreerd hoe de midwinterhoorn wordt gemaakt. Uiteraard is 
ook aan de inwendige mens gedacht en zijn er een tweetal pauze plaatsen met catering 
en sanitaire voorzieningen. 

Vanaf 14:00 uur wordt u bij terugkomst in de dorpskern 
welkom geheten met de muzikale klanken van het jeugdor-
kest van de Sint Plechelmus Harmonie. Aansluitend vindt om 
15:30 uur in de Plechelmuskerk het jaarlijkse kerstconcert 
plaats. Onder leiding van Henk Veneman zal het harmonie-
orkest dan diverse werken in de sfeer kenmerkend voor 
het Kerstfeest uitvoeren. Op het programma staan onder-
meer Christmix en Three Chistmas Miniatures maar ook het 
bekende werk Jesu, Joy of Man's Desiring van J.S. Bach. Het 
concert wordt gehouden in samenwerking met het Luchtmacht Mannenkoor. Het koor 
bestaat uit 60 (gewezen) militairen die onder leiding van Rienus Oude Kempers een aan-
tal nummers uit haar veelzijdige repertoire ten gehore zal brengen. Als afsluiting wordt 
gezamenlijk met het harmonieorkest het werk Finale 88 uitgevoerd. 
Hiermee wordt u een dagvullend programma geboden. 

Van 10:00 tot 14:00 uur kunt u bij Erve Boerrigter starten voor de midwinterhoornwan-
deling. Bij terugkomst in De Lutte kunt u luisteren naar het jeugdorkest en aansluitend 
om 15:30 uur het kerstconcert bijwonen. Meer informatie kunt u vinden op www.
midwinterhoornwandeling.nl en www.plechelmusharmonie.nl. Deelname aan zowel de 
wandeling als het kerstconcert is gratis. 
Wij hopen u op zondag 22 december dan ook graag te mogen begroeten! 



Kerstwandeling
Met medewerking van de midwinterhoornblazers uit Beuningen en Denekamp houdt de 
VVV Dinkeldal op  tweede kerstdag (donderdag 26 december). Dit jaar start de wande-
ling in Beuningen hierdoor gaan de deelnemers een nieuw gebied ontdekken.
 

De route gaat o.a. door de Riest, het Sterrebos, 
over de Mauritsbrug en landgoed Het Singraven. 
Wandelt men de lange route dan komt men ook 
nog over de Austieberg. Een prachtige route van 
zeven of twaalf kilometer met onderweg koffie/
thee, glaasje Glühwein en de entree voor het 
park van Huize Singraven in Denekamp. In het 
stroomgebied van de Dinkel geflankeerd door de 
essen ligt het eeuwenoude landgoed.

 
Onderweg kunt u genieten van het geluid van de midwinterhoorns die hun karakteris-
tieke klanken laten horen. Na afloop kan men tegen bijbetaling van € 19,50, deel nemen 
aan een uitgebreid stamppottenbuffet en dessert bij café-restaurant ’t Sterrebos in 
Beuningen. Het buffet dient men van tevoren te reserveren bij Sterrebos.
 
De kosten voor de midwinterhoornwandeling bedraagt € 6,- voor volwassenen en voor 
kinderen € 4,- inclusief consumpties en toegang park. De start is tussen 10.00-13.00 uur.
In tegenstelling tot andere jaren start de VVV Kerstwandeling dit jaar niet bij de VVV-
locatie De Lutte maar bij de VVV-locatie Beuningen, naast café-restaurant ’t Sterrebos 
aan de Beuningerstraat 71. Voor meer informatie VVV locatie De Lutte: tel: 0541-551160. 
Tevens is er de mogelijkheid om te starten bij: VVV-locatie bij Wonderryck Twente, 
Denekamp.

