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Twitter

@namednoc
(Con de man)
Wie heeft ons deze mooie
bos bloemen gestuurd. Er
staat geen afzender op en de
naam en afleveradres is wel
juist. De afzender willen we
hartelijk bedanken. We gaan
ervan genieten.

Agenda
21 NOV Blief bie hoes quiz door 		
Tuffelkeerlkes
2 DEC Deadline ‘t Luutke 18
5 DEC Kerstbomenverkoop 		
Bosdûvelkes

Brief van sinterklaas

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Inleveren kopij ‘t Luutke 2021
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

Inleveren
23 dec		
13 jan		
03 feb		
24 febr		
17 mrt		
07 apr		
28 april		
19 mei		
09 juni		
30 juni		

Loopt van - tot
29 dec – 19 jan
19 jan – 09 feb
09 feb – 02 mrt
02 mrt – 23 mrt
23 mrt – 13 apr
13 apr – 04 mei
04 mei – 25 mei
25 mei – 15 juni
15 juni – 06 juli
06 juli – 27 juli

Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18

Inleveren
21 juli 		
11 aug		
01 sept		
22 sept 		
13 okt		
03 nov		
24 nov 		
15 dec		

Loopt van - tot
27 juli – 17 aug
17 aug – 07 sep
07 sep – 28 sep
28 sept – 19 okt
19 okt – 09 nov
09 nov – 30 nov
30 nov – 21 dec
21 dec – 11 jan

21 Blief bie hoes quiz door Tuffelkeerlkes

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.
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

December
2 Deadline ‘t Luutke 18
5 Kerstbomenverkoop 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

Zoals jullie weten ben ik in het geheim naar Nederland gekomen samen
met mijn pieten.
Elk jaar zorgt Jong Nederland De Lutte ervoor dat ik in het dorp kan
komen.
Dankzij jullie is dit altijd een geweldige intocht!
Helaas kan het dit jaar niet doorgaan.
Maar… jullie hoeven je geen zorgen te maken.
Ik en mijn pieten zullen natuurlijk ook aan jullie
denken.
Wij komen stiekem nog wel even kijken hoe het met jullie gaat.
Ook dit jaar mag je natuurlijk je schoentje zetten.
Ik hoop dat ik weer hele mooie tekeningen van jullie krijg.
En als mijn pieten ‘s nachts langskomen, krijg je misschien nog wel wat
lekkers in je schoen.

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

Het volgende ’t Luutke, 18 loopt van 8 tot 29 december 2020
kopij inleveren woensdag 2 december voor 20:00 uur via e-mail.
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Dag lieve kinderen uit De Lutte,

Ik moet natuurlijk erg voorzichtig zijn, omdat ik niet ziek wil worden.

Jaarkalender 2020
November

Brief van Sinterklaas

Groetjes,
Sinterklaas
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Persbericht inzake windturbines Nationaal Landschap
Noordoost Twente
Wij, actievoerders tegen de windturbines in De
Lutte hebben, spreken ons opnieuw uit tegen de
voorgenomen plaatsing daarvan in het Nationaal
Landschap Noordoost Twente. Dat is ook hard
nodig, want de bestuurlijke lobby om deze turbines kost wat kost er door te drukken, lijkt alsmaar
groter te worden.
Wij verzetten ons met name tegen de wijze waarop de plannen nu gepresenteerd
worden. Er zijn 2 dingen waartegen wij bezwaar hebben en die we onder de aandacht
willen brengen.
Het eerste betreft de recent gestarte enquête om de mening te peilen van de inwoners van Noordoost Twente. Die enquête betreft de vraag hoe de inwoners denken
over windmolens en zonne-energie. Dat lijkt mooi, maar de vragen worden gesteld
vanuit een al gemaakte keuze dat “gemeenten in Noordoost Twente(…) dus ook met
zonne-velden en windmolens aan de slag moeten”, zo valt in het persbericht van
Energie van Noordoost Twente te lezen. Er is daarin geen ruimte om mee te denken
over alternatieven.
Wij roepen inwoners op wél mee te doen aan deze enquête (www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst) en via het invullen ervan aan te geven, dat dit de verkeerde
vraagstelling is en zich uit te spreken tegen de plaatsing van windturbines. Daarnaast
blijft het ondersteunen van onze petitie tegen plaatsing mogelijk. Hierop zijn inmiddels al meer dan 1100 handtekeningen verzameld
(www.behoudtwentslandschap.petities.nl).
De tweede kwestie betreft de status van het Nationaal Landschap. Er wordt door de
gemeentebesturen een keuze gemaakt om de grenzen van dit unieke stuwwallenlandschap zó aan te passen, dat op er op 8 plaatsen 49 windturbines geplaatst kunnen
worden aan de randen van het Nationaal Landschap en dan voort te gaan met een
soort verkleind Nationaal Landschap (waarin dan ook nog eens 12 zgn. dorpsmolens
van meer dan 100 meter hoog geplaatst kunnen worden.) Wij herhalen ons standpunt
dat er niet aan de status en de grenzen van het Nationaal Landschap getornd mag
worden (en alleen ruim buiten de grenzen daarvan eventueel nagedacht kan worden
over windturbines) om zo het zicht vanuit het stuwwallenlandschap vrij te houden van
windturbines.

