
"Tuffelstekk’n, voor elk wat wils, 
een gezellige dag voor iedereen"

Agenda
02 Jan Kaarttoernooi S.V. Delutte
03 Jan  DDM Nieuwjaarsreceptie
06 Jan Nieuwjaarstreffen
11 Jan  Jeugdgala Bosdûvelkes
12 Jan  1e Gala-avond
13 Jan  Gala Matineé 
18 Jan  2e Gala-avond
19 Jan  3e Gala-avond
19 Jan  Tuffelstekk’n

Brandje Zwaluwstraat in 
#DeLutte betreft vuurwerk in 
coniferen. Super snel gedoofd 
door Brandweer De Lutte.

De Lutte 
@DeLuttecom  30-12-12 20:31

Twitter

"Behoefte aan creatieve geesten 
die nieuwe elementen toevoegen" 

  "afvalcontainers in het centrum      
    een doorn in het oog"

"Dorpshoes ontvangt kennisvou-
cher ter waarde van € 1.000"

"Opgenomen in de Graven Garde 
van De Bosdûvelkes"

"Jongens van de Plechelmus-
school winnen handbaltoernooi"

Uitgave 1 - van  5 Januari t/m 25 Januari 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
02 Jan Kaarttoernooi S.V. De Lutte
03 Jan  DDM Nieuwjaarsreceptie Locatie Dorpshoes
06 Jan Nieuwjaarstreffen in dorpshoes vanaf 11:00 uur
11 Jan  Jeugdgala Bosdûvelkes met verkiezing Jeugdhoogheden
12 Jan  1e Gala-avond Bosdûvelkes
13 Jan  Gala Matineé Bosdûvelkes
14 Jan Verkiezing sportploeg van de gemeente Losser 2012, de Vereeniging
16 Jan Kaarttoernooi S.V. De Lutte
18 Jan  2e Gala-avond Bosdûvelkes
19 Jan  3e Gala-avond Bosdûvelkes & uitreiking Orde van Verdienste De Lutte Bosdûvelkes  
19 Jan Tuffelstekk’n, Hotel De Grote Zwaan, 20:00 uur
22 Jan Zijactie; Jaarvergadering, om 20:00 uur
24 Jan KBO; weerman Tonny Morsink 
30 Jan Kaarttoernooi S.V. De Lutte
02 Feb  Carnavalsmis Tuffelkeerlkes en Bosdûvelkes
06 Feb  Aanbieden carnavalswagens Bosdûvelkes
08 Feb  Schoolcarnaval Plechelmusschool & Jongerenbal Bosdûvelkes in feesttent centrum
09 Feb  Carnavalsavond Bosdûvelkes in feesttent centrum
11 Feb  Rosenmontag De Lutte met carnavalsoptocht
12 Feb  Slotbal carnaval 2013 in De Vereeniging
13 Feb Kaarttoernooi S.V. De Lutte
14 Feb  DDM Lezing Natuurbeleving in Twente Locatie Dorpshoes
19 Feb KBO; kaartmiddag KBO met Beuningen
20 Mrt DDM Dialectavond Locatie Dorpshoes
04 Apr DDM Lezing Auschwitz Locatie Dorpshoes
07 Apr Dialectviering Zijactief om 15.30 uur
26 Mei  Eerste Heilige Communie

=================================================================================
Dr. Brandenburg 0541-551355
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 5 t/m 13 januari 2013.
Op werkdagen tussen 8.00 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.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.         0541-552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.   0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. M.ter Beek-Schuring   0541-551691  
=================================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 2 loopt van 26 januari t/m 15 februari kopie 
inleveren voor Woensdag 16 januari voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
=================================================================================
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De redactie van 't Luutke wenst iedereen een gezond en gelukkig 2013!