Adverteren in 't Luutke?
Naast de advertentie van onze vaste adverteerders (de Dorpsstraat Specialisten) is er in 
ons Luutke soms ook ruimte voor advertentie van andere Lutter ondernemers.  Hoewel 
ook ondernemers in deze tijden van recessie en crisis op hun reclamebudget moeten 
letten, kan een advertentie in ’t Luutke absoluut de moeite waard zijn. Ons relatief be-
perkte verschijningsgebied (oplage van 1500 exemplaren) wordt goedgemaakt door de 
grote leesdichtheid. Elk Luutke wordt uitermate goed gelezen in de Lutter gezinnen en 
blijft doorgaans drie weken op tafel liggen. Pas bij het verschijnen van de nieuwe uitgave 
kan het oude nummer in de bewaarmap (voor de liefhebbers van historisch materiaal) 
of in de doos voor het oud papier. Een groot verschil met het gemiddelde weekblad dat  
een veel kortere levensduur heeft. Mocht u meer willen weten over de tarieven (die 
scherp geprijsd zijn) en de mogelijkheden, stuur dan een mail naar luutke@dorpshoes.nl. 
Onnodig te zeggen dat de inkomsten broodnodig zijn om ons dorpsblad financieel in de 
been te houden. Eigenlijk is dat de allerbeste reden om te adverteren in ’t Luutke.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zondag 8 december : 2e zondag van de Advent 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger  : pastor T. Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. E. Pross 
Misdienaars       : Bram Volker en Roman Olde Nordkamp  
Bus Adventsactie staat achter in de kerk 
 
Woensdag 11 december : 19.00 uur Eucharistieviering  
Vrijdag 13 december : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 15 december: 3e zondag van de Advent 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor  
Voorganger   : mevr. I. Onland 
Lectrice   : mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Pien Brookhuis en Roman Olde Nordkamp  
Bus Adventsactie staat achter in de kerk 
 
Woensdag 18 december : 19.00 uur Eucharistieviering  
Vrijdag 20 december        : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 22 december: 4e zondag van de Advent   
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor  
Voorganger   : pastor H. Jacobs  
Lectrice   : mevr. T. Volker 
Misdienaars       : Sven Grunder en Sem Kole 
Bus Adventsactie staat achter in de kerk 
 
Dinsdag 24 december: Kerstavond 
17.00 uur   : Kinderviering 
Voorganger   : mevr. I. Onland 
 
19.00 uur   : Eucharistieviering  m.m.v. het themakoor 
Voorganger   : pastor T. Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars   : Bram en Coen Volker 
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Woensdag 25 december: 1e Kerstdag 
10.00 uur   : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger   : pastor N. Nijhuis 
Lectrice   : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars   : Carmen grote Beverborg en Pien Brookhuis 
Collecte   : 2e collecte voor de versiering van de kerk  
 
Donderdag 26 december: 2e Kerstdag  Géén viering 
 
Vrijdag 27 december      : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
Intenties: 
Zondag 8 december: Bernard Sanderink, Tonny Tijhuis, Hendrik Benneker, 
Jan Mensink, Ouders Zwijnenberg-Nijhuis, Dinie Morsink, Herman en Leny 
Nijhuis-Kleijhuis, Ouders Olde Riekerink-Reimer, Annie grote Beverborg-ter Brake 
Jan Koekoek, Frans Oude Elferink, Ouders Benneker-ter Denge, Truus, Marietje, 
Trees, Hennie, Truus Westerhof-Warburg, Lies Notkamp-Nijhuis, Hendrik Josef 
Grunder (soos KBO), Hans grote Punt, Riek Nijhuis-Reijmer. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Mensink-Harbert, Hendrik Reimer,  Euphemia Tijdhof-
Wigger, Truus Egberink-Grashof, Finie Tijdhof-Tijhuis, Bernard Nijhuis, Ouders ter 
Brake-groote Beverborg, Ouders Olde Riekerink-Oude Ophuis. 
 
Zondag 15 december: Gerard Bosch (Beuningerstraat), Ouders olde Nordkamp-
Welhuis, Jan Volker, Dinie Morsink, Wim Velthuis, Herman Koertshuis, Annie 
grote Beverborg-ter Brake, Ouders Vrijkotte-Welhuis, Truus Westerhof-Warburg, 
Lies Notkamp-Nijhuis, Dinie Nijhuis-Aveskamp, Hans grote Punt,  
Riek Nijhuis-Reijmer. 
 
