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‘SPREAD THE CHRISTAS MAGIC’

55 JAAR CARNAVAL IN DE LUTTE

MEISJES A1 LUTHERIA KAMPIOEN

WIE GUNT U EEN KERSTPAKKET ?

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

foto: raam uit de Heilige Nicolaaskerk in Denekamp (Jan Schoenaker, 1980)

PERSBERICHT
Wij hopen u ook volgend jaar
weer in een van onze kerken
te mogen ontmoeten.
Ga naar www.lumenchristi.nl
voor een overzicht van alle
vieringen tijdens de feestdagen
Zie ook parochie / locatieblad.

H E T P A R O C H I E B E S T U U R , H E T P A S T O R E S T E A M , D E L O C AT I E R A D E N E N D E P A S T O R A AT S G R O E P E N W E N S E N U E E N

zalig Kerstfeest en een gezegend 2022

L O C AT I E S: B E U N I N G E N - D E L U T T E
D E N E K A M P - L AT T R O P - N O O R D - D E U R N I N G E N
OOTMARSUM - TILLIGTE

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

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.

Veiligheid staat voorop: carbid
schieten melden voor 28 december
Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is één van de tradities in de gemeente Losser.
De gemeente Losser wil daarom graag het carbidschieten mogelijk maken. Daar zijn wel
voorwaarden aan verbonden. Wie op 31 december 2021 carbid wil schieten, moet dit
uiterlijk 28 december melden. De veiligheid van de inwoners staat voorop.
Meldplicht voor carbidschieten
Iedereen die op 31 december 2021 carbid wil schieten, moet dat melden bij de gemeente. Ook geldt dat alleen op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur buiten de bebouwde
kom carbid mag worden geschoten. Uiteraard zijn de dan geldende coronamaatregelen van kracht. Op de website losser.nl/carbidschieten staan alle voorwaarden op een
rij. Bovendien is er informatie te vinden over de campagne ‘Wie is de BOCK’ (Bewust
Oplettende CarbidKnaller).
Meldingsformulier carbidschieten
Het meldingsformulier carbidschieten is te vinden op www.losser.nl/carbidschieten. Dit
formulier moet uiterlijk 28 december 2021 binnen zijn bij de gemeente Losser. Ingevulde
meldingsformulieren carbidschieten kunnen gemaild worden naar:
meldingcarbid@losser.nl

Bestuur en medewerkers
wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2022

Beste mensen,

Voor vragen kunt u bellen met 0541 - 552 009
of 06 - 1007 3282

Het was elk jaar weer een hele mooie traditie om onder het genot van
een hapje en drankje elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe
jaar en samen nog even terugblikken op het voorbije jaar.
Maar het mag wederom niet zo zijn, Corona houdt ons nog steeds in
zijn grip en het lijkt ons dan ook niet verantwoord om een
nieuwjaarsborrel te organiseren.

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

Ook het afgelopen jaar heeft ons voortdurend laten zien, dat een
goede relatie met onze participanten/ huurders/gebruikers /
bezoekers in deze bijzondere tijden van onschatbare waarde is.
Mede dankzij jullie vertrouwen, inzet en flexibiliteit hebben we er
samen toch nog een mooi jaar van kunnen maken.
Wij zijn jullie daarvoor heel erg dankbaar.

Het volgende ’t Luutke, 1 loopt van 11 januari tot 1 februari 2022
kopij inleveren woensdag 5 januari voor 20:00 uur via e-mail.
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BIJBAANTJE BIJ SV DE LUTTE

MEISJES A1 V.V. LUTHERIA KAMPIOEN

Vind jij het leuk om een bijbaantje binnen SV De Lutte te hebben en ben je samen met
je vriendin of vriend 1 dagdeel per week beschikbaar? Of ben jij de heer of dame die met
een maatje een dagdeel per week wat wil betekenen voor SV De Lutte?

Op zaterdag 27 november is meisjes A1 van volleybalvereniging Lutheria uit De Lutte
kampioen geworden. De meiden speelden eerste klasse en door het kampioenschap
gaan ze komend halfjaar hoofdklasse spelen.

Dan zijn wij op zoek naar jullie!!

Tijdens hun kampioenswedstrijd namen ze het op tegen Set-Up Ootmarsum meisjes A2.
Helaas vanwege de huidige coronamaatregelen zonder publiek, maar de wedstrijd was
live te volgen via een livestream op de Facebookpagina van Lutheria. In de tweede set
werd het even spannend maar wonnen uiteindelijk overtuigend met 4-0. Het kampioenschap werd na de wedstrijd goed gevierd in de kantine.

We zijn op zoek naar medewerkers die willen ondersteunen in de schoonmaak in en
rond de kantine. Er staat een lichte vergoeding tegenover en alles gaat in overleg.
Ben jij diegene of ken je iemand, neem dan contact op via app of telefoon met Linda
Nijhuis (0621332001) of Kristel Olde Scholtenhuis (0610645442).

NIEUWS UIT HET DORPSHOES

Dit team bestaat uit Linne Olde Riekerink, Lisanne Nijhuis, Fleur Smithuis, Maud
Zanderink, Esmee Briedé, Jorien Lentfert, Isabel Hampsink, Joyce Rolink, Annika
Hampsink en Joleyn Smithuis. De trainer/coach van dit team is Jeanine Martina.

