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‘BUNÃ ZIUA KINDEREN IN
ROEMENIË’ 25 JAAR

SINTERKLAAS IN DE LUTTE

HET GROENE AVONTUUR GAAT
VERDER

PEUTERGYM IN DE LUTTE

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Agenda
10 nov
11 nov
20 nov
23 nov
24 nov
24 nov
29 nov
30 nov

Kruisjassen voetbal
Opkomst Bosdûvelkes
Opkomst Tuffelkeerlkes
ZijActief Wijnproeverij
Kruisjassen voetbal
Kuierwandeling
KBO Bloemschikken
ZijActief Adventstuk maken

JAARKALENDER
10
11
20
23
24
24
24
29
30
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8
10
11
12

November

Kruisjassen kantine voetbal
Opkomst Graaf/Gravin Bosdûvelkes
Opkomst baron Tuffelkeerlkes
ZijActief Wijnproeverij
Kruisjassen kantine voetbal
Deadline Luutke 17
Kuierwandeling
KBO bloemschikken
ZijActief Adventstuk maken

December

Zonnebloem uitstapje Wolters
Snertloop
Kruisjassen kantine voetbal
Jeugdgala Bosdûvelkes
Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
Instuif Bosdûvelkes

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
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 Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo
via telefoonnummer
088-5551155
Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in
het Gezondheidscentrum en wel op
maandagochtend, woensdagmiddag en
vrijdagochtend.
088-4633566
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

PERSBERICHT

ZijActief Kerstavond
KBO Adventsviering met vergadering
Deadline Luutke 18
Kerstdiner Zonnebloem
Adventstocht bij de kerk
Kruisjassen kantine voetbal
Kinderkerstviering
Kuierwandeling
Oudejaarsconference in Dorpstheater
		
14
15
15
16
18
22
24
29
30

22
23
26
28
29

Januari

1e Gala avond Bosdûvelkes
Gala Matinee Bosdûvelkes
Kuierwandeling
2e Gala avond Bosdûvelkes
3e Gala avond Bosdûvelkes

De Zonnebloem, De Lutte
06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger
Dagvoorziening
0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!
Schuif-Aan erve Boerrigter
De gelegenheid om een warme maaltijd mee
te eten is door de corona-maatregelen tot
nader order opgeschort.
Voor vragen kunt u bellen met 0541 - 552 009
of 06 - 1007 3282

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 30 november tot 21 december 2021
kopij inleveren woensdag 24 november voor 20:00 uur via e-mail.
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Bericht van burgemeester Cia Kroon aan de
inwoners van de gemeente Losser
Lieve mensen,
Helaas moet ik u laten weten dat ik mijn werk voor onbepaalde tijd moet neerleggen. Dit
komt omdat ik last heb gekregen van bijwerkingen bij de immuuntherapie die ik volg
voor mijn behandeling tegen kanker. Waarschijnlijk word ik deze maand ook geopereerd. Daarvan zal ik ook moeten herstellen. Al met al zal ik dus een tijdje uit de running
zijn. Eerste loco-burgemeester Nijhuis vervangt mij vooralsnog. Ellen Visschedijk neemt
het voorzitterschap van de gemeenteraad voorlopig waar. Dat is bij hen in heel goede
handen.
Ik wil u nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle persoonlijke berichten, kaarten en
attenties en goede wensen. Die steunen mij en mijn echtgenoot Theo enorm.
Gelukkig woon ik in onze prachtige gemeente, dus zal ik verschillende mensen tegen
blijven komen. De mooie omgeving doet erg goed. Ik word aangesproken door mensen
die zelf of in hun naaste omgeving ervaring hebben met kanker of andere ernstige ziekte. Zo ontstaan waardevolle gesprekken. Dank daarvoor.
Ik wens u alle goeds en ik hoop tot snel.
Hartelijke groet,
Cia Kroon

BOEKVERKOOP IN DE BIBLIOTHEEK IN ’T LOSSERS HOES
De verkoop van afgeschreven boeken
start op maandag 8 november in ‘t Lossers
Hoes. De collectie boeken die in de verkoop gaat, is zeer gevarieerd. Er is voor
iedere leeftijd wel iets beschikbaar en de
verkoop is voor iedereen vrij toegankelijk.
De boekverkoop is van maandag 8 november t/m zaterdag 27 november tijdens
de openingstijden van de Bibliotheek.
(Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 – 14.00 uur).

Nederland Leest

November is ook de maand van Nederland
Leest. Leden van de bibliotheek ontvangen zelfs ook een gratis boek. Op vertoon
van hun bibliotheekpas mogen zij het
De boeken voor volwassenen kosten per boek ‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis
stuk € 1,00, jeugdboeken gaan weg voor € meenemen.
0,50 per boek.
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SINTERKLAAS IN DE LUTTE

THUISWEDSTRIJDEN SV DE LUTTE HANDBAL

Op zondag 21 november zullen we Sinterklaas weer welkom heten in ons dorp. Net als voorgaande jaren zorgt Jong
Nederland ervoor dat hij op een mooie wijze in ons dorp
wordt ingehaald. Sinterklaas en zijn pieten zullen rond 14:15
uur arriveren, de route volgt nog via social media. Sinterklaas
en zijn pieten worden door de harmonie, de motorclub en
de solexclub begeleid naar het centrum van De Lutte. In
Zalencentrum De Vereeniging zal Sinterklaas welkom worden geheten en is er de gelegenheid om Sinterklaas een
handje te geven of een liedje voor hem te zingen.
Dit jaar zal Sinterklaas in verband met de coronamaatregelen niet op het kerkplein komen. Om bij de Vereeniging
toegang te krijgen, wordt u gevraagd om een QR code van
de CoronaCheck app en een geldig legitimatiebewijs als u 13 jaar of ouder bent.