van een energietransitie, maar niet ten koste van ons mooie Nationale Landschap! We
proberen ook voorstellen te ontwikkelen voor alternatieven voor locaties in minder
kwetsbare gebieden en alternatieve relevante oplossingen die wij prioritair vinden in
het licht van de energietransitie waaronder wokkelmolens, zonnepanelen op taluds
e.d.
Verder gaan wij volgende week een huis-aan-huis flyeractie organiseren onder alle bewoners van De Lutte met een oproep ons massaal te ondersteunen door het tekenen
van de voornoemde petitie. Bij succes hopen we dit uit te rollen over alle kernen in de
andere NOT gemeenten.
We onderzoeken daarnaast of het mogelijk is te komen tot een Comité van
Aanbeveling met prominente Twentenaren die het behoud van ons Nationaal
Landschap zonder Windturbines ondersteunen.
Met aanwonenden aan Duitse zijde van de grens (Holt und Haar) werken we inmiddels
samen om zo in gesprek te komen met de gemeenteraad van Bad Bentheim. Ook daar
bestaan plannen voor een verdere uitbreiding van het aantal windturbines dat er al
aan Duitse zijde staat. Genoeg is genoeg.
Tenslotte gaan we proberen ook landelijke media te interesseren voor onze
activiteiten.
De strijd gaat door en wordt wat ons betreft geïntensiveerd!
Aanwonenden Zandhuizerweg e.o. De Lutte, namens deze Gerald Notkamp
De gezamenlijke Landgoedeigenaren Lutterzand e.o., namens deze André Bijkerk
Stichting Behoud Twents Landschap, namens deze Thom Weterings

Door Energie van Noordoost Twente is inmiddels ook een concept Nota Windbeleid
opgesteld. Wij komen in de komende weken (opnieuw) met een Zienswijze komen
waarin wij reageren op deze plannen en nog eens actief onze bezwaren onder woorden brengen. Wij erkennen de klimaatproblematiek en onderschrijven de noodzaak
4
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Hoofdprijs van 10.000 euro
loterij carnavalsverenigingen blijft in De Lutte
De netto opbrengst voor de verbouw
(vergroten) van de carnavalsloods bedraagt 52.500 euro. De leden van de beide
carnavalsverenigingen De Bosdûvelkes
en De Tuffelkeerlkes moesten de loten
aan de man brengen. Door de vele maatregelen tegen het coronavirus kwamen
veel acties in het gedrang. De hoofdprijs

van 10.000 euro werd gewonnen door
de familie Oude Egbrink. Verder waren er
nog tal van andere prijzen die afgelopen
donderdag zijn bezorgd door leden van
de loterijcommissie bij de winnaars. Naar
verluid wordt in het voorjaar van 2021
begonnen met de bouw.

Donateurskaartenactie Sint Plechelmus Harmonie
De jaarlijkse donateurskaartenactie van de Sint Plechelmus Harmonie is weer gestart.
Helaas liggen ook voor onze vereniging de activiteiten op dit moment stil, desondanks
hopen we dat wij ook het komende jaar weer op uw steun kunnen rekenen. Met uw
steun kunnen wij ons ook in de toekomst blijven inzetten voor de Lutter dorpsgemeenschap. Door donateur te worden voor € 7,-, draagt u daaraan een zeer belangrijk steentje
bij.
Gezien de huidige situatie kunnen onze leden dit jaar helaas niet bij u langskomen, dus
wij willen u vragen uw bijdrage over te maken. Volgend jaar komen wij graag weer bij u
aan de deur.
Donateur worden kan door €7,- over te maken naar :
Sint Plechelmus Harmonie
NL38 RABO 0130 3984 11
Belangrijk is om hierbij je naam en adres te vermelden.
Wij hopen dat wij ook dit jaar op uw steun kunnen rekenen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage namens alle leden van de Sint Plechelmus Harmonie