Jaargedachtenis: Lies Beernink-Berning (Elfterborg), Bennie Pot, Gerard 
Benneker-Thijs en Thomas,  Maria Nijhuis, ouders Mombarg-Wigger en Anne. 
 
Zondag 22 december: Guus Christoffel, Ouders Lentfert-Siegerink, Antoon van 
Rijn, Wim Velthuis, Annie grote Beverborg-ter Brake, Truus Westerhof-Warburg, 
Lies Notkamp-Nijhuis, Hans grote Punt, Riek Nijhuis-Reijmer. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Geertshuis-Perrevoort, Marie Bulter-groote Beverborg, 
Jan Koekoek,  Albert Nijhuis, Bernard Sanderink, Annie Sweerts-Kempers. 
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Dinsdag 24 december 19.00 uur: Gerhard Grote Punt, Ouders Schiphorst-
Grashof, Antonius Grote Punt, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Fien Bosch-
Wekking, Ouders Schasfoort-Smellink, Johnny Punt, Ouders Gieslink-Frielinck, 
Marietje Punt-Boers, Johannes Kokkeler, Johan en Sientje Oude Egbrink-
Zanderink, Herman Reimer, Ouders Bosch-van der Zande,  Ouders Wargers-
Hermelink, Frans en Truus Wargers. 
 
Woensdag 25 december 10.00 uur: Truus Egberink-Grashof, Herman Weusthof, 
Annette Olde Hendrikman-Wigger, Wies Scheper-Rikmanspoel, Jan Peters,  
Hermien Segerink, Herman Kuiphuis, Annie Hampsink-Olde Riekerink, ouders 
Nijhuis-Tijhuis, Ouders Nijhuis-oude Lohuis, Maria Tijhuis-Kamphuis, Gerrit 
Koehorst, Ouders Olde Riekerink-Oude Ophuis, Ouders Rolink-Reijmer, Ouders 
Scholten-oude Voshaar, Ouders Hampsink-Bosch, Ouders Greftenhuis-Egbers,  
Echtpaar van Benthem-Reijmer, Ouders Wonniger-Rolink, Gerhard Welhuis 
(Bavelsweg), Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders en Zoon Maseland, 
Ouders groote Beverborg-Snippert, Femie Wigger-Schurink, Ine Nijhuis Wigger,  
Johan Kortman en Marianne Wassink Kortman, Ouders Welhuis-Kuipers, Ouders 
Volker-Westerik, Jan Volker, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders ter 
Brake-groote Beverborg, Dinie Morsink, Bernard Hampsink, Marietje Bonnes-
Kortink, Ouders Nolten-Harbert, Ouders Beernink-Borgreve en Johan, Gerard 
Schopman, Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Herman Blockhuis en Els, 
Herman Pünt, Overleden fam. Koertshuis-Reinink, Hendrik Benneker, Ouders 
Westerik-Welhuis, Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing, Ouders Lentfert-
Siegerink, Ouders Bulter-groote Beverborg, Echtpaar Seijger-Bulthuis, Overleden 
ouders Alberink, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Gerard Bosch (Beuningerstraat), 
Wim Velthuis, Ouders Westerik-Wonniger en Hennie, Jan Heijdens, Martin 
Volker, Ouders Tijhuis-Rosink, ouders Olde Rikkert-Beernink, Ouders Olde 
Rikkert-Dierselhuis, Bernhard Grote Beverborg, Ouders Beernink-Borggreve, 
Frans Brookhuis, Jan en Diny Morsink, Hubert Velthuis, Johan Oude Egbrink 
(past. Geerdinkstraat), Ouders grote Beverborg-ter Brake, Ouders Monnink-
Beckers, Jan Nijkamp, Ouders Tijans-Volker, Jo Zents, Bennie Pot, ouders Dwars 
te Mölder, Hennie Vaneker, Echtpaar Berning-Oudehand, Ouders Hampsink-
Rolink, Annie Rolink, Gerhard Rolink, Ouders Rolink-Zanderink, Stien Rolink-
Pikkemaat, Ouders Koertshuis-Oelering, Overl. fam. Koertshuis, Johanna 
Beernink-Olde Meijerink, Gerard Nijhuis en Dientje Nijhuis-Nijhuis, Johan Bossink 
Toon Teggeler, Frans Oude Elferink, Frans Brookhuis (Austweg), Jan en Marie 
Dwars Te Mölde, Jan olde Meijerink, Hendrik Josef Grunder (soos KBO), Diny 
Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Truus Westerhof Warburg, Lies Notkamp-Nijhuis, 
Hans grote Punt, Riek Nijhuis-Reijmer, Tonnie Greftenhuis, Marinus Nordkamp. 
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Jaargedachtenissen Kerstavond en 1e kerstdag:  
Gerhard Olde Riekerink (pennkaamp), Antonius Zwijnenberg, Jan Hampsink, 
Rikie Alink-Beernink, Ouders Oude Egbrink-Harberink, Ouders Morsink-Grote 
Punt, Joke Grunder-Kroeze, Ouders Schopman-Nijkamp. 
 