Dinsdag 9 november

Zaterdag 20 november

20:30 De Lutte DMW2 - Dynamiek DMW1

18:15 De Lutte D1 (g) - T.V.O D1 (g)
19:00 De Lutte DA1 (d) - T.V.O. DA1 (d)
20:15 De Lutte DS1 (d) - Stormvogels DS1
(d)

Zaterdag 13 november

15:10 De Lutte E1 (g) - Dynamiek E1 (g)
16:05 De Lutte D1 (g) - D.S.V.D. D2 (g)
Zondag 21 november
16:50 De Lutte DB1 (d) - Avanti Wilskracht 		 11:00 De Lutte DS2 (d) - ZVBB ‘21 DS3 (d)
				
DB3 (d)
17:50 De Lutte DA1 (d) - D.S.V.D. DA1 (d)
Dinsdag 23 november
19:00 De Lutte DS2 (d) - D.S.V.D. DS4 (d)
20:30 De Lutte DMW1 (d) - Hacol ‘90 DMW3
20:15 De Lutte DS1 (d) - D.S.V.D. DS3 (d)		 					
(d)

Zie voor het volledige overzicht de website van S.V. De Lutte/handbal.

Om deze intocht mogelijk te maken vragen wij u vriendelijk
om een kleine bijdrage. Daarom zullen er ook dit jaar weer
collectepotjes worden geplaatst bij de Centrumspecialisten.
Naast de collectepotjes is er ook de mogelijkheid een
bijdrage te geven na afloop in De Vereeniging.

SPREEKUREN MANTELZORG EN OUDERENWERK

Ook verzorgt Jong Nederland ieder jaar huisboeken in
De Lutte en omgeving.
Sinterklaas komt samen met twee pieten bij u thuis, om zijn
verjaardag samen te vieren. Hij heeft natuurlijk een goed
woordje voor elk kind in zijn grote boek staan. Een huisbezoek duurt ongeveer 25
minuten.
Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken op 3, 4 en 5 december.
Als u wilt dat de Sint uw deur niet voorbij gaat, vul dan het formulier in op de site van
Jong Nederland, u krijgt hiervan een bevestiging. Ook kunt u mailen naar het onderstaande e-mail adres.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning? Heeft u behoefte aan een luisterend
oor? Heeft u vragen over verschillende regelingen? Vragen over ondersteuning?
Kom dan naar het spreekuur.

Vanaf november gaan de wekelijkse spreekuren van de mantelzorgondersteuning
en het ouderenwerk weer van start. De wekelijkse spreekuren vinden plaats op
woensdag van 11.00 – 12.00 in ’t Lossers Hoes.

Mantelzorgconsulent Jannet Huisman of ouderenadviseur Sherina Kersten zit tijdens
het spreekuur voor u klaar om u verder te helpen met uw vragen.

Formulier:
https://docs.google.com/forms/d/18acXNa_vIvALGVJHSqabDF5zvKEhvSqEUU8Q9QWEAbg/edit
Deze link is ook te vinden via het bericht op de Facebook pagina van Jong Nederland
De Lutte.
E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl
U ontvangt een bevestiging van het huisbezoek.
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11E VAN DE 11E START JUBILEUMJAAR BOSDÛVELKES
55ste Graaf in De Lutte
Donderdag 11 november neemt carnavalsvereniging
De Bosdûvelkes afscheid van zomerhoogheden Graaf
Norbert en zijn adjudant Paul. Zij beleefden het kortste carnavalsseizoen ooit voor deze oudste carnavalsvereniging van De Lutte. Zoals gebruikelijk wordt de
afvoer-act tot in detail uitgevoerd door de Technische
Commissie.
Opkomst nieuwe hoogheid
Dezelfde commissie heeft de opdracht én de eer om
de 55ste Graaf van De Lutte, de jubileumgraaf, ten tonele te voeren. Om precies 11 minuten over 11 worden de jubileumhoogheden aan het publiek voorgesteld.
Jubileum van De Bosdûvelkes
De Bosdûvelkes hebben in verband met het jubileum tal van activiteiten en evenementen op het programma. Op hun website, www.bosduvelkes.nl is het feestelijke programma in te zien. Het is voor het eerst dat de Bosdûvelkes hun seizoen starten op de 11e van
de 11e, bij onze zuiderburen bekend als de ‘vasteloavend’ en de ‘Weiberfastnacht’ in
carnavalsstad Keulen.
Maatregelen
Het Gravenbal wordt gehouden in café/zalencentrum De Vereeniging, al 55 jaar de residentie van de Bosdûvelkes, in De Lutte. De muzikale omlijsting die avond is in handen
van hofkapel Dûvels Geweld en drive-inn show Starlight en het begint al om 19.30 uur.
Vanzelfsprekend gelden de actuele coronamaatregelen, dus controle bij de deur.