bericht van KWF

Overzicht van de winnende lotnummers
0506
HOOFDPRIJS € 10.000,1000
1e prijs tuinset
0276
Diepvries
0194
TV
0009
Koelkast
0740
Tuinbankje
0302
Luchtbed
0922
Luchtbed
0516
Luchtbed
0501
Luchtbed
0758
Opbergkastje met lades
0616
Opbergkastje met lades
0028
Opbergkastje met lades
0530
Opbergkastje met lades
0951
Sportkleding set
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0713
0310
0021
0700
0052
0533
0053

Sportkleding set
Sportkleding set
Sportkleding set
Tegoedbonnen wasstraat Auto
Wessel
Tegoedbonnen wasstraat Auto
Wessel
Tegoedbonnen wasstraat Auto
Wessel
Tegoedbonnen wasstraat Auto
Wessel

KWF kankerbestrijding kreeg afgelopen
zomer groen licht om te mogen collecteren in september, en ondanks de
beperkingen die corona ons gaf was de
inzet van de vrijwilligers groot. In de gemeente Losser is er een totaalbedrag opgehaald van € 7.139,55 en van dit bedrag
is er € 1.967,80 in De Lutte en Beuningen
opgehaald. Deze coronatijd laat ons zien
hoe belangrijk het is om patiënten en
wetenschappelijk onderzoek te steunen.

We willen dan ook alle collectanten bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet tijdens dit bijzondere collectejaar en
uiteraard bedanken we ook alle mensen
voor hun gift.
Hartelijk dank,
Heike Brandenburg
kankerbestrijding

namens

KWF

Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en uiteraard namens beide verenigingen van harte gefeliciteerd met de
gewonnen prijs!
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Kerstboomverkoop de Bosdûvelkes
Op 5 december is het weer zo ver! Maar
dit jaar anders dan anders!
De jaarlijkse kerstboomverkoop van de
Bosdûvelkes vindt plaats op zaterdag 5
december.
De Raad van Elf zorgt wederom voor de
mooiste kerstbomen.
Helaas is er dit jaar geen mogelijkheid
voor de kleintje kerstmarkt en zal ook
het gebruikelijke borreltje niet aanwezig zijn, wel kunt u gerust langs komen
om zelf uw kerstboom uit te zoeken. De
opzet zal namelijk aan alle corona-regels
voldoen. De kerstboom verkoop start
om 9 uur en eindigt om 14 uur en vindt
plaats bij Morsink Dier en Hobby aan de
Dorpstraat 65.
Aan de vaste bezorgservice is niks veranderd, dat houdt in dat we de kerstbomen bezorgen tot bij u op het oprit.
Daarnaast zijn de kersbomen al in de eerste week van december aanwezig en te
koop bij Morsink Dier en Hobby!
Wilt u liever het huis niet uit? Ook daarvoor hebben wij de oplossing. U kunt
namelijk ook eenvoudig en snel uw
kerstboom bestellen via bosduvelkes.nl/
kerstboomverkoop/. Vul uw gegevens in,

in het formulier en de kerstboom wordt
op 5 december bij u thuis bezorgd!
Nieuw dit jaar is een ophaalservice! Bij
het aanschaffen van de kerstboom op de
kerstmarkt kun je voor €2,50 extra gebruik maken van onze nieuwe service; wij
halen dan namelijk na de feestdagen op
9 januari uw kerstboom weer op!
Heb je de kerstboom niet op de kerstmarkt gekocht, maar wil je toch je kerstboom laten ophalen? Dat kan! Meld je
dan aan via bosduvelkes.nl/kerstboomverkoop/, je kunt dan tegen betaling van
€5,- ook gebruik maken van deze service.
De kerstboom dient op 9 januari voor
8.00 uur ‘kaal’ langs de straat te liggen
(in het zicht, niet achter heg of poort), er
mag geen versiering of kruisje meer aan
de boom bevestigd zijn.