Overleden: 
Truus Westerhof-Warburg, Bentheimerstraat 26. 83 jaar 
Lies Notkamp-Nijhuis, Zandhuizerweg 7. 92 jaar 
Hans Grote Punt, Appelvinkstraat 25. 69 jaar 
Riek Nijhuis-Reimer, Kalheupinklaan 12, Oldenzaal. 93 jaar 
 
Pastor Praat: 
Is het kind nog te zien ? 
We gaan weer indrukwekkende dagen tegemoet; voordat we oud -en nieuw jaar 
vieren, vieren we eerst het feest van kerstmis. Gelukkig hebben we geleerd om 
er echt een feest van te maken. De reclame folders puilen de brievenbus uit, ze 
zullen u vertellen wat u moet eten, wat u moet aantrekken of waar je naar toe 
kunt gaan. Aan de reis advertenties te zien zijn er ook veel mensen die  het 
kerstfeest ontvluchten, misschien omdat ze alleen zijn, misschien vanwege de 
drukte. Kerstbomen worden opgetuigd;  dennenbomen, ze blijven altijd groen, 
een symbool zo midden in de winter (nacht). En het kind? 
Soms een heel klein kindje, in een klein stalletje, goed verscholen onder een 
kolossale kerstboom. Om duidelijk te maken wat geloven is en dat je geloven 
soms heel duidelijk moet  /  kunt maken, zeg ik vaak bij doopgesprekken dat je 
een fatsoenlijke kribbe in huis moet hebben. Je moet iets laten zien, je moet 
ergens over kunnen praten met kerstmis. Ook al zingen we  het lied  ‘midden  in 
de winternacht ‘  het kindje mag niet ondersneeuwen. Want, laten we eerlijk 
zijn, ALLES draait om dat kindje. Het is toch wonderlijk dat we na meer dan 2000 
jaar nog steeds samen komen rond dat kind. En ondanks alles wat  er in 2000 
jaar  gebeurd is in deze wereld , vieren we  toch altijd maar weer op 25 decem-
ber de komst  van dat kind in ons midden, in onze mensen samenleving, in onze 
wereld, uw wereld, mijn wereld. Het kind, dat later, als het groot  geworden is en 
op weg gaat, de hele wereld  en ook ons de richting van ons leven zal wijzen, wie 
Hij is en wie wij zijn, Kinderen van God. 
Het kind ter sprake brengen. Misschien moet u het iets naar voren halen, goed 
zichtbaar, van onder uit de kerstboom. En het verhaal vertellen, van Jozef en 
Maria, de stal, de herders, de nacht, de sterren, en zijn naam IMMANUEL, God 
met ons. Namens het pastores team van Lumen Christi wens ik u allen 
Gezegende kerstdagen, allemaal. De Lutte, Henk Jacobs, em.pastor.   
 