OUDEJAARSCONFERENCE 2021 IN DORPSTHEATER
Als het een beetje meezit, vormt het Dorpstheater in Erve Boerrigter op donderdag 30
december voor de tweede keer het decor voor de Lutter Oudejaarsconference. De eerste editie in 2019 was, zij die erbij waren kunnen dat bevestigen, een doorslaand succes.
Door de coronapandemie liet een vervolg helaas lang op zich wachten. Maar het wachten wordt eind december hopelijk beloond.

Speciaal voor deze Oudejaarsconference houden we voorverkoop op WOENSDAG 24
NOVEMBER. Van 19.30 tot 21.00 uur kunt u hiervoor terecht in dorpshoes Erve Boerrigter.
Het team van het Dorpstheater is daar aanwezig om kaarten te verkopen. Maximaal vier
kaarten per persoon, betaling bij voorkeur contant.
Let op! Het spreekt voor zich dat op 30 december de dan geldende coronarichtlijnen
wordt nageleefd. Op onze Facebook-pagina en de website van het dorpshoes kunt u
daar meer informatie over aantreffen. Wij hopen op 30 december een geweldige maar
vooral veilige Oudejaarsconference aan u te kunnen presenteren.

PEUTERGYM
Wij willen jullie uitnodigen om vrijblijvend 4 keer te komen kijken en natuurlijk om mee
te doen.
Elke dinsdagmiddag komen 3 vaste leidsters naar Sporthal De Luttermolen om daar de
Peutergym te verzorgen. Van half 2 tot half 3 kunnen peuters van 2 ½ tot 4 jaar
(tot ze naar de basisschool gaan) heerlijk een uurtje rennen, klauteren, dansen en heerlijk spelen.
Spelenderwijs leren ze dus heel veel, onder andere hoe ze het beste kunnen klimmen
over een kast, hoe ze van de kast af kunnen springen, hoe te landen, hoe ze veilig op het
klimrek kunnen, enz. enz.
Kom dus langs op de dinsdagmiddag van half 2 tot half 3! Zijn er schoolvakanties? Dan
is er geen peutergym.
Heeft u vragen? Laat het ons weten via mailadres delutte@handbal.nl. U kunt de vragen
ook stellen als u een keertje langskomt!
De leidsters van de Peutergym

Wat het programma betreft, houden we de spanning er nog een beetje in. Naast een
aantal bekende gezichten zullen enkele nieuwe artiesten hun opwachting maken.
Natuurlijk kan er volop gelachen worden. Maar ongetwijfeld is er ook een moment van
bezinning. En de muzikale bijdragen maken dat er kan worden meegezongen of op zijn
minst geneuried.
Kaarten voor dit bijzondere avondje in ons theater kosten tien euro per stuk.
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HET GROENE
AVONTUUR GAAT
VERDER…
Vanuit de Plechelmusschool
en Kindcentrum Supertof is
een werkgroep van leerkrachten en ouders al geruime tijd
bezig met de planvorming en fondsenwerving voor een groen schoolplein. De kinderen
hebben vorig schooljaar hele mooie ontwerpen gemaakt tijdens de themaweken ‘groen
moet je doen’.
Er waren prachtige maquettes, posters, tekeningen en ontwerpen in Minecraft gemaakt.
Tuin- en landschapsontwerper Huub Zoontjes heeft geluisterd en gekeken naar alle
mooie ideeën en creaties van de kinderen. Hij is aan de slag gegaan en inmiddels ligt er
een prachtig ontwerp, geïnspireerd op de wensen en ontwerpen van de kinderen.
Ook is aansluiting gezocht met de gemeente vanwege de toekomstige aanpassingen in
ons dorpskern en de aansluiting daarop.
Er is een geslaagde sponsorloop geweest en we hebben al enkele subsidies binnen. Daar
zijn we trots op. Er is echter veel geld nodig om een mooi groen schoolplein te kunnen
realiseren. De kosten waar we aan moeten denken zitten rond de 80.000 euro, dat is
een heel bedrag. Het zou fantastisch zijn als er mensen onder ons zijn, ondernemers of
vrijwilligers, die ons kunnen sponsoren in natura of in een mooi geldbedrag, alle beetjes
helpen. Denk hierbij aan het leveren van materialen, graafwerk, schilderwerk, afvoeren
puin, helpende handen tijdens het proces, onderhoud van het groen na realisatie etc.
De betrokken professionals zijn bekend met het werken met lokale initiatieven en
vrijwilligers.
Enkelen hebben al aangegeven mogelijkheden te zien.
We willen in december een avond organiseren voor sponsoren en vrijwilligers.
We hopen dan in het voorjaar
van 2022 een start te kunnen
maken. Ga jij samen met ons
het groene avontuur aan?
Meld je dan aan bij juf Lian
A.Wildemors@konot.nl.
We zien jullie aanmeldingen
met veel plezier tegemoet
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‘BUNÃ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË’ 25 JAAR - DEEL 2
De maanden na mijn terugkeer als projectmedewerker naar Nederland, bleef ik intensief betrokken, o.a. als projectleider van het
integratie project waarbij jongeren uit tehuis
nr. 2 begeleid gingen wonen. Regelmatig
reed ik naar De Lutte waar inmiddels kantoor
werd gehouden in Erve Boerrigter. Uiteraard
bezocht ik De Hellehondsdagen waar Bună
Ziua altijd aanwezig was. Ook daarna bleef
ik de stichting volgen en werd ik opnieuw
gevraagd een actieve bijdrage te leveren in
de ondersteuningsgroep en in 2013 zitting te
nemen in het Nederlandse bestuur van Bună
Ziua.