Nederland leest
Boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ cadeau voor bibliotheekleden tijdens
Nederland Leest

Kom naar de Fundament Bibliotheek Losser tijdens Nederland Leest en krijg het boek
Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer cadeau vanaf 1 november! Het
boekcadeau kan ook worden opgehaald in servicepunt De Lutte en het breng- en haalpunt in Overdinkel. Let op: Zolang de voorraad strekt.

Over het boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’

In dit boek vertellen twaalf broers en zussen het ware verhaal van hun familie dat zich
afspeelt in de jaren vijftig en zestig. Met hun familiegeschiedenis ontvouwt zich de
geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. Leden van de bibliotheek kunnen
dit boek de hele maand november gratis ophalen in de bibliotheek.

We hopen een mooie kerstboom bij u te
mogen bezorgen!

Campagne Nederland Leest

Nederland Leest is een bibliotheekcampagne van stichting CPNB ter bevordering van
het lezen van boeken met ieder jaar een ander thema. Nederland Leest staat dit jaar
in het teken van geschiedenis. Lezers worden uitgenodigd om met anderen over dit
boek in gesprek te gaan. Helaas zijn er geen activiteiten georganiseerd dit jaar in Losser
omdat in coronatijd bijeenkomsten te veel risico’s met zich meebrengen.
Nog geen lid? Inschrijven kan of persoonlijk in de bibliotheek of via de website
www.bibliotheeklosser.nl
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Subsidie voor dorpslab in De Lutte
Er komt een subsidie van € 140.000 beschikbaar voor het realiseren van een
dorpslab in De Lutte. Het is één van de
eerste 11 Twentse creatieve broedplaatsen die subsidie krijgen uit de rijksregeling Creatieve Broedplaatsen.
De cultuurregio Twente heeft een
Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen
om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie
te stimuleren. Initiatiefnemers konden
in september een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor
820.000 euro beschikbaar was. Er zijn 51
aanvragen binnengekomen uit 10 van de
14 Twentse gemeenten. De afgewezen
aanvragers mogen in de tweede ronde
die in juni 2021 start weer meedoen.

Veel diversiteit in aanvragen
Een toetsingscommissie heeft de plannen beoordeeld en een voorstel voor
toekenning gedaan aan het bestuurlijk
overleg van de Cultuurregio Twente. De
creatieve broedplaatsen zijn gericht op
thema’s zoals bijvoorbeeld de maakcultuur, e-cultuur, talentontwikkeling en
innovatieve productontwikkeling met
onderwerpen gericht op duurzaamheid,
milieu, modulair, circulair, hightech kunst
en design, kennishubs, voedsel, media
en muziek. De komende tijd stellen de
initiatiefnemers zich voor op de website
van www.twente.com/creatieve-broedplaatsen. De gemeente Enschede is namens alle 14 Twentse gemeenten van de
cultuurregio verantwoordelijk voor de
verdeling van de subsidies.
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Carnavalsloodsen als dorpslab in
De Lutte
Er is een subsidie van € 140.000 voor het
creëren van een creatieve broedplaats
in De Lutte. Daar worden de carnavalsloodsen omgevormd tot een creatieve
broedplaats waar kunst, cultuur en techniek samenvloeien, zodat creatieve en
technologische talenten zich thuis voelen in de regio Twente en zich daar willen
vestigen en ontwikkelen. De activiteiten
vinden voornamelijk plaats in De Lutte
maar hebben ook een sterk uitstralende
werking naar andere plaatsen in de omgeving. Er wordt een programma ontwikkeld om kennisdeling en creatieve
kruisbestuivingen tussen de carnavalsverenigingen in NO-Twente te bevorderen. Bij succes is dit plan makkelijk kopieer- en schaalbaar naar andere dorpen.
In De Lutte wordt een openbaar fabricage lab gerealiseerd. Hierbij wordt een
verbinding gemaakt met het concept van
de maakplaatsen. Er zijn samenwerkingsverbanden met verschillende partijen zoals ROC van Twente, Saxion en bedrijven.
Daardoor ontstaat een verbinding met
de Twentse maakcultuur, op het gebied
van textielbewerking of decorbouw. In
het plan wordt aandacht besteed aan de
verbreding en vernieuwing van het publiek. Het plan richt zich op verschillende
doelgroepen:
carnavalsverenigingen,
scholen, lokale verenigingen, bedrijven
en kunstenaars. Voor al deze doelgroepen wordt een programma ontwikkeld
op het gebied van educatie, workshops,
enz. Thema’s die centraal staan zijn bijvoorbeeld creatief denken en ontwerpen,