Dorpshoes in kerstsfeer
Dankzij een bijdrage uit het dorpsbudget van
Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft ons
Dorpshoes Erve Boerrigter een vlaggenmast Kerstboom
kunnen aanschaffen.
In de donkere dagen voor kerst kunnen we de
entree van ons dorps mooi aankleden
middels deze fantastische Kerstverlichting.
Wij zijn Stichting Dorpsbelangen De Lutte dan
ook zeer dankbaar.
Openingstijden Dorpshoes Erve Boerrigter
Het Dorpshoes Erve Boerriger is elke werkdag
van 8.30 tot 17.00 uur geopend, ook in de week
tussen Kerst en Oud en Nieuw.
Dit zijn tevens de openingstijden van
de bibliotheek.
In de kerstvakantie zal er geen
biebpersoneel aanwezig zijn.

REPAIRCAFÉ DE LUTTE
Nieuwe coronamaatregelen maken het wederom onmogelijk om op woensdag 22 december tussen 19:00 en 20:00 uur defecte apparaten in te leveren bij het Repair Café De
Lutte.
De eerst volgende keer is op woensdag 12 januari van het nieuwe jaar. Het tijdstip is
echter wel vroeger nl. van 16:00 tot 17:00 uur. Afhankelijk van de regels willen we daarna
weer het vaste tijdstip op iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand aanhouden.
Wij wensen alle bewoners van De Lutte fijne feestdagen en een voorspoedig 2022.
Stichting Dorpsbelangen De Lutte.
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55 JAAR CARNAVAL IN DE LUTTE.
In 2022 is het dan zover. Dan vieren we 55 jaar Carnaval
in De Lutte. Door de oprichting van CV De Bosdûvelkes
in 1967 bestaat het Carnaval in verenigingsverband
55 jaar. In 1972 kwamen daar De Tuffelkeerlkes bij
in ons dorp. Beide verenigingen hebben hun eigen
identiteit, maar samen -ook met de jongste club: CV
De Moat’n naaiers- geven we op een hele mooie manier vorm aan het carnaval in De Lutte.
Als organiserende jubileumcommissie willen we graag het hele dorp betrekken bij dit
jubileumjaar. Voor alle straten hebben we daarom een vlaggetjes-pakket beschikbaar
gesteld. Op zaterdag 12 februari 2022 willen we dan graag met alle inwoners de straten
binnen de bebouwde kom het dorp gaan versieren. Wat zou het mooi zijn als we daarna
met ons allen tot en met het Carnavalsweekend kunnen genieten van het mooist versierde dorp in de regio.
En we doen er nog een schepje bovenop: De mooist versierde straat (of buurt) wint een
fantastische prijs, die gebruikt kan worden voor een straat- of buurtfeest.
Als je met je straat of buurt mee wilt dingen naar de prijs, vragen we je wel om je van
tevoren op te geven. Natuurlijk is het dan ook mooi om extra versieringen aan te brengen, denk hierbij aan verenigingslogo’s van de carnavalsverenigingen, of bedenk een
leuk thema en verwerk dit in het versierde straatbeeld. (tip: het jubileumjaar van De
Bosdûvelkes is Tijd)

JEUGDGRAVIN INDY EN JEUGDGRAAF KJELL VAN DE
BOSDÛVELKES

Op vrijdag 10 december zijn op de St.Plechelmusschool in De Lutte de jubileum jeugdhoogheden van de carnavalsvereniging de Bosdûvelkes bekend gemaakt. Deze carnavalsvereniging bestaat dit jaar 55 jaar en voor de jeugd gaan Jeugdgraaf Kjell (Grote
Beverborg) en Jeugdgravin Indy (Riesewijk) voor in het (digitale) feestgedruis.
De hoogheden zitten bij elkaar in de klas, groep 8b.
Helaas kon dit jaar het jaarlijkse jeugdgala door de corona niet plaatsvinden, maar gelukkig was er met het uitzenden van een livestream/filmpje op Youtube toch een leuk
alternatief gevonden om de jeugdhoogheden te presenteren.
De live-uitzending was in elk leslokaal te volgen en uiteraard in het hele dorp. De
Jeugdcommissie had een film voorbereid waarin de jeugdhoogheden van het afgelopen jaar Eva en Marijn hun ‘gravenkledij’ voor de laatste keer uit hebben gedaan en de
scepter over hebben gedragen aan de nieuwe jeugdhoogheden.
De opkomst van de nieuwe hoogheden werd bekend gemaakt in een spectaculaire aflevering van het Jachtseizoen. Drie leden van het ‘Jeugdcommissie ‘StukTV’ team’ gingen
op pad om de nieuwe hoogheden op te sporen, waarbij er door heel De Lutte geracet en
gezocht werd. Het doel was om de vluchters binnen 4 uur op te sporen.
Via diverse jeugdfoto’s werden uiteindelijk de vluchters bekend gemaakt en gekroond
tot de nieuwe Jeugdgraaf en Jeugdgravin.
Jeugdgraaf Kjell is de zoon van Huub en Wendy Grote Beverborg, en Jeugdgravin Indy is
de dochter van Gerald en Daniëlle Riesewijk.