Kennisvoucher voor Erve Boerrigter
Een mooie opsteker in een tijd waarin de meeste organisaties 
juist moeten inleveren. Zo mag de kennisvoucher ter waarde 
van € 1.000 worden genoemd, die het bestuur van dorpshoes 
Erve Boerrigter vorige maand kreeg overhandigd in Vilsteren.  
Dorpshoes Erve Boerrigter is daarmee een van de eerste kul-
turhusen in Overijssel die gebruik maakt van deze subsidierege-
ling. De provincie Overijssel heeft in totaal 61 kennisvouchers 
beschikbaar gesteld. Deze waardebonnen kunnen worden 
besteed aan het inhuren van kennis ten behoeve van het kulturhus. Bijvoorbeeld voor 
het inhuren van een adviseur over bedrijfsvoering, communicatie of fiscale zaken.
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moest het dorpshoes een zogeheten 
Kusa-scan (Kulturhus/samenwerking) invullen.  Deze scan is een hulpmiddel om de 
samenwerking binnen een kulturhus te stimuleren en eventuele knelpunten in beeld 
te krijgen. Zowel het bestuur van het dorpshoes als enkele gebruikers hebben de scan 
ingevuld. Die voortvarende aanpak leidde ertoe dat Aly Schoordijk en Stephan Scheper 
op 14 december in het kantoor van de stichting Stimuland Overijssel een kennisvou-
cher in ontvangst mochten nemen. Dat gebeurde tijdens een netwerkbijeenkomst voor 
gemeenten en kulturhusen. Het geld zal met name gebruikt worden om de onderlinge 
samenwerking nog meer aan te halen, de rol van vrijwilligers binnen het dorpshoes te 
versterken en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Het bestuur van Erve Boerrigter 
is bijzonder verguld met de provinciale bijdrage: ‘Deze subsidie stelt ons in staat om de 
exploitatie van het dorpshoes nog meer te verbeteren.’

Nieuwsjaartreffen in dorpshoes
Net als vorig jaar wordt het nieuwe jaar in dorpshoes Erve 
Boerrigter ingeluid met een nieuwjaarstreffen. Deze informele 
bijeenkomst wordt gehouden op zondag 6 januari van 11.00 tot 
13.30 uur. Het nieuwjaarstreffen is niet alleen bedoeld voor alle 
organisaties en verenigingen die onderdak hebben gevonden 
in het dorpshoes. Alle inwoners van De Lutte zijn vanaf 11.00 
uur van harte welkom om met elkaar het glas te heffen op het 
nieuwe jaar. 

Jaarvergadering Zijactief
De jaarvergadering van Zijactief wordt gehouden op 22 januari 2013 Het begint om 
20:00 uur. De leden krijgen allemaal nog persoonlijk berichtEn er komt ook nog een pro-
gramma boekje Wat we die avond nog meer doen staat dan in het boekje.
We hopen op een goede opkomst  namens het bestuur
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Inwoners van De Lutte worstelen met gemeente Losser
Hoe we het ook wenden of keren: de opkomst is vaak bepa-
lend hoe een onderwerp wordt beleefd. Hoewel er ontzettend 
veel over wordt gesproken in het dorp: "De Lutte naar 
Oldenzaal i.p.v. Enschede', was de opkomst maar mager op 
donderdagavond in dorpshoes Erve Boerrigter. Er waren 32 
bezoekers naar de informatieavond gekomen. Een van de 
bezoekers voerde als reden aan dat de Luttenaren het 
Losserse bestuur beu zijn. Volgens enkele insprekers ging het 

ook niet om de diverse samen werkingen van de gemeente Losser met andere gemeen-
ten in Noordoost Twente of de meest recente verschuiving van de bedrijfsvoering naar 
de gemeente Enschede. Het college van B&W was in de veronderstelling dat juist deze 
laatste coöperatie de reden van het ontevreden gevoel was bij de inwoners van De 
Lutte. Maar het zijn juist zaken die 30 of zelfs 40 jaar terug gaan. Te denken valt aan: 
Luttermolenveld, Laga, sporthal, het tracé van de rijksweg A1, herinrichting dorpscen-
trum, de ongelofelijke bestuurlijke chaos die er jarenlang heerste in Losser, dat zijn de 
voedingsbodems voor de hang van de Luttenaren naar een gemeente als Oldenzaal. De 
recente bestuurswisselingen: een wethouder uit Enschede en de ander uit Ootmarsum 
en de uitbesteding van de bedrijfsvoering naar de gemeente Enschede hebben dit 
richtingsgevoel alleen maar versterkt. 
De bezoekers konden de presentatie van het college, bestaande uit burgemeester Sij-
bom en de wethouders Weijerink en Hassink, alom waarderen. Er werd ook veel duide-
lijk gemaakt. De vele samen werkingen met allerlei gemeenten in NOT verband of zelfs 
met de gemeente Enschede werden zelfs vanzelfsprekend ervaren. Het college heeft 
de insteek om de gemeente Losser te laten voortbestaan, wat mede mogelijk gemaakt 
kan worden als de bevolking hier ook achterstaat. Maar dat was nou juist in De Lutte de 
moeilijkheid. Het college begreep dat het in De Lutte veel dieper zat. Wat ze 'mee willen 
nemen' is dat de vele (bestuur)vrijwilligers al 30 jaar zorgen hebben en geworsteld heb-
ben met het gemeentebestuur van Losser. "We moeten de identiteit ombuigen naar een 
Losserse", aldus wethouder Hassink. 
De zaal werd het wel eens over het feit dat de politieke partijen hier richting aan dienen 
te geven. Ook het feit dat bestuurders (wethouders) van 'buiten' duidelijk makkelijker 
hun werk kunnen doen dan 'eigen' wethouders geeft toch te denken. 
Vertegenwoordigers van Dorpsbelangen De Lutte deden zowel aan het college als aan 
de aanwezige inwoners van De Lutte de oproep om meer te communiceren met hun 
orgaan. 