convectie met smart functional materials, design thinking workshops. Op het
gebied van techniek wordt gedacht aan
PLC-programmering en robot ontwerp,
pneumatiek en hydrauliek.
Wethouder Harry Nijhuis: “Het carnaval
als immaterieel erfgoed van Noordoost
Twente wordt in de creatieve broedplaats
in De Lutte verbonden met moderne
techniek. Een heel bijzondere combinatie die ruimte biedt voor creativiteit en

innovatie. Mooi dat een creatieve broedplaats in de vorm van een dorpslab landt
in de gemeente Losser. En dat ondernemende inwoners in onze gemeente
Losser dit soort uitdagingen aangaan.
Het dorpslab kan uiteindelijk van dienst
zijn voor alle techniek, creativiteit en
kunst voor heel Twente en in het bijzonder voor de carnaval minnende praalwagenbouwers in Noordoost Twente”

Advertentie

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Caroline Woeltjes en ben sinds 2016 Medisch Pedicure.
Ik heb een eigen pedicurepraktijk aan huis op De Luttermolen.
Na de opleiding van pedicure was ik zo enthousiast dat ik verder wilde
studeren voor medisch pedicure om mij op deze manier te specialiseren in de reumatische en
diabetische voet inclusief alle specialistische technieken. Zoals het plaatsen van nagelbeugels,
het maken van ortheses en nagelreparaties door middel van gel of acryl.
Op deze manier kan ik veel mensen helpen.
Ook voor de cosmetische voetverzorging kunt u bij mij terecht.
Voor een mooie nagellak of gellak op de nagels van de voeten maar ook op de handen!
Als u opzoek bent naar professionele voetverzorging, dan kunt u mij bellen of een berichtje
sturen via mail of WhatsApp voor het maken van een afspraak.
Ook voor vragen sta ik u graag te woord.
U kunt natuurlijk altijd een kijkje nemen op mijn website: www.carofeetcare.nl
Tel
: 06 - 20 17 14 59
Email : caroline@carofeetcare.nl
Adres : Weidemolen 2 - De Lutte

“Voeten in topconditie. Daar staan we op.”
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KIEK ES

De Lutte, creatief met Corona

Kiek es!

Voordat ik begon met schrijven heb ik de
column uit het vorige ’t Luutke van Paul
nog eens gelezen. En er is geen woord van
gelogen, het is zoals het is.

Rick Damhuis kreeg na het verschijnen
van het vorige Luutke al vrij snel de digitale wisselbeker thuisgestuurd. Hij had
het juist gezien toen hij ons meldde, dat
onze tekenaar Babs het bord bij de banen
van de jeu de boulesvereniging aan de
Austweg had getekend. Rick, van harte
gefeliciteerd.

Voordat er nu iemand uit de stoel gaat
om een negatieve reactie te geven, wil ik
graag mijn mede-dorpsgenoten een compliment geven. Want ik vind dat WE het
hartstikke goed doen in deze Coranatijd.
Kijk eens welke mooie dingen en initiatieven er zijn ontstaan in de afgelopen maanden. Misschien waren ze ook ontstaan
zonder Corona, je weet het niet.
De loodsen van De Tuffelkeerlkes en De
Bosdûvelkes, worden creatieve broedplaatsen, prachtig! De kaartjes van Tessa,
een pubquiz van Plexat en een autospeurtocht waarin men verkleed op pad ging,
ook geweldig.
En volgens mij heb ik de oplossing voor
de komende Gala’s van onze carnavalsverenigingen. Is het een idee om een walking gala te organiseren waarin bezoekers
langs diverse plaatsen in ons dorp lopen
waar ze getrakteerd worden op geweldige optredens? Kaartjescontrole en een
indrinkborrel bij de Vereeniging, aansluitend een muzikaal optreden in de St.
Plechelmuskerk van de dweilorkesten om
in de stemming te komen. Bij de Blokhut
een optreden van Jan Riesewijk, vervolgens naar de St. Josef kapel voor een inspirerend moment door te luisteren naar
een voordracht. Bij Heebing in de loods
een pauzemoment om dorst en honger
12

te stillen met een mime-optreden van
Gerard Veldscholte, Hans Olde Theussink
en Patrick Reimer. Buik vol en dan naar het
Arboretum waar oud-leden van de dansmarietjes van de St. Plechelmusharmonie
samen met Ludwig Olde Riekkerink de
bomen doen schudden in tropische sferen. Terug naar het Kerkplein waar men,
na vele jaren, opnieuw kan bieden op een
rode trui van Jossie op de veiling onder leiding van Charles en Peter. Bij Plexat bordje
erwtensoep of broodje baklever met een
buut van ProatPoal. Tot slot een afzakkertje bij ’t Lutters Kwartier waar beide
raden van 11 het publiek vermaken met
een luchtgitaarwedstrijd beoordeeld door
Stephan Scheper, Freddy van Mook en
Ronald Roord. Volgens mij kan dit wel iets
worden, het is een opzetje.