Beste bewoners van De Lutte, mijn dank en
trots gaat ook zeker uit naar jullie. Zonder
De Lutte geen Bună Ziua, ik denk dat we dit
zeker mogen stellen. Ruim 25 jaar hebben jullie “ons’ in het hart gesloten en wordt steun
geboden. Financieel (nog steeds komt het
overgrote deel van de donateurs uit De Lutte)
maar ook door uren vrijwilligerswerk door o.a.
de transporten voor te bereiden, ons een plek
te geven op De Hellehondsdagen, het kantoor
te runnen in Erve Boerrigter en de geweldige
fietstocht van de Lutter fietsers naar Bârlad. Ik
hoop oprecht dat wij ons jubileumjaar in 2022
kunnen eindigen op De Hellehondsdagen om
samen met jullie 25 jaar Bună Ziua te vieren!

Aangestoken door de gedrevenheid van
mijn Nederlandse en Roemeense collega’s
werden de contacten weer intensiever. Als
voorzitter Freerk in 2018 aangeeft wat rustiger aan te willen gaan doen komt zijn plek in
het bestuur van de Roemeense Bună Ziua vrij.
Vanuit Roemenië komt expliciet de vraag opnieuw een Nederlander toe te voegen en niet
lang daarna belt Freerk mij dat de Roemenen
zijn opvolger hebben gevonden. Naïef geef ik
aan dat ik daar blij om ben en ben nieuwsgierig wie ze willen vragen. Freerk lacht en zegt
maar één woord: “jou”.

En… wij zijn nog niet van plan te stoppen. Het
therapeutisch centrum voor kinderen met autisme groeit, steeds meer ouders weten ons te
vinden. De Roemeense medewerkers blijven
innoveren en hebben plannen om de ondersteuning uit te breiden. Zo willen we ouders
intensiever gaan begeleiden, vernieuwende
therapieën aanbieden waarbij we bijvoorbeeld willen werken met een therapiehond.
Tijdens de corona periode zijn diverse sessies
aangepast om online te kunnen aanbieden
en hebben medewerkers oog gehad voor
de allerarmsten en zijn er duizenden kilo’s
Wat ben ik blij dat ik “ja” gezegd heb! Het is voedsel en toiletartikelen uitgedeeld op het
geweldig om, als vrijwilliger, voor zowel de platteland.
Nederlandse als de Roemeense Bună Ziua te
mogen werken. Met trots kijk ik naar de huidi- Binnenkort ga ik er (eindelijk) weer naar toe
ge projecten, het therapeutisch centrum voor om een kijkje te nemen en te ondersteunen.
autisme, de vele vrijwilligers die activiteiten Ook om de felicitaties en het cadeau uit de
aanbieden aan kinderen maar tegenwoordig Lutte over te brengen….
ook in de bejaardenhuizen, en de diverse klei- Wilt u meer weten? Kijk eens op onze nieuwe
nere projecten waar de Roemeense kinderbe- website of neem contact met mij op!
scherming, de lokale én nationale overheden
Ninian Gerritzen - n.gerritzen@bunaziua.nl
Bună Ziua voor weet te vinden.
www.bunaziua.nl
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THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA
Woensdag 10 november

Maandag 15 november

19:00 Lutheria MA 1 – Arcade Pollux MA 1

19:00 Lutheria MA 2 – Webton Hengelo
				
MA 2

Vrijdag 12 november
19:00
19:00

Lutheria DS 3 - Holyoke DS 2
Lutheria DS 1 - Holyoke DS 1

Zaterdag 13 november
09:00 Lutheria N3 1 - DeVoKo N3 3
09:00 Lutheria N2 1 - ISIVOL N2 1
09:45 Lutheria N3 1 - Arcade Pollux N3 2
09:45 Lutheria N2 1 - Holyoke N2 1
13:00 Lutheria MA 2 - Ti-Volley MA 1
13:00 Lutheria MC 2 - Krekkers MC 5
15:00 Lutheria MA 1 – Tornado Geesteren 		
			
MA 1

Vrijdag 26 november
19:00 Lutheria DS 3 – Havoc DS 5
19:00 Lutheria DS 1 – Tornado Geesteren
				
DS2
21:00 Lutheria DS 2 – Vrivo DS 1

Zaterdag 27 november
09:00
09:00
10:30
11:15
13:00
15:00
15:00

Lutheria N4 2 – Rosstars N4 1
Lutheria N4 1 – DeVoKo N4 3
Lutheria N4 1 – Arcade Pollux N4 1
Lutheria N4 1 – DeVoKo N4 4
Lutheria MC 2 – Kadoeng MC 1
Lutheria MA 1 – Set-Up ’65 MA 2
Lutheria MC 1 –Webton Hengelo MC1