Opbrengst collecte Nationaal MS Fonds
De totale opbrengst van de collecte voor het Nationaal MS Fonds bedroeg in De Lutte     
€ 856.64   Met dit bedrag kan het Nationaal MS Fonds zich blijven inzetten om de kwali-
teit van leven van mensen met deze chronische ziekte te verbeteren! Allen (collectanten 
en gevers) hiervoor hartelijk dank! Ik hoop dat we volgend jaar weer op uw inzet/gift 
mogen rekenen. De collecteweek is dan van 18 t/m 23 november 2013.
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Vrijwilligers die zich 1 avond in willen zetten voor dit goede doel kunnen zich aanmelden 
bij het MS Fonds of bij Karin Kamphuis-Meijerink;
tel. 0541-552744, e-mail: pkkamphuis@gmail.com. We zouden nog graag mensen in ons 
collecte-team willen voor evt. “De Elfterborgh” (bewoner?), buitengebied De Lutte en 1 
of 2 collectanten voor dorp De Lutte. Meld u aan! Vele handen maken licht werk!
Karin Kamphuis-Meijerink, coördinator MS collecte De Lutte. www.nationaalmsfonds.nl

Piratenavond in De Lutte en  Tuffelstekk’n 2013
Op zaterdagavond 19 januari wordt er voor de tweede keer 
een echte Lutterse Piratenavond gehouden.  Op deze avond 
strijden meerdere piratenteams uit De Lutte en omgeving  om 
de beste muziek /presentatie.  Piraten zullen de sfeer brengen 
met de mooiste en populairste piraten muziek. Bekende hits 
uit dit circuit zullen de revue passeren, echte meezingers maar 
ook oude evergreens.
De aanvang is om 20.00 uur in Hotel De Grote Zwaan in De 
Lutte. De entree is natuurlijk gratis. Na deze opwarmer is er de volgende dag op zondag 
20 januari het Tuffelstekk’n 2013. En dit alweer voor de 19e keer. Verschillende carna-
valsverenigingen uit oa De Lutte, Oldenzaal, Losser en Duitsland komen Baron Gerben II, 
Adjudant Stefan en Miss Maudy “tuffel” aanbieden. 
Naast het tuffel aanbieden door de hoogheden van de verschillende carnavalsverenigin-
gen zullen blaaskapellen veelal zorgen voor de vrolijke noot. Ook zullen er optredens zijn 
van dansgroepen zoals de Martini Wichter”.  De dag wordt afgesloten met een spette-
rende finale. Een (regionaal) bekende artiest zal voor een mooie afsluiting zorgen. Voor 
elk wat wils, een gezellige dag voor iedereen.
Het Tuffelstekk’n worden gehouden in Hotel de Grote Zwaan in  De Lutte.
Wij nodigen u allen uit, jong en oud, om dit met ons mee te vieren. Zondag 20 januari 
vanaf 12.30 uur. De toegang is vrij. 

Tweede oplage zegels De Lutte
De eigen postzegels van De Lutte vinden gretig aftrek. 
De tweede oplage van de bijzondere zegels met de Hellehond 
is vanaf nu weer te koop. Op 16 november werden de zegels 
voor het eerst verkocht bij Morsink Dier & Hobby. In amper 
twee weken was men door de voorraad heen. Zowel Lutterna-
ren als filatelisten omarmden de nieuw zegels. 
Van de opbrengst komt € 1,50 euro per vel ten goede aan het 
onderhoud van het bekende Hellehond-beeld. 