Ook dit keer heeft Babs Oude Elferink een
tekening gemaakt van een herkenbaar

stukje De Lutte. Denkt u te weten wat
Babs precies heeft getekend, kom dan
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek
Es: www.facebook.com/kiekesintluutke. In
de reacties onder het betreffende bericht
kunt u de locatie doorgeven. Veel succes
en geef uw ogen goed de kost als u - met
inachtneming van de RIVM-regels- door
ons prachtige dorp loopt.
De redactie

Carnaval, het wordt een ander carnaval
dan anders. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het minder zal zijn, creativiteit is
de sleutel en dat hebben we in ons dorp.
De Tuffelkeerlkes hebben het goed begrepen met hun “Blief bie Hoesquiz”, maar ik
hoop niet dat men dit letterlijk gaat nemen mocht er een walking gala komen….
Monique Greftenhuis
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 22 november
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. het
dameskoor
Voorganger
: Mevr. I. Onland
Lectrice
: Mevr. A. Scholte Lubberink
Woensdag 25 november: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor H. Jacobs
Zaterdag 28 november
18.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
Voorganger
: Pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: Mevr. T. Hesselink
Misdienaars
: Michelle Steenbekke en Lars Grote Beverborg
Woensdag 2 december: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor T. Munsterhuis
Zondag 6 december:
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. het herenkoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Woensdag 9 december : 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor H. Jacobs
Gedoopt:
Eline Vrooijink dochter van Guus en Loes Vrooijink-Horck
Stan Koertshuis zoon van Remon en Marije Koertshuis-Kuipers
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind
Overleden:
Jan Vlutters, Stationstraat 74 Borne. Op de leeftijd van 83 jaar.
Riet Groot-Kommer, Ertsmolen 2. Op de leeftijd van 70 jaar.
Gradie Wigger-Meijerink, Vicarystraat 1 Losser. Op de leeftijd van 84 jaar.
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Intenties
22 november: Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Alwie Grunder, Ludgerus Segerink,
Jan Vlutters, Rieky Berning-ten Veldhuis.
Jaargedachtenis: Gerard Heijdens, Ouders Nijhuis-oude Lohuis, Albert Berning,
Betsie Haafkes-Muntel, Tonnie Oosterbroek.
Zondag 29 november: Gerhard Koertshuis, Echtpaar Welhuis-Westerik, Annie
Niehof-Nolten, Ouders Pross-Welhuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Johan
Beernink (Hoge Kavik), Ouders Jeunink-Pots, Johan grote Beverborg, Ludgerus
Segerink, Jan Vlutters, Rieky Berning-ten Veldhuis.
Jaargedachtenis: Ouders Wigger-Rakel, Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman,
Marie Breukers-Brummelhuis, Jan Volker, Echtpaar Oosterbroek-Oude Hengel,
Ouders Pross-Welhuis, Herman Pünt, Marietje ter Beek-Schurink.
Zondag 6 december: Ouders Wonniger-Rolink, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca,
Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Johan Grashof, Herman Koertshuis, Jan Vlutters,
Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink.
Jaargedachtenis: Truus Egberink-Grashof, Frans Brookhuis, Hendrik Reimer,
Jozef Scheper.
Pastorpraat:
Vanmorgen heb ik een mooie herfstwandeling gemaakt. De natuur is nu heel mooi
met al die prachtig gekleurde bomen, de bladeren op de paden en de vele
paddenstoelen. Het lijkt wel of de natuur mooier is dan andere jaren. Of is het niet
de natuur die dit jaar anders is, maar ligt het aan mij; kijk ik misschien “met andere
ogen”? Heb ik dit jaar meer aandacht voor de natuur, omdat ik mijn aandacht daar
nu beter op kan richten? Veel bezigheden en activiteiten zijn immers weggevallen,
we worden daar allemaal mee geconfronteerd. Al die andere afleidingen, waar we
letterlijk maar vaak ook vooral in ons hoofd heel druk mee kunnen zijn, zijn er nu
niet. Ik zou deze gedachte willen vasthouden voor de tijd die voor ons ligt: de
Advent, de voorbereidingstijd voor Kerstmis. Het ziet ernaar uit dat het een tijd