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/lutheriadelutte

PERSBERICHT
PRIJSUITREIKING EERSTE SCHATKAMERPLUYM
Vandaag reikte wethouder Harry Nijhuis voor het eerst de Schatkamerpluym uit. Een prijs, die in
het leven is geroepen als alternatief voor de cultuurprijs, is een waardering voor verborgen schatten van de gemeente Losser die meer aandacht verdienen en verder kunnen worden ontwikkeld. De eerste Schatkamerpluym is uitgereikt aan een trotse Cathelijne Grobbee van Camping
Meuleman, die in korte tijd deze fraaie locatie nieuw leven heeft ingeblazen, met duurzame activiteiten voor jong en oud. De prijs bestaat uit een kunstwerk, een glas-in-lood werk van kunstenares Ank Stumpel en een bedrag van 750 euro bedoeld om bestaande activiteiten te ondersteunen en nieuwe te helpen ontwikkelen.
“Ik vind het een bevestiging van alle initiatieven die plaatsvinden binnen de gemeente Losser dat
er 10 kandidaten zijn aangemeld voor deze prijs. Dat geeft aan dat er veel energie zit op het gebied van cultuur en toerisme. Heel mooi is het om te zien dat een nieuwe ondernemer deze prijs
gewonnen heeft. Cathelijne Grobbee heeft in een paar jaar in de coronatijd Landgoed Camping
Meuleman weer op een hoger plan gebracht. Zij heeft ook lef getoond door een weg in te slaan
wars van het huidige digitale tijdperk. Gebouwen zijn duurzaam opgeknapt, er is beperkt wifi,
natuurbeleving voor jong en oud, cultuur en respect en bewustzijn voor de natuur. En het resultaat mag er zijn, een echte landgoedcamping met veel activiteiten die door de gasten bijzonder
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wordt gewaardeerd. Ik dank de jury van harte voor hun moeilijke werk, zoals gezegd er waren 10
kandidaten ieder met een eigen inbreng en toegevoegde waarde aan onze schatkamer,” aldus
wethouder Harry Nijhuis.
Top 3 en juryrapport
Op plaats 1 Camping Meuleman – Cathelijne Grobbee
Cathelijne vindt de tijd en motivatie om tijdens het gehele vakantieseizoen haar gasten kennis te
laten maken met de natuur, duurzaamheid/ bewustwording, (im)materieel erfgoed en cultuur. Ze
doet dit met enthousiasme dat overslaat op haar gasten. Kortom, ze is zowel toeristisch ondernemer, cultuur verspreider en maatschappelijk betrokken en zet daarmee Losser inderdaad op de
kaart. Waar kom je dit tegen? Eenheid met de natuur, er naar kijken, in leven, beschermen en leren
waarderen. Even weg uit het digitale tijdperk. Hier gaat iets moois groeien. Dit moet gezien worden. Dit moet een aanjager zijn voor meer projecten. Denk aan sport en cultuur. Vanuit een basis
opbouwen en verbreden. Een kweekvijver voor talenten in de natuur. We kunnen hier vaststellen
dat toerisme, cultuur en ondernemerschap samenkomen en bij deze ondernemer, die borrelt van
de ideeën, goed zijn belegd.
Nummer 2 – Lutterzand Literair
Een uniek evenement. De organisatie maakt breed verbinding om het voor iedereen een interessante beleving te laten zijn. Een prachtig tweedaags evenement waarmee de organisatie haar
doelstelling behaalt om inwoners van Losser en omliggende gemeenten te laten proeven aan
literatuur, natuur en erfgoed. Een bijzonder evenement waar Twente en onze gemeente mee gepromoot wordt. Dit festival kan met name een verborgen schat van de gemeente Losser worden
genoemd. Dorine Holman is de organisator en promotor van Lutterzand Literair (schrijvers aan
de Dinkel) en heeft laten zien vanuit ondernemerschap een rol te kunnen vervullen op het terrein
van verbinding, marketing met een strategische invalshoek, vernieuwing en communicatie.
Gedeelde derde plaats – De Boerenmarkt in Losser
De organisatie zorgt van april tot en met oktober maandelijks voor dat er een boerenmarkt is
met steeds een ander thema. Dat vraagt om inspiratie en enthousiasme. Met maandelijks nieuwe
deelnemers, waardoor bezoekers elke maand kennis kan maken met nieuwe (streek)producten.
Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de bezoekers steeds terugkomen.
Gedeelde derde plaats – Het Lossers Kunstcollectief
Het Lossers Kunstcollectief vervult al jaren een belangrijke functie in de gemeente Losser.
Allerlei vormen van kunst komen hier samen en een inspirerende plek van ontmoeting is hiermee vanwege het open karakter van het atelier gerealiseerd. Het collectief biedt ook een mooie
manier om sociale contacten te leggen. Met het organiseren van verschillende workshops en
lezingen kunnen bezoekers ook kennismaken met diverse kunstuitingen zoals schilderen, glas in
lood, fotografie enz.
Jury
Een onafhankelijke jury heeft zich gebogen over de aanmelding en punten en beargumentering
aangedragen. De jury bestond uit: Dick Grovenstein, Henri Brookhuis, Evelien Fokkink, Sietse Smit
en Gerald ten Thij.
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VAN HET BESTUUR VAN ZIJACTIEF

HEBBEN WE NOG WEL EEN BESTUUR NODIG ? EN HOE VINDEN
WE IN VREDESNAAM MENSEN DIE DIT ONDANKBARE WERK
WILLEN DOEN ?