De winnaar zal in het carnavalsweekend bekend gemaakt worden.
U kunt zich met uw straat of buurt aanmelden via emailadres: jc55@bosduvelkes.nl.
Opgave dient voor 1 februari te geschieden.
We hopen dat op 12 februari heel De Lutte feestelijk in Carnavalssferen komt!
Natuurlijk zullen we ons houden aan de dan geldende coronamaatregelen. Mocht e.e.a.
eventueel niet door kunnen gaan zal dit door de organisatie gecommuniceerd worden.
Jubileumcommissie 55 jaar De Bosdûvelkes

COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND
De collecte van Alzheimer Nederland heeft dit jaar in De Lutte €1.408.78 opgebracht.
Namens Alzheimer Nederland willen we hierbij alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Willie en Els Nijhuis
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DIGITAAL INLOOPCAFÉ OP DINSDAG 21 DECEMBER
Op dinsdag 21 december organiseert Fundament een digitaal inloopcafé van 14:00 tot 16:00 uur in het Lossers hoes,
Raadhuisplein 1 in Losser.
Mensen kunnen terecht met hun vragen over internet, tablets,
smartphone en e-books. Dit is géén cursus maar vrijwilligers
helpen om beter om te gaan met je apparaat.
Wel graag de apparatuur opgeladen meebrengen
en indien nodig ook wachtwoorden e.d.
Bezoekers kunnen gewoon binnen wandelen en plaats
nemen, aanmelden hoeft niet. Zij worden wel verzocht zich te
houden aan de coronamaatregels enbij verkoudheidsklachten thuis te blijven.
Het digitaal inloopcafé is elke derde dinsdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur.

WIE GUNT U EEN KERSTPAKKET ?
Schrijf dan op het kaartje in de winkel de naam, adres
gegevens en waarom u iemand een kerspakket gunt.
Doe het kaartje in de boom en de kerstman zal 3 personen selecteren en een leuk kerstpakket bezorgen
dit jaar.
Spar Schreur De Lutte

PERSBERICHT
Woningcorporatie Domijn, Huurdersbelangen Losser (SHBL)
en Gemeente Losser maken nieuwe afspraken over huurwoningen
Met woningcorporatie Domijn en Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) heeft gemeente Losser weer prestatieafspraken opgesteld om het beleid voor de sociale huursector uit te voeren. De prestatieafspraken 2022 bestaan uit een algemeen deel met vier
hoofdthema’s voor de komende jaren (2022–2025) en een deel met de concrete afspraken voor het jaar 2022.
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Wethouder Anja Prins: “Wij willen graag dat mensen zich thuis voelen in onze gemeente. Een
gemeente met schone, hele en veilige buurten. Een gemeente met een verscheidenheid aan
inwoners en dorpen, jong en oud. Om dat te bereiken maken we onder meer de prestatieafspraken. Mooi nieuws in dat kader zijn de 16 huurappartementen die begin 2022 in Losser
worden opgeleverd op het Zijland. Deze woningen, met het nieuwe “blokje omhoog” concept, zijn allemaal toegewezen aan senioren uit onze gemeente.”
Van woonvisie naar prestatieafspraken
Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2021 – 2031 gemeente Losser vastgesteld. De Woonvisie geeft richting aan het beleid inzake nieuwbouw van woningen en
de bestaande woningvoorraad, doelgroepen en de aansluiting op verwante terreinen,
zoals ruimtelijke ordening, zorg en duurzaamheid. Met de woningcorporatie Domijn en
de Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) worden vervolgens prestatieafspraken
opgesteld ter realisering van het beleid voor de sociale huursector. De vier hoofdthema’s van de prestatieafspraken zijn:
1.

Voldoende betaalbare en beschikbare sociale huurwoningen in de
gemeente Losser
In 2020 is afgesproken dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen
twaalf maanden een sociale huurwoning kunnen vinden. In 2021 had een actieve woningzoekende in de gemeente Losser gemiddeld binnen acht maanden een sociale
huurwoning van Domijn.
>>
>>

Voorrang voor 65-plussers en jongeren tussen de 18-23 jaar
Vroegtijdig signaleren van huurachterstanden

2.
Thuis in de buurt
Domijn, SHBL en Gemeente Losser zetten zich in voor fijne woningen, straten en buurten. Ieder pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Er zijn afspraken gemaakt tussen
Domijn, politie, adviseur veiligheid van de gemeente en de procesmanager Team Zorg
met betrekking tot het thema veiligheid. Regelmatig is er afstemming over de veiligheid
in de woningen en wijken. Vanuit de gemeente werkt het team WIJZ intensief samen
met het keigoed team van Domijn. Ze zoeken elkaar op in kwesties waar ze elkaars werkgebied raken.
3.
Focus op bestaande woningen
Domijn wil investeren in haar bestaande voorraad woningen om deze toekomstbestendiger te maken, met name op het gebied van duurzaamheid. Domijn probeert zo veel
als mogelijk de verduurzaming aan het planmatig onderhoud te koppelen. Dit levert
een besparing op door in één keer werkzaamheden te koppelen. Daarmee is Domijn
de bewoners minder tot overlast. De pilot (gestart in 2021) om huurders een betaalbare schutting aan te bieden, die betaald wordt via de maandelijkse huur, wordt in 2022
voortgezet.
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‘SPREAD THE CHRISTAS MAGIC’