Communie thuis ontvangen 
Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel 
graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het  
Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538 
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Kerstviering voor de kinderen 
Op dinsdag 24 december (kerstavond)  is er om 17.00 uur een kerstviering  
speciaal voor kinderen. Tijdens deze viering wordt er een kerstmusical 
opgevoerd  door kinderen van onze geloofsgemeenschap. In deze musical  staat 
het boek waarin het  kerstverhaal behoort  te staan centraal.  De medewerkers 
zijn al volop bezig met de voorbereiding om het een mooie musical te laten 
worden. In de viering is er ook de mogelijkheid ter communie te gaan. 
De werkgroep kinderviering De Lutte nodigt Iedereen, jong en oud, opa’ s en 
oma’s van harte uit voor deze viering. Deze viering is een mooie gepaste 
voorbereiding om het kerstfeest 2013 in vrede te vieren . 
 
Feestelijk en afwisselend Kerstconcert De Lutte 
In het kader van haar 190 jarig bestaan organiseert het dames- en herenkoor van 
de St. Plechelmusparochie te de Lutte een bijzonder kerstconcert op zaterdag 14 
december. Bijzonder, omdat er medewerking wordt verleend door een 
mannenkoor en een popkoor. Door hun eigen muzikale karakter staan de koren 
garant voor een zeer gevarieerd en sfeervol programma, waarin bekende en 
minder bekende kerstliederen ten gehore zullen worden gebracht. Tussen de 
optredens van de drie koren zal Jan Heimert Liesert verschillende intermezzi 
spelen op het kerkorgel. 
Het Städtischer Chor uit Nordhorn is een mannenkoor dat is opgericht in 1935 en 
het koor legt zich voornamelijk toe op het zingen van het Duitstalige repertoire. 
Zij zullen tijdens het concert dan ook enkele bekende maar ook verrassende 
Duitse kerstliederen laten horen. 
Het koor Hooge Noodt uit Overdinkel viert in 2014 haar 12,5 jarig jubileum en 
zingt musical- en popmuziek. Het koor zal een selectie zingen uit haar 
uitgebreide kerstrepertoire, bestaande uit een afwisselende mix van stemmige 
langzame liederen en bekende vlotte songs, voornamelijk gezongen in het 
Engels. Het jubilerende Plechelmuskoor heeft, naast bekende liederen, speciaal 
voor dit concert enkele nieuwe kerstliederen ingestudeerd die het publiek zeker 
zullen aanspreken. Zij zullen hun veelzijdigheid o.a. laten horen door te zingen in 
liefst 4 vreemde talen. Van de diverse koren zullen ook enkele zangers en/of 
zangeressen als solist optreden. De afsluiting belooft indrukwekkend te worden; 
de koren zullen dan gezamenlijk zingen, waardoor er een gelegenheidskoor van 
ruim 100 personen ontstaat. De koren worden aan de piano begeleid door 
Quinte Breukers; de muzikale leiding is in handen van dirigent Raymond 
Breukers. Het concert op 14 december begint om 19.30 uur; kerk open vanaf 
19.00 uur. De toegang is gratis.  
 
Actie Kerkbalans:  (kerkbijdrage) 
Momenteel zijn we bezig met het afsluiten van de boeken. Hierbij is gebleken 
dat nog niet iedereen hun toegezegde kerkbijdrage over het jaar 2013, via 
persoonlijke overboeking, heeft voldaan. U bespaart ons veel administratief 
werk door uw toezegging zo spoedig mogelijk te voldoen.  
Begin januari moeten we namelijk iedereen die daarvoor dan nog in aanmerking 
komt persoonlijk bericht sturen met het verzoek hun bijdrage alsnog te voldoen. 
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Zoals u ongetwijfeld weet komt uw bijdrage volledig ten goede van onze eigen 
locatie, St.Plechelmus De Lutte. U wilt toch ook bijdragen om ”onze” locatie 
financieel gezond te houden?? Wij verzoeken u, als dit nog niet is gebeurt, uw 
bijdrage zo spoedig mogelijk over te boeken naar: rek no. 13 03 91 441 t.n.v.  
bestuur locatie St.Plechelmus De Lutte onder vermelding van kerkbijdrage 2013.  
Bij voorbaat dank, namens werkgroep actie kerkbalans, 
 