In Nederland glijden we al jarenlang af als
we kijken naar de geldende normen en
waarden, naar de toenemende agressie en
de verbale aanvallen van mensen die oordelen zonder de feiten te kennen. Met de
vinger wijzen, schelden en beschuldigen
via de (anonieme) social media, het nieuwe
normaal. Het geweld langs de voetbalvelden neemt ook weer toe. Ik verwonder me
er echt over dat de mensen die zich aan dit
laatste schuldig maken, nog altijd als supporter worden betiteld. Die naam verdienen ze niet. Ik noem dit soort criminelen :
DIA. Dom Idioot Asociaal.

gevallen - zelfs bedreigd te worden. Wat je
ook doet, hoe je het ook doet, het is voor de
meesten nooit goed. Zure, bijtende commentaren zijn je deel, alle goede bedoelingen worden veelal verkeerd uitgelegd.
Kortom: onderdeel zijn van een bestuur,
het is zeker geen pretje. Is het daarom gek
dat er zoveel vacatures zijn ? Lijkt me niet.
De mensen bedenken zich wel 10 keer voor
ze eraan beginnen.

Na de zoveelste vechtpartij moeten de besturen van de voetbalclubs weer met de
KNVB om tafel, de politie erbij en ook de
gemeentes. Wat ik dan niet begrijp is dat
de spelers van de clubs niet hun verantwoordelijkheid nemen. Waarom maken
zij nooit een statement : wij spelen niet
als een stel DIA’s deze club beschadigen.
Simpel gesteld: als u werkt bij een bedrijf
waar criminelen de dienst uitmaken, wilt u
dan nog werken voor dat bedrijf of zoekt u
een andere baan ? Kom op voetballers: naar
jullie wordt hopelijk beter geluisterd dan
naar de bestuursleden. Maken jullie eens
een statement : als er supporters (DIA’s) zijn
die de boel verzieken, dan spelen wij niet
meer. Punt uit.

Is er een oplossing ? M.i. zeker niet in de
structuur zoals die al decennialang geldt.
De maatschappij is compleet veranderd. En
zoals boven gesteld: zeker niet ten goede
m.b.t. het gedrag. In deze sterk gewijzigde
en nog steeds veranderende wereld is het
wellicht niet handig en niet effectief om
daar het bestuursmodel anno 1970 nog op
los te laten.
Kortom, ik pleit voor een andere verenigingsstructuur, waar in elk geval de nadruk
veel meer ligt op faciliteren, coördineren
en niet zozeer op “besturen”. Schep de mogelijkheden (accommodatie), beheer deze
en laat de mensen die hiervan gebruik
wensen te maken het voor de rest lekker
zelf regelen. Lukt hen dat niet, dan ligt de
oorzaak bij henzelf en niet bij “het bestuur”.
Wellicht een denktank formeren in De
Lutte om hierover eens te beraadslagen ?

Wie wil er nog onbezoldigd bestuurslid
zijn tegenwoordig ? Waarom zou je kostbare vrije uren inleveren om de kop van
Jut te zijn, uitgescholden en - in sommige

Paul Wiefferink
(PS : leden van de denktank worden uiteraard niet automatisch gevraagd voor een
bestuursrol) .
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23 nov. Wijnproeverij (wijn met en zonder alcohol).
Aanvang 19.30 uur. Dit wordt vast een interessante, gezellige
avond.
30 nov adventsstuk maken o.l.v. Maurien . Aanvang 19.30 uur (Dus 7 dec. vervalt!)
Hiervoor opgave bij Rita Gerritzen, tel. 0623856436
14 dec. Kerstavond
Om 19.00 uur eerst samenkomen in de kerk, daarna een gezellige verrassingsavond in
De Vereeniging.
Voor deze activiteiten zijn alle leden van harte welkom! Omdat de besmettingen toenemen, moeten we ons wel houden aan de nieuwe coronamaatregelen!!

KIEK ES
Bij deze rubriek lijkt het vaak een kwestie
te zijn van alles of niets. Leverde de vorige Kiek Es! niet één reactie op, dit keer
hoefden we dus niet lang te wachten op
het juiste antwoord. Aniek Welhuis kreeg
de digitale wisselbeker toegestuurd nadat ze ons razendsnel had gemeld dat
het de midgetgolfbaan van restaurant
Florilympha in het Lutterzand was die geraden moest worden.

de reacties onder het betreffende bericht
kunt u de locatie doorgeven. Veel succes
en geef uw ogen goed de kost als u de
komende dagen door ons prachtige dorp
loopt.