Deze waakt al sinds de jaren '60 over de gemeenschap, en is onderdeel van de vlag van 
De Lutte.
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Onder deze rubriek zal de komende tijd iets verteld worden over de geschiedenis van 
De Lutte.Waarom deze naam “ Kroniek van De Lutte” ?  Pastoor  J.G.Geerdink die vanaf  
1831 tot 1868  eerst als kapelaan en later als pastoor verbonden was aan de parochie-
kerk van de H.Plechelmus  heeft veel geschreven over de geschiedenis van De Lutte  en 
zijn met de hand-geschreven (dag)boek is nog aanwezig op ons parochiecentrum.   In 
1945 zijn deze “aantekeningen” voor het eerst in boekvorm uitgebracht onder de naam 
“Kroniek van De Lutte” en men zou dit ook kunnen zien als het eerste geschiedenisboek 
van De Lutte.    
Ontstaan van De Lutte
Wanneer de eerste bewoners zich vestigden in de 
omgeving van De Lutte is niet bekend maar wel 
dat op diverse plaatsen urnen, aardewerk en zelfs 
stenen bijlen zijn gevonden die dateren uit de zgn. 
steen- en ijzertijd en dat is ver voor de geboorte 
van Christus, het begin van onze jaartelling.
Waren de eerste bewoners rondtrekkende jagers  
later ging men het land bewerken en zich vestigen 
en zo ontstonden de eerste boeren-erven.  Deze 
bewoners hadden uiteraard alle belang bij een 
vreedzaam samenleven met de buren (“noaber-
schap”) en zo ontstonden er buurtschappen  of 
boerschappen met zgn. “gewaarde” erven.  Dat 
waren de boeren/erven die naast het bezit van 
hun erf ook een stemrecht hadden op het ge-
meenschappelijk bezit van de omringende grond : 
de marke (grond) .    De grenzen van deze marke-
gronden is later in oude geschriften wel vastge-
legd en ook het beheer ervan in zgn. markeboeken.   Ook bij onze historische vereniging 
De Dree Marken is hierover het nodige terug te vinden voor belangstellenden. 
De Lutte was zelfs  zo'n uitgestrekte marke dat deze werd onderverdeeld in een 4-tal 
heurnes, t.w. de Elfterheurne, de Roorderheurne, de Moltherheurne en de Hengelheur-
ne . Onze “buren” waren toen de markes  Losser, Lonneker, Berghuizen, Beuningen en 
Rossum/Volthe.
Lange tijd was De Lutte op deze wijze een vrij zelfstandige gemeenschap maar bij de 
komst van keizer Napoleon veranderde dat drastisch.  De markes werden opgeheven en 
samengevoegd tot gemeenten  en zo ontstond de gemeente Losser.
Tot zo ver zeer beknopt het ontstaan van De Lutte en in dit dorpsblad 't Luutke zal de 
komende tijd wel wat meer worden geschreven over de geschiedenis van ons mooie 
kerkdorp en haar omgeving.     - Tonnie Bekke -

KRONIEK  DE LUTTE



7

Residentie aangeboden aan Graaf Bosdûvelkes
Op zeer traditionele wijze werd voor de 46ste keer de sleutel 
van café/zalencentrum De Vereeniging overhandigd aan het 
hooghedenspan van De Bosdûvelkes in De Lutte. Graaf Raymond 
en adjudant Arjan ontvingen de sleutel onder grote belangstel-
ling van uitbater Dennis Nijhuis. Dennis Nijhuis deelde mede 
zeer veel vertrouwen te hebben
de hoogheden en daarom met een gerust hart de sleutel kon 
overhandigen. “In al die jaren dat ik samen werk met De Bosdû-

velkes is dat op  zeer plezierige wijze gegaan. Dus logisch dat ik ook aan Graaf Raymond 
en zijn adjudant de zaak gedurende de carnavalsfeesten toe vertrouw”,  zo besloot 
Nijhuis. 
Voorafgaand aan de sleuteloverdracht genoten de leden van de carnavalsvereniging een 
gezamenlijk ontbijt in De Vereeniging. En eenmaal na de opening van de residentie kwa-
men vele bezoekers, familie, vrienden, collega’s en buren de hoogheden feliciteren. De 
hoogheden konden met hun dames Merlin en Ilonka vele cadeaus en goede wensen in 
ontvangst nemen. Van de bevriende verenigingen waren dat uiteraard De Tuffelkeerlkes 
met hun net benoemde miss Maudy en baron Gerben en zijn adjudant Stefan, afgevaar-
digden van de Gaffel Aoskes uit Losser en uit Duitsland de e.V. ‘Grün und Weiss’ en uit 
Gronau de Gronauer Narren Gilde. De presentatie was in handen van Jos Senger. Na de 
instuif werd het feest voortgezet met muziek van drive-inn show StarLight.