Dat is de slogan waarmee ‘Bunã Ziua kinderen in Roemenië een mega campagne voor
‘delen van liefde’ is begonnen door maar liefst 150 (!) studenten van de middelbare
school en 6 leerkrachten. Het doel is om kerst te ‘her-definiëren’.
Om een patroon te doorbreken, heb je 3,5% van de gemeenschap nodig. Dat zouden 50
studenten voor heel het hele Lyceum zijn, en… binnen een paar weken zaten we daar
ruim overheen. We willen de focus op ‘shoppen’ stoppen en vervangen door het schenken van waardevolle giften, die je alleen in je hart kunt vinden.
Het doel van de campagne is naast de educatie aan jongeren (over het belang van familie; compassie; geven om mensen in nood; vriendelijkheid en gulheid), om de kerstperiode anders te laten beleven door met anderen en om bruggen te bouwen, die generaties overstijgt én die het mogelijk maken het belang van ‘samen’ te ervaren.
Het project begon bij 3 meisjes die in de hal van de school kersliederen zongen. Ik ben
met ze in gesprek geraakt en heb via whatsapp een groep gestart. Eerst met het idee
om met mijn eigen klas wat te doen. Ik ben zelf verbaasd hoeveel studenten spontaal
aansloten in korte tijd. Enkele dagen later hadden we al een bijeenkomst in het park
naast onze school en besloten we 7 projecten te starten (zie foto). Laat iemands wens
uitkomen; iedere deelnemer deed een wens en noemde 2 ‘hindernissen’, de andere projectdeelnemers hielpen de obstakels te verhelpen en zo maakten studenten en leerkrachten elkaars wensen waar!
Stuur een handgemaakte kerstkaart aan een leerkracht.
Wensen worden zo met leerkrachten gedeeld.
2.
“Christmas Carols” zingen.
Volgens Roemeense traditie worden overal aan de deuren kerstliederen gezon
gen. Wij bezoeken met ons eigen koor en muzikale begeleiding, ook het zie		
kenhuis voor Covid, en diverse ouderen centra.
3.
Schenk kosteloze cadeautjes.
Dit doen we door het maken van foto’s en het schrijven van verhaaltjes die 		
overal aan mensen worden aangeboden.
4.
Een kerstverhaal voor jou!
Omdat we vanwege de pandemie er niet voor de kinderen in de arme gezin
nen op het platteland kunnen zijn, nemen we de verhaaltjes op. Ze 		
worden gedeeld via scholen en kinderdagverblijven.
5.
Schrijf een kerstbrief.
Ouderen in ouderenhuizen en op het platteland ontvangen persoonlijk een 		
brief van een student.
6.
Oud-jaars-avond traditie.
Een groep studenten zet de Roemeense folklore voort en treden op.
Het belangrijkste is om een goed gevoel te hebben samen en te genieten van elke stap
ervan. En dat is wat ik vooral doe (al is het soms druk), net als alle andere vrijwilligers.
1.
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Om terug te komen op de 3,5% gedachte; in onze school konden we het verdriedubbelen. Dus ik hoop dat we daadwerkelijk een verandering te weeg brengen, eentje die
gaat over:
-

Meer naar binnen kijken dan naar buiten in de kersttijd.
Op zoek gaan naar de menselijkheid in jezelf en….het laten zien!
Er zijn voor onze jongeren, voor inspiratie, en ze meer te leren dan de formele 		
lessen.
Elkaar zien in wie we werkelijk zijn en….dit laten zien.
Verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, én voor de mensen om ons heen. 		
Familie, vrienden, inclusief degenen die onze hulp nodig hebben.

Otilia Virvorea – leerkracht Engels (Highschool Bãrlad).
Noot van Christel: Otilia was vanaf het begin betrokken bij de kinderen in Roemenië.
Destijds om mij /ons te helpen bij vertalen, daarna naast mij als manager van het grotere project en toen als coördinator van de vrijwilligers (jongeren van haar school).
Want…daar lag haar hart. Ze stond samen met mij aan de wieg van de oprichting van
de Stichting in Roemenië. Laat de boodschap van haar en alle vrijwilligers een inspiratie
zijn voor onszelf…
We wensen u namens de stichting een ‘Magische kerst’!
We hopen in het Jubileum jaar op 1000 donateurs van €25 zodat deze mooie activiteiten
door kunnen gaan.
Zie www.bunaziua.nl of neem contact op met Ninian Gerritzen
n.gerritzen@bunaziua.nl bankrekening nummer NL74 RABO 0380 328836.

VAN HET BESTUUR VAN ZIJACTIEF

Erg jammer dat vanwege de Corona-omstandigheden
nog niets te plannen valt voor 2022
We hopen dat de regels gauw weer ‘normaler’ worden!
Via Facebook of mail hebben we getracht alle leden te bereiken om de kerstattentie op
te halen om even bij kerst stil te staan
Via deze weg wil het bestuur iedereen fijne kerstdagen wensen en een voorspoedig
2022!
Blijf gezond en hopelijk tot gauw,
Rita Gerritzen
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OAWER ZWARTE TUFFEL EN RECHTER SWENN’NHOES