Onze felicitaties daarom voor Aniek, maar
ook voor Anke Oude Elferink die zich een
waardig vervangster toonde van dochter
Babs. Of dit succes naar meer smaakt of dat
het bij deze ene keer blijft, is ons nog niet
helemaal duidelijk. Ongetwijfeld zal hier
thuis aan de keukentafel nog even over gesproken worden.
In elk geval doet het ons enorm deugd dat
we ook deze week weer uw kennis van ons
prachtige dorp kunnen testen. Denkt u te
weten om welke plek het gaat, kom dan
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek
Es: www.facebook.com/kiekesintluutke. In
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 14 november:
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: dhr. B. Elferink
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Woensdag 17 november:

19.00 uur communieviering
voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman

Zondag 21 november: Caeciliafeest
9.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Michelle en Christiaan Steenbekke
Woensdag 24 november:

19.00 uur communieviering
voorganger: pastor I. Schraven

Zondag: 28 november:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. Herenkoor
Voorganger
: pastor J. Kerkhof Jonkman
Lectrice
: mevr. Th. Hesselink
Woensdag 1 december:

19.00 uur communieviering
voorganger: pastor T. van Vilsteren

Overleden:
Jutta Westerik-Scibiorski, Zandhuizerweg 21, overleden op de leeftijd van 57 jaar
Marietje Beernink-Bosch, Akkerkers 62, overleden op de leeftijd van 81 jaar
Intenties:
Zondag 14 novemberr:
Gerhard Koertshuis, Jan Heijdens, Jan Kuipers, echtpaar Lentfert-Seiger, Gerard
Boers, Hubert Velthuis, Henny Nordkamp, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, José
Zanderink-Hulshoff, Jutta Westerik-Scibiorski, Marietje Beernink-Bosch.
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Jaargedachtenis:
Ouders Notkamp-Nijhuis, Marietje Haarman-Bloemen, Truus Olde NordkampWelhuis, Gerard Heijdens, ouders Lentfert-Nijhuis.
Zondag 21 november :
Johanna Kristen-Beld, Marie Breukers-Brummelhuis, Jan Kuipers, ouders Tijhuisuit het Broek, Frans Brookhuis, Sienie Behrens-Snijders, Jutta Westerik-Scibiorski,
Marietje Beernink-Bosch.
Jaargedachtenis
Ouders Nijhuis-oude Lohuis, Henk Blokhuis.
Woensdag 24 november:
Hubert Sweerts.
Zondag 28 november :
Ouders Pross-Welhuis, Marietje Punt, echtpaar Welhuis-Westerik, Johan grote
Beverborg, Johan Beernink (Hoge Kavik), ouders Jeunink-Pots, ouders SeijgerKoertshuis met Antoon en Henk, Jutta Westerik-Scibiorski,
Marietje Beernink-Bosch.
Jaargedachtenis:
Ouders Wigger-Rakel, ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, ouders ter BeekSchurink, Jan Volker, Herman Pünt, echtpaar Oosterbroek-Oude Hengel, ouders
Pross-Welhuis, Frans Zwijnenberg.
Pastorpraat:
ADVENT
Beste mensen, soms kun je een droog en dor gevoel hebben, dat je op een dood
spoor zit, op een dood punt in het leven, door wat voor oorzaak dan ook.
Eigenlijk zou je mogen zeggen dat we ons dan in goed gezelschap bevinden
samen met Johannes de Doper. Ook hij kende zo’n “woestijnervaring “ Maar net
als voor hem, mag ook voor ons gelden dat Woord uit de H. Schift : “Troost u, uw
God is op komst “.
En die komst begint al waar wij een teken van hoop kunnen zijn voor elkaar. Dat
wij ons niet tevreden stellen met de gang van zaken in onze wereld, in onze
samenleving. Denken we daarbij aan de gewapende conflicten, de coronaepidemie, de klimaatcrisis en een samenleving die steeds harder wordt en steeds
hogere eisen stelt aan mensen.
Van ons wordt gevraagd, dat wij attente en actieve mensen worden die
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vooruitkijken. Advent is niet terugkijken, maar vooruitkijken van mensen
onderweg: vooral goed uitkijken opdat niemand verloren achterblijft.
Johannes laat ons weten, dat leegte en woestijn niet het einde is. Hij had het zelf
ontdekt en hij vertelde het aan iedereen, die het maar wilde horen. En daar
kwamen ze: heel de landstreek van Juda en alle inwoners van Jeruzalem. Ze zijn
het beeld van mensen die het er niet bij lieten zitten. Die niet bij de pakken
gingen neerzitten: mensen die over het dode punt heen wilden.
Onze tijd vraagt heel wat geloof en hoop als het gaat om toekomst. Van ons
wordt waakzaamheid verwacht, met de inzet van al onze talenten. En natuurlijk
hebben we daarbij elkaar’s steun, bemoediging, knipoog en aandacht nodig.
Mogen de klanken van de midwinterhoorn, die in de advent de komst van
Christus aankondigen ons geloof en onze hoop op een betere toekomst
versterken. In die zin wens ik ons allen een gezegende advents-tijd.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
Communie en terugkomvieringen
Zaterdag 2 oktober was het dan eindelijk zover voor onze Communicantjes. Na
best een lange periode en een bijzondere tijd van voorbereiding die af en toe
werd onderbroken kunnen we niet anders zeggen dan dat het 2 prachtige
vieringen waren. In de week na de herfstvakantie hebben het Communieproject
afgesloten met de terugkomvieringen voor beide groepen. We hebben nog even
teruggeblikt op het hele project en ook hebben we stilgestaan bij onze goede
doelen en samen delen: stichting Hartekind hebben we blij kunnen maken met
een cheque van €500,- en voor de Voedselbank stond er ruim €545,- op de
cheque. Communiewerkgroep de Lutte