Plechelmusschool wint handbaltoernooi
Dat er in De Lutte veel handbaltalent rondloopt mag genoeg-
zaam bekend zijn. Vooral de dames van SV De Lutte hebben de  
afgelopen jaren indrukwekkende prestaties neergezet. Maar 
ook de jongens van de Plechelmusschool blijken uitstekend uit 
de voeten kunnen op het handbalveld. Zij wonnen het jaarlijkse 
kersthandbaltoernooi voor basisscholen, dat voor de 42ste keer 
in Losser werd gehouden. Het jongensteam van de Plechelmus-
school versloeg in de finale de concurrenten van de Martinuss-
school. Makkelijk was dat niet. Tot twee keer over kwam de Martinus op voorsprong. 
Maar de jongens uit De Lutte lieten zien over veel veerkracht te beschikken en wisten 
met een 3-2 zege beslag te leggen op de beker. 

Ook het meisjesteam van de Plechelmusschool behaalde de finale. Het meisjesteam van 
de Plechelmusschool uit De Lutte won alle wedstrijden met grote overmacht. Zo werden 
de poulewedstrijden met grote overmacht gewonnen. Maar in de finale bleek het team 
van De Saller toch net iets te sterk (7-4), waardoor de meisjes genoegen moesten nemen 
met een eervolle tweede plaats.
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Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal

Handbal
Dinsdag 8 januari
20.30 uur De Lutte Recreanten-De Tukkers
Zaterdag 12 januari
19.00 uur De Lutte 2-B.W.O.
20.15 uur Het Lutterzand/De Lutte 1 - Maedilon/VZV
Zondag 13 januari
10.00 uur De Lutte D1 - Bentelo D1
10.45 uur De Lutte C2 -  B.W.O C1
11.30 uur De Lutte C1 - De Tukkers C1
12.30 uur De Lutte A1 - Bentelo A1
Zie voor actuele informatie de website: www.svde-
lutte.nl

Volleybal
vrijdag 11 januari 
18:30 Lutheria DS 3 -  TVO DS 1
20:15 Lutheria DS 1 -  Volley '68 DS 1
vrijdag 18 januari 
18:30 Lutheria DS 4 -  Harambee DS 7
18:30 Lutheria DS 3 -  Time Out'75 DS 3
20:15 Lutheria DS 1 -  Saasveldia DS 1
20:15 Lutheria DS 2 -  ATC DS 1
(De jeugdwedstrijden waren bij het ter perse gaan 
nog niet bekend)
Zie voor actuele informatie de website: www.
lutheria.nl 

Handbaldames Het Lutterzand/De Lutte genomineerd voor Sportploeg 
gemeente Losser!
Wij hebben gemeend ons dames team op te geven voor sportploeg van de
gemeente Losser. Dit team is het seizoen 2011/2012 kampioen geworden van de
Regioklasse en komt nu uit inde de 2e divisie landelijke NHV. Tegenstanders
komen uit de bovenste helft van Nederland.
De sportraad die deze verkiezing organiseert heeft ons dames team dan ook
genomineerd. Daarnaast zijn er verkiezingen voor beste sportvrouw, sportman,
sporttalent, sportvrijwilligersprijs, gehandicaptensporter/sportploeg en de
persprijs. De verkiezing vindt plaats op maandagavond 14 januari 2013 in "de
Vereeniging" in De Lutte. We hopen uiteraard dat ons dames team Sportploeg
van de gemeente Losser wordt!!

Bijzondere opname in de Graven Garde
Wanneer een carnavalshoogheid bij De Bosdûvelkes in De 
Lutte aftreedt wordt hij, nadat nogal wat protocollaire eisen 
zijn ingewilligd, opgenomen in de Graven Garde van dezelfde 
vereniging.
Normaal gesproken wordt de oud-Graaf opgenomen in de 
Garde door de vorige oud-Graaf. Dit jaar deed zich echter de 
kans voor om dit anders in te vullen. Oud Graaf Louis zag als 
12-jarige jongen zijn vader in 1979 Graaf van De Lutte wor-

den. Daarom werd van de vaste regel afgeweken en werd Louis Volker officieel door zijn 
vader, oud-Graaf Hendrik, opgenomen, in de Graven Garde van De Bosdûvelkes, door 
hem de versierselen behorende bij het lidmaatschap  om te hangen.  
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Nieuws van Stichting Dorpsbelangen De Lutte.  
‘de samenwerking van de gemeente Losser met Enschede’
Op 13 december vond een informatieavond plaats in ons Dorpshoes. De burgemeester 
en wethouders van Losser gaven uitleg over de samenwerking van Losser met de ge-
meente Enschede.  Ook vertelden zij iets over de contacten die er zijn met de gemeente 
Dinkelland en Tubbergen. Tijdens deze avond werd duidelijk dat vele inwoners liever 
hadden gezien dat Losser meer was gaan samenwerken met Oldenzaal. Dit omdat De 
Lutte meer binding heeft met deze gemeente dan met Enschede.
Wij, de leden van dorpsbelangen, zien het als taak om op te komen voor de belangen 
van de inwoners van De Lutte. Wij zullen dan de ontwikkelingen t.a.v. de samenwerking 
met Enschede intensief volgen. (zie ook pagina 4)
Afvalcontainers centrum De Lutte