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding schreef Hennie Swennenhuis dit waargebeurde verhaal
voor de kinderen van de basisschool. Door corona is het verhaal tot nu toe nooit verteld. In het
laatste Luutke van dit jaar brengen we alsnog dit bijzondere verhaal, zoals Hennie het in onze
streektaal zelf heeft opgetekend.
Het was heerfst van 1944. Het was nat, guur en miezerig weer. En ’t was deuster, joa hadstikke deuster den oamd. Het was gennen oamd um boet’n te wenn. Van stofreag’n en fiene leu,
zer oons pa altied, wo’j ’t meeste bedrög’n. En leu, ’t was oorlog! 4,5 jaar Krieg. Wie waar’n
bezet deur de Pruus. Joa, wie Nederland nieg alleen, mer zowat heel Europa zat onner ’t
juk van Duutsland. Alle vrijheed was vot en ie hadd’n mer te loester’n boa de wett’n dee de
Pruus’n oe veurschrem’n.
Joa, alle huuz’n moes’n verduusterd wod’n. D’r moch totaal geen licht noa boet’n schien’n. En
d’r was ’n oetgoansverbod van kracht. D’r moch geen measnke ’s oams noa acht uur boet’n
kom’n. Het mot den oamd guur hebb’n west, dat oonz’n noaber Gerard bie Loster op de fiets
noa hoes an jach’n. Hee had ’n löp d’r oarig in want hee har zich luk verlaat. Helemaal zonder
licht veur de fietse, want hee wus wa heel goad dat hee um dizze tied nieg boet’n moch
wen’n. Iederbod kiekend noa links en noa rechts en achterum of ’ter ok onroad te bekenn’n
was.
Schimm’n in de nacht
Toen hee bie Koaldhamer was, heur’n hee ineens stemm’n veur zich. Hee remm’n luk of en
joa, doar zag hee twee schimm’n. Iets dichterbie zag hee dat ’t twee fietsers waar’n. Gerard
bleef d’r mooi achter, op nen afstaand dat ze hem nieg konn’n zeín of heur’n. Hee wör nijsgierig en dach’n ‘Ik goa heer mer verbie, es kiek’n wat van volk as dat is’. Het waar’n in elk geval
geen Pruus’n of politie. Mer toen hee dichterbie kwam, zag hee pas dat het geen 2 maar 4
fietsers waar’n. Ze jach’n op zwoare transportfietsen met zonnen groot’n dreager veur op ’t
rad. Ie oale leu zult ’t nog wa wett’n. Zonne fiets woar vroger Johan Alberink de stoet met
rond vééuffel en rogge verbouw’n. En juust an dit pad har oons pa ’n paar zek tuffel verstopt
in ne koel achter ’n paar dann’nbeum.
De tuffel waar’n met stroo ofdekt, doar oawer wat blad en dann’nnoald’n en wier heiplagg’n
d’r over hen zodat ’t hoast nieg zichtbaar was. Dizze tuffel waar’n zogenaamd ‘zwart’. Dus
nieg oepgev’n bie controle want alles wat verbouwd wör, moest wodd’n opgev’n.
Gerard had zich wier verstopt achter ’n dann’nboom en zag dat ze juust noa de utffelkoel van
Swenn’nhoes gungen. ‘Oh jee’, dach Gerard. Hee wus wa dat dee tuffel doar zaat’m want hee
leep nog wal es deur ’t veeld of d’r nog ’n knienke of ’n haaz’n te strikken was. ‘Mer dat zal
nieg gebeur’n, dee tuffel wod hier zo mer nieg haalt.’
Vast in ’t haakdroad
Hee zag dat ze bie de koel drok an ’t weerk waar’n. Eén op de knee veur de koel um de
plagg’n en ’t stroo weg te haal’n. Twee anner’n met ’n zaklucht schien’n veur wat licht. Juust
dat ze woll’n beginn’n an de tuffel vun Gerard ’t wa genoog! Hij stap’n achter ’n boom weg
en schreeuw’n ‘Halt, polietsie!’’ De kearls schrokk’n zich dood en vlucht’n rap weg. Eén
gung ’n weg in oep Poep’n Gerard an, ’n tweed’n vleug het bospad in noa ons laand en ’n
derd’n zocht’n ne weg rechts. Maar doar kwam hee veur het haakdroad en doar hef hee zich
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waarschienlijk good bezeerd. Hee vleuk’n ’n moal veur onwies van ‘Au! Verdomme!’. En den
veerd’n kearl dee op de knee lag, den kon nieg zo gaauw weg komm’n. Gerard hef hem good
anpakt en met nömm’n noa oons hoes.
Bie oons achter oep ’n del reup hee oons pa d’r bie en vertell’n hem het hele verhaal.
Oons pa schrök doar wa van, mer hee was Gerard dankbaar dat hee veurkomm’n har dat
zee de tuffel nieg hadd’n kunn’n stell’n. ‘Mer ik zit met ’n probleem’, zer oons pa. ‘Disse vear
kearls hebt de wet overtreed’n. Stell’n dat moch vroager nieg en stell’n dat mag noe nieg. Al
is ’t oorlog en is d’r oweral in ’t laand honger. Mer ik vind da’j wa bestraft mot wodd’n veur
dit strafbare feit. Doarum zal ik oe ’n veurstel doan. Wie zult nieg noa de polietsie goan as ie
saam’n, met oe vear’n, 100 gul’n betaalt. Vieftig veur mie en vieftig veur Gerard. Want dee hef
deur zien optreed’n zoargt dat wie oonze tuffel hebt hoald’n.’
Gin plietsie
‘Wat dach ie doarvan’, vreug hee an den veard’n man dee nog ait beduusd achter oep del
stun. ‘Ik goa akkoord’ zer den kearl, ‘ik zal zorg’n da’j ’t geld kriegt. Ik bin allang blie dat de
plietsie d’r buut’n blief.’ Dat ‘buut’n’ zeg genoog woar of hee vedan koomp. En oons pa tot
slot. ‘As der gennen rechter is en genne rechtszaal mot ik mer recht sprekk’n hier bie oons
oep de del.’