Even bijpraten.......
Voor sommige kinderen is het al een tijdje geleden maar er zijn er ook
die pas gedoopt zijn in onze geloofsgemeenschap. Op 25 september waren dat
Julian Vrijkorte en Jaxx Keizer. 23 oktober werden Sam Peters en Nienke
Groothuis gedoopt en 7 november werd het doopsel toegediend aan Kees
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Hampsink, Ties Vloothuis en Joep Welhuis. Onze geloofsgemeenschap feliciteert
de ouders van harte en zullen de kinderen van harte opnemen in de
gemeenschap.
Namens de doopwerkgroep De Lutte Irma Onland
Opgave voor het H. Vormsel 2022
Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent
‘sterk maken’. In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te
verlaten en wordt er een periode afgesloten waarin u hen aan de hand naar de
school gebracht hebt. Nu ze op het punt staan de volwassener wereld in te
trekken hebben zij het hard nodig om gesterkt te worden. Het is daarom dat wij
gekozen hebben voor het project Vormselkracht.
Met behulp van gastouders, de parochie, vele vrijwilligers maar vooral van u als
ouder gaan we een aantal maanden samen onderweg om te kijken naar wat dat
nu betekent. u als ouder heeft hen bij het doopsel op een gelovige weg gezet,
toen wellicht intensiever dan nu, maar welke keuze gaat uw kind daarin maken?
In het project komen onderwerpen aan bod als wie ben ik, waar sta ik voor, waar
haal ik kracht vandaan, wat kan ik voor anderen betekenen, waar ligt mijn eigen
kracht enzovoorts. Dat alles met eigentijdse werkvormen.
Na afloop van het project is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij de
jongerengroepen in de verschillende geloofsgemeenschappen.
Aanmelden: In groep 8 hebben de jongens en meisjes een brief mee gekregen
via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding
op het vormsel. Maar ook kinderen van niet- katholieke scholen of uit de
brugklas kunnen zich -nog- aanmelden in dat geval via het parochiesecretariaat
(secretariaat@lumenchristi.nl). Het vormselproject begint in november. De
vormselvieringen vinden plaats op 23 april in de Lutte en Ootmarsum, op 7 mei
in Denekamp en worden toegediend door mgr Hoogenboom, hulpbisschop.
Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij
leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk intake gesprek
gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Ook
mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk en al wel gedoopt zijn kunnen een
afspraak maken met het pastorale team.
Beste parochianen,
Op 28 november start de Advent periode, waarin we in afwachting zijn van het
kerstfeest. Advent is een periode waarin we ons kunnen bezinnen op al het
goede en mooie wat ons is gegeven. Niet iedereen is gelijk bedeeld in de
complexe wereld waarin we leven. Daarom wordt er tijdens de Advent periode
aan u gevraagd om een klein deel van al het goede dat ons toekomt met minder
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bedeelden te delen, middels een financiële bijdrage.
Deze keer willen we tijdens de Advent actie geld inzamelen voor geboortezorg
en begeleiding van 720 zwangere vrouwen en 240 jonge moeders in Somalië.
Somalië is een land in de hoorn van Afrika en aan het herstellen van twintig jaar
burgeroorlog en hongersnood. Een derde van de inwoners kan niet voorzien in
hun levensonderhoud en is afhankelijk van hulp. De kwaliteit van de
gezondheidszorg is ronduit slecht. Zwangere vrouwen zijn veelal overgeleverd
aan de zorg van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt tot een extreem hoog
sterftecijfer onder moeders en pasgeborenen. In 2020 is er in de stad Burdhubo
in het zuiden van Somalië een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande
moeders professionele zorg en begeleiding biedt. Deze moeders zijn moeilijk te
bereiken omdat zij nauwelijks op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Vaak
belemmeren culturele tradities het gebruik van deze zorg. De bedoeling is hulp
te bieden aan aanstaande en jonge moeders en daarbij de traditionele
vroedvrouwen in te zetten als doorverwijzers. Belangrijk is dat de lokale
bevolking vertrouwen krijgt in de lokale gezondheidszorg. Met de opbrengst van
deze advent actie wordt ook bijgedragen aan het vaccineren van 150 kinderen
onder de vijf jaar, tegen infectieziekten.
Tom van Vilsteren

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; Woensdagmorgen van
10.00 – 10.30 uur
Woensdagavond van
18.00 – 19.00 uur
Vrijdagmorgen van
10.00 - 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)
Wat te doen na overlijden:
Als eerste dient de familie contact op te nemen met een uitvaartleider.
Deze neemt, na een gesprek met de familie van de overledene, contact op met de
centrale uitvaart-coördinator van Lumen Christi. Daarmee kan de familie alle wensen
met betrekking tot de uitvaart bespreken.
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 013039144
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openingstijden

Cafetaria

WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE

TEL. 0541-551223