Het blijft een doorn in het oog. De bovengrondse afvalcon-
tainers in het centrum. Dit is ook bij de verantwoordelijke 
wethouder bekend. Hij heeft aangegeven, dat deze ook 
ondergronds zullen worden geplaatst. Dit 
zal medio 2013 gebeuren. Tijdens de Dorps-
schouw-Light, welke we als St. Dorpsbelangen 
recentelijk hebben gehouden, is dit punt ook 
aan de orde geweest. Hier heeft men het idee 
opgeworpen deze containers ondergronds aan 

de “Kiss and Ride” strook te plaatsen en deze met een haag van het oog 
te onttrekken. Zijn er, wat u als inwoners betreft, nog andere ideeën met betrekking tot 
de plaats van deze containers, laat het ons weten op onze website via de mail op www.
dorpsbelangendelutte.nl. 
St. Dorpsbelangen wenst alle inwoners van De Lutte een gezond en gelukkig 2013 !

Feestelijke heropening Dierenkliniek Oldenzaal-Losser
Dierenkliniek Oldenzaal-Losser viert feest!
Na maandenlang grootschalig verbouwen, wordt de kliniek aan 
de Hengelosestraat 58 in Oldenzaal op zaterdag 19 januari fees-
telijk heropend.
In 1991 is het pand aangekocht door de maatschapsleden Drs. D. 
Hamhuis, Drs. L. Hulshof en Drs. H. Veldhuis. In de afgelopen 20 
jaar is de voormalige DAP (dierenartsenpraktijk) uitgegroeid tot 
een volwaardige dierenkliniek waar 9 dierenartsen en 8 parave-
terinairen werkzaam zijn.
Op zaterdag 19 januari is er van 10.00 uur tot 13.30 uur een Open Dag waar alle belang-
stellenden van harte welkom zijn. Naast de bezichtiging van de gehele kliniek zal er van 
alles te zien, leren en beleven zijn.  Tevens worden er verschillende demonstraties met 
dieren gegeven. Ook voor de kinderen is er een leuk programma samengesteld. 
Om 14.30 uur zal de officiële opening met aansluitend receptie plaatsvinden voor geno-
digden.  www.dierenkliniekoldenzaal-losser.nl.
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Hellehondsleu gezocht!
Het duurt nog eventjes. Maar in het weekend van vrijdag 28, 
zaterdag 29 en zondag 30 juni worden opnieuw de jaarlijkse 
Hellehondsdagen gehouden. Het oergezellige dorpsfeest 
georganiseerd  voor en door De Lutte. Geholpen door diverse 
lokale verenigingen en een groot aantal enthousiaste vrijwilli-
gers verzorgt de Stichting Hellehond de organisatie van dit 
evenement. Een klus waarvoor binnenkort de eerste voorberei-
dingen worden opgestart.

Naast vertrouwde onderdelen als de Dorpsloop, Rondom de Hellehond en de veiling 
kunnen we nu al bekend maken dat de Perfect Showband zaterdagavond op het podium 
‘onder de bomen’ staat. Een topband uit de regio die met ingang van 1 maart 2013 
wordt versterkt met zangeres Marieke Dollekamp, een indrukwekkende finaliste van 
The Voice of Holland (editie 2011). Opnieuw een band waarvan wij denken dat die gaat 
zorgen voor een gedenkwaardig zomeravondje in De Lutte. 
Hoewel zich de afgelopen jaren nieuwe vrijwilligers hebben gemeld bij de stichting Hel-
lehond is versterking van de werkgroep HHD zeer gewenst. Vers bloed en frisse nieuwe 
ideeen zijn noodzakelijk om de continuïteit van de Hellehondsdagen te kunnen veilig 
stellen. Nog steeds komt een hoop werk neer op een beperkt aantal schouders. Vandaar 
deze oproep aan iedereen (jong en oud, man en vrouw) die het leuk vindt om zijn of haar 
steentje te kunnen bijdragen aan een geslaagd dorpsfeest. We hebben niet alleen be-
hoefte aan mensen die de handen uit de mouwen willen steken, maar ook aan creatieve 
geesten die nieuwe elementen toe kunnen voegen aan de Hellehondsdagen. In orga-
nisatorisch opzicht is veel ervaring opgebouwd. Maar om de trein ook in de toekomst 
rijdende te kunnen houden, zijn absoluut nieuwe stokers nodig! Zonder enthousiaste 
vrijwilligers komen we op een dood spoor terecht. 