KIEK ES
Als het antwoord van Kiek Es! te vinden
is op een van drukbezochtste toeristische
hotspots in Noordoost-Twente, kan het
juiste antwoord niet lang uitblijven. En
dat gebeurde dan ook niet. Dit keer was
het Gerrit Steunebrink die zich als eerste
-met het juiste antwoord- bij ons meldde. Gerrit had gelijk toen hij doorgaf dat
Babs het nieuwe bruggetje in het arboretum Poortbulten had getekend. Gerrit,
van harte gefeliciteerd, jouw feestdagen
kunnen waarschijnlijk niet meer stuk met
zo’n mooie digitale wisselbeker in de
prijzenkast.

Denkt u te weten om welke plek het gaat,
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 tijdens de komende feestdagen door
ons prachtige dorp loopt.

Ook in deze laatste dagen van het oude
jaar doet het ons weer deugd uw kennis
van ons dorp te kunnen testen met een
nieuwe Kiek Es! Onze vaste illustrator Babs
heeft wederom een herkenbare plek in De
Lutte op papier vastgelegd.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Vrijdag 24 december:
16.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor I. Schraven
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Zaterdag 25 december: 1e kerstdag
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Zondag 26 december: 2e kerstdag
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Zaterdag 1 januari: Nieuwjaarsdag
10.00 uur
: Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Zondag 9 januari:
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: pastor J. Kerhof-Jonkman
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis

De vieringen op de woensdagavonden vervallen i.v.m. Corona
Overleden:
Annet Hectors, Merelstraat 16. Op de leeftijd van 73 jaarlijks
Jan Rolink, Bentheimerstraat 99a. Op de leeftijd van 77 jaar
Intenties:
KERSTMIS 2021: Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Opa Tonnie Oosterbroek,
Hermien Segerink, Ouders Wonniger-Rolink, Ouders Scholten-oude Voshaar,
Ouders Benneker-Steghuis, Hendrik Jozef Grunder, ouders Schopman-Aveskamp,
Ouders olde Hanter-Lansink, Henk grote Beverborg, Gerhard grote Beverborg,
Annie Maseland, Jan Schurink, Ouders Schoordijk-Grashof, Ouders Olde Rikkert14