wordt zonder de gebruikelijke decemberdrukte van kerstmarkten, kerstborrels,
kerstvieringen, kerstconcerten, kerstdiners……….allemaal om in de stemming te
komen voor de Kerst. We zullen ons dit jaar anders moeten voorbereiden dan we
gewend zijn, maar misschien mogen we doordat er veel niet is dit jaar ontdekken
wat er wél is en er wél toe doet. Mogen we ontdekken wat we heel erg missen, maar
ook waar we best zonder kunnen. Mogen we met andere ogen kijken naar waar het
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in deze tijd in ons geloof om gaat; de voorbereiding op de geboorte van Jezus. Met
de komst van Jezus in onze wereld, is God op een unieke wijze in een mens
openbaar geworden. Met Kerst gaat het ook over de komst van Jezus in ons eigen
leven, in ons innerlijk. We vieren dat we steeds meer de mens mogen worden die we
door God bedoeld zijn, de mens die we naar zijn beeld en gelijkenis mogen zijn. Zal
het ons lukken om in deze adventstijd daarnaar uit te zien, ons daarvoor open te
stellen, daartoe te leven? Meer dan andere jaren? Laat dit een hoopvolle gedachte
zijn, in deze donkere tijd. Laten we hoopvol op weg gaan naar het Licht.
José van den Bosch, pastoraal werker
Woordje van de locatieraad
Beste mensen, graag wil ik het volgende met jullie delen. Het is ondertussen alweer
5 jaar geleden dat op het kerkhof de Calvarieberg verplaatst is en op de nieuwe plek
de omgeving o.a. verfraaid is met de apostelstenen. Dit zijn de stenen die om de
kruisigingsgroep heen staan met de namen van de apostelen erop. Deze namen
echter zijn in het voorjaar vervangen door roestvrijstalen exemplaren. Het vorige
materiaal bleek de weersinvloeden niet goed te doorstaan. De gehele Calvarieberg
en omgeving zijn gereinigd door Gerrit Schopman en het geheel ziet er weer prachtig
uit! In de ruimte tussen het portaal en het hek bij kerk binnenkomst staan nu
meerdere vitrines. Deze hebben we gekregen en we zijn hier erg blij mee. De
bedoeling is dat ze het hele jaar door gevuld zullen worden met attributen uit het
rijke kerkelijke leven. We willen de gulle gevers bedanken voor deze vitrines.
Vanaf de 1e Advent tot aan Maria Lichtmis (2 Februari) zullen de vitrines gevuld zijn
met kleine kerststalletjes en groepjes uit de verzameling van Jan Riesewijk. Vanaf
kinds af aan verzamelt hij al kerstgroepen en stallen en in de loop der jaren heeft hij
al een behoorlijke verzameling opgebouwd. Grote groepen en stallen van hem zijn
jaarlijks te bewonderen in de Steenfabriek in Losser. Helaas wordt die prachtige
expositie dit jaar door de Corona niet gehouden. Jan geeft aan het erg leuk te vinden
dat een gedeelte van zijn collectie door deze vitrines toch aan de mensen
gepresenteerd kan worden.
Er zullen groepjes uit de hele wereld te zien zijn, overal ter wereld is de geboorte
van Christus weergegeven op lands eigen manier. De culturele achtergrond is in de
groepjes terug te zien.
U bent van harte uitgenodigd te komen kijken. Hopelijk kunt u door de kerstgroepjes
ook het ware kerstgevoel beleven.
Mocht u zelf iets hebben wat goed in de vitrines tentoon gesteld kan worden dan
bent u van harte uitgenodigd dit te doen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
rozenkransen, iconen of Mariabeeldjes.
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Ons kerkelijk leven is rijk aan symboliek, gebruiken en attributen. Hier moet je oog
voor willen hebben, we hopen dat deze vitrines hier aan bij mogen dragen!
Vriendelijke groet, Maria Wolbert-Closa Rodrigo, Voorzitster locatieraad
Adventsactie: Delen snakt naar meer.
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. Zij kunnen daardoor
nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede (armoedeval),
ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Adventsactie wil vrouwen en kinderen
helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks
voeren zij campagne tijdens de advent periode.
Als parochie Lumen Christi zullen wij dit jaar het advent project “voldoende eten
voor kinderen in Nicaragua” omarmen. Het project komt ten goede aan een kleine