Wie meer wil weten of nu al serieuze belangstelling heeft om onze werkgroep te komen 
versterken, kan bellen met Frank Kole (06-51430084) of Stephan Scheper (06-20018944).
Een e-mail sturen kan ook; info@hellehond.nl. 

Bosdûvelkes presenteren zich met kleurrijk magazine
De Lutte – Afgelopen zondag kon een trotse voorzitter van car-
navalsvereniging De Bosdûvelkes uit De Lutte, voor het eerst in 
full colour, het carnavalsorgaan ’T Dûvelke van De Bosdûvelkes 
aan Graaf Raymond en zijn adjudant Arjan presenteren.  Hij stak 
het niet onder stoelen of banken hoe ingenomen hij was met de 
volharding van ‘zijn’ Pers&Propaganda Kemissie. 
“Het is een magazine geworden waarmee wij ons als oudste en 
grootste carnavalsvereniging van De Lutte kunnen presenteren 
en onderscheiden. We hebben de vele ondernemers  in   ’T Dûvelke onder dezelfde con-
dities als vorig jaar een podium gegeven om hun advertentie in kleur te laten afdrukken. 
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
	  
	  
Zondag	  6	  januari	  09.00	  uur:	  	   	  Driekoningen	  
Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  	  en	  herenkoor	   	  
Voorganger	  	  	   :	  	  Pastoor	  Bulthuis,	  	  
Lectrice	   	  	   :	  	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  	  Sem	  Kole	  en	  Roman	  Olde	  Nordkamp	  
	   	  
Dinsdag	  8	  januari	   	   	   	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
	  
Woensdag	  9	  januari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   :	  19.00	  uur	  Communieviering	  
	  
Vrijdag	  11	  januari	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
	  
	  
Zondag	  13	  januari	  09.00	  uur:	   	  
Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  	  herenkoor	  
Voorganger	  	   :	  	  Mevr.	  I.	  Onland	  	  
Lectrice	   	   :	  	  Mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  	  Coen	  en	  Bram	  Volker	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Woensdag	  	  16	  januari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   :	  19.00	  uur	  Communieviering	  
	  
Vrijdag	  	  18	  januari	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
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Zaterdag	  19	  januari	  19.30	  uur:	  
Communieviering	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
Voorganger	  	   :	  	  Pastor	  J.	  Kerkhof	  Jonkman	  
Lectrice	   	   :	  	  Mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  	  Sander	  Olde	  Rikkert	  en	  Remco	  Volker	  
	  
Zondag	  20	  januari	  09.00	  uur:	  
Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  	  herenkoor	  
Voorganger	  	   :	  Pastoor	  V.	  Bulthuis,	  	  	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  E.	  Pross	  	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Mirthe	  Rolink	  en	  Carmen	  Grote	  Beverborg	  
	   	   	  
	   	   	   10.30	  uur	   :	  Doopviering	  
	  
Woensdag	  	  23	  januari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  	  25	  januari	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   :	  08.30	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
	  
	  
	  
Zondag	  6	  januari:	  	  
Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Jan	  Heijdens,	  Hans	  
Damgrave,	  Jan	  en	  Marie	  Dwars-‐Te	  Mölde,	  Tonnie	  Lentfert-‐Broekhuizen,	  Femie	  
Nordkamp,	  Jan	  Volker,	  Hennie	  Benneker	  (Bentheimerstraat),	  Jan	  Koekoek,	  
Hendrik	  	  Brookhuis,	  Frans	  Maseland,	  Annie	  Scholten-‐oude	  Voshaar,	  	  
Riekie	  Alink-‐Beernink.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Hendrik	  Beernink,	  Gerard	  Maseland,	  Martin	  Berendsen,	  Ouders	  groote	  
Beverborg-‐Snippert,	  Ouders	  Morsink-‐Sombekke,	  Ine	  Beuvink-‐Morsink,	  Gerhard	  
Haarman	  (Wielewaalstraat),	  Antoon	  Bosch,	  Gerard	  Rolink,	  	  
Ouders	  Zanderink-‐Möllenkotte	  (Aust).	  
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Zondag	  	  13	  januari:	  	  
Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐
Welhuis,	  Gerrit	  Nijhuis,	  Ouders	  Benneker-‐ter	  Denge,	  Truus,	  Marietje	  en	  Trees,	  
Jan	  Koekoek,	  Hendrik	  	  Brookhuis,	  Frans	  Maseland,	  Annie	  Scholten-‐oude	  Voshaar, 
Hans Visschedijk, Riekie	  Alink-‐Beernink.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  	  
Bennie	  Schasfoort,	  Gerard	  Hesselink,	  ouders	  	  olde	  Rikkert-‐Dierselhuis,	  Gerhard	  
Haarman	  (Theussink),	  Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  Bennie	  en	  Mieke	  Bos-‐
Schopman,	  Bernard	  Schopman,	  Siny	  Benneker-‐Nijmeijer,	  Ouders	  Nijhuis-‐
Koertshuis,	  Hennie	  Reimer,	  Echtpaar	  van	  Benthem-‐Reijmer,	  	  
Femie Wigger-Schurink.	  
	  