Oosterbroek, ouders Grote Punt-Nijhuis, ouders Zwijnenberg-Koekenberg,
ouders Reijmer-Schulte, Bennie Gilbers, Gerrit Vrijkotte, Ria Grundel-Schiphorst,
Annie Pikkemaat-Peterman, Truus Egberink-Grashof, Suzette Nijhuis-Oude
Groote Beverborg, Ouders Tijhuis-Kamphuis, Jan Olde Rikkert, Marietje
Haarman-Bloemen, Gerard en Truus Beernink-Borggreve, Ouders ter BeekSchurink, Betsie Haafkes-Muntel, Ouders Scheper-Rikmanspoel, Ouders Olde
Nordkamp-Welhuis, ouders Closa Reynes-Rodrigo Vilaseca, Ouders VanekerOude Egbrink, Ouders Withag-Punt en zoon Jos, Marietje Punt, Alphons Pünt,
Johan Reinink, Jan Heijdens, Gerard Heijdens, Ouders Hooge VenterinkNotkamp, Frans Broekhuis, Betsie van Langen-Homan, Bernard Hampsink, Elly
Pross-Mensink, Willy Punt, Hennie Schopman, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders
Volker-Westerik, Ouders Lentfert-Siegerink, Dini Heebing-Lentfert, Theo
Heebing, Herman Pünt,Ouders Dierselhuis-Bosch, Gerard Boers, Hubert Velthuis,
ouders Blockhuis-olde Hendrikman met Els, Jan Lentfert, Annie Oude RoelinkLemmink, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, ouders Tijhuis-uit het Broek,
Annie Niehof-Nolten, Ouders grote Beverborg-ter Brake, Hans en Betsy
Nijmeijer-van Langen, Ouders Bulter-groote Beverborg, Johan Grashof, Frans
Koertshuis en overl. fam., Jan Swennenhuis (Postweg), Ouders ter Brake-groote
Beverborg, Bennie Pot, Johnny Punt, Ouders Gieslink-Frielinck, Ouders ReininkDuivelshof, Ouders Beernink-olde Meijerink en Jan, Marietje Bonnes-Kortink,
Henk van Leijenhorst, Wilma Haarman-Velthuis, Tonnie Oosterbroek, Ouders
Dwars-te Mölder, Ouders Beernink-Borggreve en Johan, Frans Brookhuis, Gerdy
Bosch en Hans, Henk en Ine Nijhuis-Wigger, Annette Olde Hendrikman-Wigger,
Jozef Volker, Henk en Ellie Koertshuis-Heetkamp, Theo Meijerink, Benny
Westerik, Bennie Schasfoort (Merelstraat), Ouders Nijhuis-Schopbarteld, Jan
Nijhuis (Beatrixstraat), Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink, Jutta WesterikScibiorski, Ouders Grunder-Kalthegener, Ilse Weegerink-Olde Riekerink, Gerard
Olde Riekerink, Martin Volker, Ouders Hampsink-Rolink, Annie EveringZanderink, Annet Hectors, Jan Rolink, ouders Wigger-Schurink, Mien BekkedamNotkamp (Past. Geerdinkstraat), Ouders Scheuten-Schurink en zonen.
Jaargedachtenis: Ouders Bentert-Nijhuis Antonius Zwijnenberg Bernard
Sanderink, Ouders Morsink-Grote Punt, Ouders Grevinga-Wolters, Joke GrunderKroeze, Jan Peters, Marie Bulter-groote Beverborg, Ouders Bosch-Benneker,
Frans Maseland, Annie Pikkemaat-Peterman, Riekie Alink-Beernink, Ouders
Morsink-Sombekke, Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, Henny Nordkamp,
Paul Schuil.
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Zondag 2 jan. 2022: Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Bernard Sanderink,
ouders Tijhuis-uit het Broek, Frans Zwijnenberg, ouders Grote Punt-Nijhuis,
Tonnie Oosterbroek.
Jaargedachtenis: Dinie Morsink, Echtpaar Seijger-Bulthuis, Annie SeijgerBulthuis, Ria Grundel-Schiphorst.
Zondag 9 januari: Hans Damgrave, Henk grote Beverborg.
Jaargedachtenis: Hendrik Beernink, Ouders Morsink-Sombekke, Bernard
Schopman, Ine Beuvink-Morsink.
Pastorpraat:
Het is weer zo ver, het is weer Advent
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt
Een vuurtje van hoop dat raakt ons bekend Licht zal er komen, licht in het land
Wat een geluk en zing het maar luid
Lichtje ga nimmer ga nimmer meer uit
De winter klopt aan de deur terwijl ik dit schrijf, het is koud en donker. Het is advent; de
tijd van verwachten, bezinnen op wat komen gaat. Het is ook een tijd om met elkaar
samen op weg te gaan en ons voor te bereiden op het Kerstfeest. Kerstfeest in onze
gemeenschappen, families en gezinnen en in onze kerken. Want tijd en leven delen we
het liefst samen; met wie ook, waar ook. Ik herinner me zelf de tijd dat ik met een
kleintje voor op de fiets, twee kinderen op de bagagedrager en de buggydrager
achteraan, de kerstboom ging uitzoeken. Die kreeg een plaatsje in de mand voorop. Met
een man die voor werk in het buitenland was en zelf nog niet in het bezit van een
rijbewijs moest de traditie van samen de kerstboom uitzoeken en opzetten toch hoe dan
ook wel doorgaan. Lang van tevoren werd er door de kinderen geknutseld om de boom
zo mooi mogelijk te maken met eigen werkjes. Daarna kon de stal neergezet en ingericht.
Samen de boom uitzoeken is inmiddels een traditie geworden dat generaties overstijgt.
Dit samen zijn is het danken waard als dat mag gebeuren. Maar er zijn ook momenten in
ons leven dat je alleen op weg lijkt te zijn. Ik denk aan de mensen die zonder partner in
het leven verder moeten, die geliefden aan het leven of door de dood moeten missen en
aan hen die groot verdriet te dragen hebben. Voor hen is kerst geen feestelijke tijd maar
pijnlijk eenzaam. In de wereld is nog steeds niet alles eerlijk verdeeld. Er zijn zoveel
mensen op de vlucht en voor hen lijkt geen plaats in onze herbergen. En omdat we via de
tv en de media mensen zien schreeuwen om het eigen gelijk en het geweld in de wereld
nog grover lijkt te worden, trekken we ons waar mogelijk terug in eigen kring. We maken
licht in onze huiskamers, om het donker te verdrijven, en we maken het thuis gezellig om
van binnen warm te worden. Advent lijkt zo een tijd van afwachten te zijn geworden.
Afwachten op een nieuwe regering, afwachten van hoe het verder zal gaan met het
coronavirus, afwachten van nieuwe kansen, een nieuw jaar en een nieuw begin. Voor
veel gelovigen hangt aan kerstmis het woord verlangen. Verlangen is een vorm van
wachten vervuld met hoop. Hoop op een licht dat nooit meer uitgaat. We herinneren
ons een oud verhaal, over het Licht dat onderweg is, waarvan we een glimp zien in de
ogen van kinderen, in het schijnsel van de sterren in de koude winternacht, en in de
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groet van een onbekende op straat. Licht dat vrede brengt; Vredeslicht. “In het kind in de
kribbe wordt onze hoop zichtbaar dat de liefde van dat kind al het harde in onze
maatschappij verzacht, en dat zijn glimlach al het zware in ons licht laat worden“ schrijft
Anselm Grün, de bekende Duitse monnik. Het is die hoop op dat licht dat in ons geboren
wordt en ons wil blijven verwarmen in voor- en tegenspoed. Dat zal een voorbode zijn
van een nieuwe en vreugdevolle toekomst. Mogen we in deze dagen, die hoop blijven