700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in deze gezinnen zijn ondervoed. De
gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om de opbrengst van
hun moestuinen te verbeteren en kennis van goede voeding te verhogen. Ieder gezin
ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, pikhouweel en zaden
om hun eigen groenten te kweken.
Verder ontvangen zij vouchers die zij in noodsituaties in kunnen wisselen voor
voedselpakketten. Samen met adventsactie kunt u bijdragen een wereld waar
mensen voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig
wordt verdeeld. U kunt dat kleine duwtje in de rug geven.
Vanuit het diaconaal beraad hopen wij van harte dat u een financiële bijdrage kunt
en wilt leveren aan dit bijzondere project.
Beste mensen,
De Voedselbank Oost Twente telt ca. 110 onbetaalde vrijwilligers die allemaal een
deel van hun vrije tijd besteden aan het vergaren van voedsel en samenstellen van
waardevolle voedselpakketten voor medemensen, de minstbedeelden onder ons,
die onder de armoedegrens leven. Wekelijks worden ca. 160 voedselpakketten gratis
ter beschikking gesteld aan evenzoveel gezinnen die wonen in de gemeenten
Oldenzaal en Dinkelland. Deze medemensen zijn sterk afhankelijk van het
voedselpakket en waarderen deze ondersteuning enorm. Het voedsel wordt door
ons voedselverwervingsteam in goede samenwerking met alle supermarkten,
verschillende voedselproducenten en velen van u, verzameld en zo proberen wij
wekelijks een goed en gezond voedselpakket samen te stellen. De voedselbank Oost
Twente organiseerde in het verleden 2 x per jaar een voedselinzameling in alle
parochies, vallende onder Lumen Christi, maar in deze Corona periode is alles
anders.
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Kerkbezoek is nauwelijks mogelijk, waardoor het moeilijker is om boodschappen in
de kerk af te geven, zoals dit in het verleden gebeurde.
Onze voedselverstrekking mag er niet onder lijden, ook niet, nu er door Corona nog
meer cliënten in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket.
In overleg met uw Pastor hebben wij nu het volgende in deze Corona periode
opgezet: 1. U kunt, zoals gewoonlijk, een aantal boodschappen bezorgen in uw
parochiekerk. 2. U kunt een financiële bijdrage doen door een bedrag over te maken
op rekeningnr. NL83RABO0311222382 t.n.v. voedselbank Oost Twente - Lumen
Christi. 3. Wellicht zijn er voedselproducenten of anderen onder de parochianen die
ons structureel kunnen/willen helpen, dan komen wij graag met u in gesprek, u kunt
contact op nemen met onderstaand telefoonnummer, lid van het
Voedselverwervingsteam. 4. U kunt uw DE koffie waardepunten doneren in de box
die hiervoor in uw kerk wordt neergezet.
In De Lutte kunt u uw boodschappen voor de voedselbank inleveren in de week van
22 t/m 29 november, achter in de kerk.
De kerk is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur. Wij rekenen op uw steun.
Namens Voedselverwervingsteam van de Voedselbank Oost Twente,
Oldenzaal-Dinkelland. Coördinator: Ben Hampsink telefoon: 06 53323073.
Gerharduskalender.
De St. Gerardus Bedevaart in Overdinkel heeft dit jaar in aangepaste vorm
plaatsgevonden. Wel is de bekende St. Gerardus kalender ook dit jaar te verkrijgen.
In De Lutte is deze te bestellen of af te halen bij Gerard Gervink. Appelvinkstraat 39.
Kosten van deze dagkalender bedraagt € 7.90. inclusief schild. Tel: 0623590628

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; Woensdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur
Woensdagavond van
19.30 – 20.30 uur
Vrijdagmorgen van
9.00 - 10.30 uur
Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalvingziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441

gewijzigde
openingstijden
maandag

07.00 - 19.00 uur

dinsdag

07.00 - 19.00 uur

woensdag

07.00 - 19.00 uur

donderdag

07.00 - 19.00 uur

vrijdag

07.00 - 19.00 uur

zaterdag

07.00 - 18.00 uur

zondag

10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info
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gemak voor elke dag
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