Zondag	  	  20	  januari:	  	  
Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Gerhard	  olde	  Nordkamp,	  Wim	  
Velthuis,	  Jan	  Koekoek,	  Frans	  Maseland,	  Annie	  Scholten-‐oude	  Voshaar,	  	  
Riekie	  Alink-‐Beernink.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Marinus	  Nordkamp,	  Ouders	  Swennenhuis-‐Koehorst,	  Judith	  Snuiverink-‐Jacobs,	  
Ouders	  uit	  het	  Broek-‐Gilbers.	  
	  
Woensdag	  23	  januari:	  	  
Ouders	  Swennenhuis-‐Koehorst.	  
	  
	  
	  
	  
Overgegaan	  naar	  het	  Eeuwig	  leven:	  
Jan	  Koekoek,	  Grote	  Lutterveldweg	  3.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  72	  jaar	  
Frans	  Maseland,	  Bentheimerstraat	  33.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  64	  jaar	  
Annie	  Scholten,	  Monnikstraat	  33.	  Oldenzaal.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  92	  jaar	  
Riekie	  Alink-‐Beernink,	  Heuteresch	  21	  Gildehaus.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  65	  jaar	  
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Hartelijk	  dank	  
Graag	  willen	  wij	  van	  harte	  bedanken	  voor	  al	  goede	  wensen	  en	  gaven	  
die	  wij	  rond	  het	  kerstfeest	  en	  oud-‐en	  Nieuwjaar	  hebben	  mogen	  ontvangen.	  
Graag	  wensen	  wij	  u	  allen	  alle	  goeds	  voor	  het	  komende	  jaar,	  
Een	  gezegend	  2013.	  

Pastor	  H.Jacobs	  
Dieny	  Veltmaat	  

	  
	  
	  
Bericht	  voor	  alleenstaanden	  
Op	  woensdag	  30	  januari	  2013	  houden	  we	  weer	  een	  bijeenkomst	  in	  de	  
parochiezaal	  om	  14.00	  uur.	  Deze	  keer	  hebben	  we	  pastor	  L.	  Ros	  uitgenodigd.	  	  
Hij	  komt	  praten	  over	  veranderingen	  in	  de	  kerk.	  Er	  is	  ook	  gelegenheid	  om	  vragen	  
te	  stellen.	  Onze	  bijeenkomsten	  zijn	  niet	  alleen	  voor	  dames,	  maar	  ook	  heren	  zijn	  
van	  harte	  welkom.	  Wij	  hopen	  op	  een	  goede	  opkomst.	  Tot	  dan.	  
	  
Vriendelijke	  groeten,	  

Annie	  Hollink	  
Miny	  Meijer	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
Pastor	  Praat	  
	  

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

Openingstijden;	  dinsdag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  10.30	  uur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  woensdagavond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.30	  –	  20.30	  uur	  

Voor	  informatie	  kerkelijk	  huwelijk,	  ziekenbezoek	  pastores,	  ziekenzalving-‐
ziekenzegening	  is	  informatie	  te	  vinden	  op	  www.Lumenchristi.nl	  of	  

	  tel.	  0541-‐35	  35	  51	  	  (maandag	  t/m	  vrijdag	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  11.30	  uur)	  
Voor	  telefoonnummers	  en	  email	  adressen	  leden	  Pastoresteam	  

www.lumenchristi.nl.	  
Voor	  dringende	  pastorale	  hulp	  buiten	  kantooruren	  06-‐57940901	  
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Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig 2013

Vriendelijk groet   Mike's Haarmode
Mike, Odette, Monique en Marielle



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 

BEAUTY STUDIO

Dorpstraat  15  De Lutte
T      0541 -  55 15 59
M    06  22 96 53 28
E      gonnie0001@hotmail.com

wellness       visagie       schoonheids- en pedicuresalon
       nagelstyliste       parfumerie       bijoux       cadeaus 

. .
. ..