houden en vreugde van een nieuw begin ervaren, de blijdschap van de geboorte van een
mensenkind! Namens mijn collega pastores wens ik u van harte een warm kerstfeest toe
en een vreugdevol nieuw jaar.
pastor Ingrid Schraven
Extra Mededeling Kerstvieringen De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten dat de
beperkende maatregelen, die per 1 december zijn ingezet, ook van kracht zijn bij de
kerstvieringen. Dat betekent dat er geen vieringen mogelijk zijn tussen 17.00 uur en 5.00
uur! Dit houdt verder in dat de 1,5 meter afstand van kracht blijft, waardoor globaal één
derde van de zitplaatsen in de kerk bezet kunnen worden. Houdt u er rekening mee dat
bij aankomst in de kerk zitplaatsen reeds bezet kunnen zijn en u derhalve niet kunt
worden toegelaten. Om zoveel mogelijk verplaatsingen binnen het gebouw te beperken,
verzoeken wij u bij het plaatsnemen vooraan in de kerk te beginnen om aansluitend uw
plek in te nemen. Dit kan betekenen dat u niet op uw vertrouwde plek kunt zitten, maar
geeft een duidelijk overzicht voor de toezichthouders. U hoeft zich vooraf niet aan te
melden voor het bijwonen van de kerkdiensten! U dient zich verder te houden aan de
volgende voorschriften: Mondkapje op tijdens verplaatsing door het gebouw.
Communiegang volgens aangegeven route en uitreiking achter spatscherm - Handen
ontsmetten bij binnenkomst en voorafgaand aan de communie - Bij gezondheidsklachten
thuis blijven.
VierKerstmis.nl ook dit jaar online:
Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk
Kerstmis te vieren. Naast de link naar de parochie biedt de website VierKerstmis.nl nog
een aantal andere links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor
en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst doe boekje om te
downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje
namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer. Vier Kerstmis, niet alleen
thuis, maar ook samen in de kerk. Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor,
samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het kindje dat
geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze
feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel
meer. Omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het
slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen men terecht kan.
Kerst 2021: een ‘kerstfilm’ bij de kerststal(len) in de kerk van De Lutte.
In de katholieke kerk kennen we veel tradities. Ook in onze kerk van De Lutte. Zo is er op
kerstavond altijd een kinderkerk bijeenkomst als start van het kerstfeest. Helaas zorgt
corona ervoor dat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is.
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Maar net als vorig jaar heeft de Kinderkerk een alternatief. Veel ouders gaan tijdens de
eerste of tweede kerstdag naar de kerk om samen met hun kinderen de kerststal te
bekijken.
Naast de kerststal wordt in de kerk een kerstfilm gedraaid waarin de kinderen van de
basisschool een hoofdrol spelen. De kinderen hebben met hun blik van anno 2021 de
verschillende momenten van het kerstverhaal uitgebeeld. Zo is in de film te zien hoe de
engel aan Maria verschijnt, zien we de herders in het veld, de herberg waar geen plek is
voor Jozef en Maria en natuurlijk de stal met het pasgeboren kind. Gezamenlijk vormen
deze momenten het kerstverhaal. Voor degenen met extra belangstelling voor
kerststallen, plaatst Jan Riesewijk meerdere diverse kerststallen in de kerk. Deze
kerststallen geven blijk van een steeds weer een andere zienswijze op het kerstverhaal.
De kerk is op de eerste en tweede kerstdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen is
van harte welkom. Namens de Kinderkerk De Lutte wensen wij iedereen goede
kerstdagen en we hopen dat er in 2022 weer een traditionele Kinderkerk
kerstbijeenkomst is.
Kinderkerk De Lutte
Afscheid bestuurslid Aneke Eppink
Onlangs hebben we statutair afscheid genomen van Anneke Eppink als lid van het
parochiebestuur. Anneke heeft veel betekend voor onze parochie. Eerst als lid van het
bestuur van de St. Jozefparochie in Noord Deurningen en vanaf het ontstaan in 2010 van
de parochie Lumen Christi, als lid van het overkoepelend bestuur. Naast haar algemene
taken heeft zij vooral veel gedaan voor het Huis van Spiritualiteit, het bijhouden van de
website, het vrijwilligersbeleid, de PR, en allerlei speciale acties. We bedanken Anneke
voor haar gedrevenheid, haar positief kritische houding , en haar creatieve inzet
Jan Westerik, wnd. secr. Lumen Christi.
NIEUWS VAN CARITAS, Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen
Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen. We maken het gezellig thuis. Kerstmis
nadert. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als
Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen. Wat doet Caritas? Caritas
biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de
parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een
fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere
instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas. Ook dit
jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals
vloerbedekking, bedden, een fornuis, een stofzuiger, kleding, schoolspullen, bijdrage in
medische kosten en ga zo maar door. Deze voorzieningen kunnen wij alleen realiseren
door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.
Hoe kunt u ons ondersteunen? Normaliter wordt er in de kerk in De Lutte een collecte
gehouden voor Caritas. Aangezien we hiermee lang niet iedereen bereiken, kunt u ook
dit jaar weer een bijdrage naar ons overmaken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen.
Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een
eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site
www.caritaslumenchristi.nl Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89
t.n.v. PCI Lumen Christi
Bestuur Caritas Lumen Christi
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2022 gewenst

openingstijden
24 december
25 december
26 december
31 december
1 januari

07:00 tot 17.00 uur
gesloten
10:00 tot 17.00 uur
07:00 tot 13.00 uur
gesloten

SPAR Schreur

Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte
sparschreur@despar.info

Cafetaria

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

TEL. 0541-551223