Opnieuw; de Adventsactie  
Hoe vergaat ons zo,  in deze weken voorafgaand aan Kerstmis.  Advent, een  tijd 
voor een ommekeer in mezelf, die komt nogal gauw in de verdrukking in het 
leven van alledag.  We kennen de weldadigheid van bezinnende momenten, 
maar om daartoe te komen, dat schiet er zo gemakkelijk bij in.  Dus toch ook 
maar iets doen, om ons weer te realiseren dat we geroepen zijn om bij te dragen 
tot rechtvaardigheid in samenleving en wereldwijd. En daarvoor biedt de 
Bisschoppelijke Adventsactie ons  opnieuw keus uit een aantal projecten, die we 
als parochie Lumen Christi zouden kunnen ondersteunen. Dat betreft allemaal 
projecten, gericht op ontwikkelingswerk, op het versterken van de kansen op 
een toekomst.  
Onze parochie heeft in haar Diaconaal Beraad  gekozen voor het project:  
Onderwijs in afgelegen gebied, in Malawi. De Adventsactie schrijft hierover:   
Het Afrikaanse Malawi is een van de armste landen ter wereld. Daar ligt 
Kasongwe, een zeer afgelegen gebied.  Er is hier geen elektriciteit en om aan 
water te komen, moeten de mensen ver lopen naar een handpomp. Er zijn in het 
gebied geen voorzieningen voor gezondheidszorg. De inwoners van het gebied 
leven van eenvoudige landbouw en hebben nauwelijks een inkomen. Veel 
mensen zijn ziek en leven in grote armoede. 
Adventsactie wil samen met de gemeenschap van Kasongwe de school 
uitbreiden met twee klaslokalen, vier onderwijzershuizen, een klein kantoor en 
tien latrines. Daarnaast willen we de bestaande twee klaslokalen verbeteren. Er 
kunnen dan 400 kinderen naar school in Kasongwe. De Adventsactie wil vanuit 
onze bisdommen € 25.000 bijdragen.     
Het Diaconaal Beraad heeft met name voor dit project gekozen omdat het 
onderwijs, dus de  ontwikkeling en kansen van kinderen voorop stelt.  Uw 
financiële steun aan  dit project  willen we dan ook van  harte aanbevelen!                                                                          
De adventszakjes zijn reeds meegekomen met het vorige Luutke. U kunt de 
zakjes inleveren tijdens de vieringen in de bus achter in de kerk en tevens kunt u 
ze afgeven bij het parochiesecretariaat. 

Mede namens het Diaconaal Beraad,  pastor Leo Ros  
 
Uitnodiging voor alleenstaanden 
In december worden er al verschillende Kerst/Adventsvieringen gehouden. 
In overleg met jullie hebben wij daarom besloten in Januari samen te komen 
voor een nieuwjaarsbijeenkomst.  Deze is gepland op woensdag 8 Januari  
14.00 uur in het Parochie Centrum. Wij proberen er een gezellige  middag van te 
maken. U bent van harte welkom. Dus tot ziens op 8 Januari 2014. 
    Werkgroep alleenstaanden. 
 



19

     

Onze eigengemaakte salades al eens geprobeerd? Heerlijk op toast of op een 
broodje!! 

smikkelsalade    100 gram  € 1,65 

heksensalade     100 gram  € 1,60 

 

ook in ons assortiment ambachtelijk bereide bavarois en ijs van 
Boermarke 

Doe tijdig uw kerstbestelling!! 

 

  

Dorpstraat 34 * 7587 AD De Lutte  tel. 0541-551500 

 

    Diverse kerstverlichting bij ons in het 

     assortiment, van traditioneel tot LED ! 
 

AEG stofzuiger nu voor :  € 119,= 
-2000W 
-Hepa filter 
-Stofzak 

 

 

7  DECEMBER KLEINTJE KERSTMARKT !! 



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

TEL 0541-551350  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


