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

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

Het volgende ’t Luutke, 2 loopt van 24 januari 2023 tot 14 februari 2023 
kopij inleveren woensdag 18 januari voor 20:00 uur via e-mail.

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

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!

jaarkalender

 Januari

 4  Kruisjassen SV De Lutte - 20:00 uur
11 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur 
11 Vrije verkoop Gala kaarten De   
 Vereeniging 19:00 uur 
14 Voute Partie 20:30 uur De Vereeniging
15 Tuffelstekk’n 12:00u De Vereeniging
18 Kruisjassen SV De Lutte - 20:00 uur
21 Gala Bosdûvelkes 19:30 uur 
22 Gala Bosdûvelkes 14:30 uur 
24 Zij-Actief: Kerkviering om 19:00 uur
25 KBO Bezoek Natura Docet 
25 Dorpshoes: Kuierwandeling
25 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur
26 INFOmarkt Bouw aan De Lutte
27 Gala Bosdûvelkes 19:30 uur 

28 Gala Bosdûvelkes 19:30 uur
29 Carnaval open dag - hallen De Lutte

 Februari

1 Kruisjassen SV De Lutte - 20:00 uur
 8 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur 
11 Carnavalsmis - St. Plechelmuskerk 
14 Zij-Actief: Jaarvergadering om 19:30u
15 Seniorencarnaval 18.00 – 21.00 uur bij 
het Lutke
15 Kruisjassen SV De Lutte - 20:00 uur
17 Schoolcarnaval & Kinderoptocht 13:30
17 Happy Fris Jeugdavond   
 De Vereeniging 18:30 uur
17 Sjikker Friday De Vereeniging
18 Carnavalsoptocht Losser
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24 januari 19:00 uur viering in de kapel van de kerk.
Naderhand in De Vereeniging uitleg over het functioneren van Caritas (Door dhr. T. van 
Vilsteren)

14 februari Jaarvergadering met huldiging jubilarissen;  daarna komt er een dansgroep 
uit Eibergen (onder voorbehoud)
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging

14 maart Bloemschikken  o.l.v. Maurien Wiggers
(Opgave bij Rita Gerritzen 06-23856436)  

21 maart Excursie. Details staan in het volgende Luutke.

Kijk ook regelmatig op Facebook voor info van Zij-actief.

Ingeplande actIvIteIten ZIj-actIef 

In verband met het vertrek van Gea Weda 
(per 1 maart 2023) is Dorpshoes Erve 
Boerrigter in De Lutte op zoek naar een 
beheerder. 

Voor deze uitdagende functie op een 
bruisende locatie zoeken we iemand die 
in staat is het huiskamergevoel van Erve 
Boerrigter op een enthousiaste wijze uit 
te dragen. Ons Dorpshoes is een gebouw 
waar veel gebeurt en waar veel organisa-
ties zijn ondergebracht. 

De aard van de werkzaamheden maakt 
dat we op zoek zijn naar een duizend-
poot met gemeenschapszin, een aanpak-
ker, die
- in staat is zelfstandig een groep 
vrijwilligers aan te sturen en te verbinden, 
maar ook zelf bijspringt als de situatie 
daarom vraagt
- flexibel inzetbaar is (soms in de 
avonduren, incidenteel in het weekend)
- het vermogen heeft snel te 
schakelen 

- draagvlak heeft binnen de ge-
meenschap van De Lutte
- het eerste aanspreekpunt voor 
de vrijwilligers, huurders, gebruikers en 
externe relaties is van het Dorpshoes

Het gaat om een betaalde functie van 
circa 20 uur per week, die ook door twee 
mensen kan worden ingevuld.

Bent u de inspirerende beheerder die 
wij zoeken? Mail uw sollicitatie naar Inge 
Jalink (mail@ingejalink.nl). Voor meer 
informatie kunt u bellen met Marcel 
Blokhuis, te bereiken op telefoon 06 24 
68 52 51.

dorpshoes erve BoerrIgter In de lutte Zoekt een 
InspIrerende Beheerder

nIeuWs van st. dorpsBelangen 
de lutte

NIEUW MEERJARENPLAN 2023 - 2025

SDDL heeft een nieuw meerjarenplan 
opgesteld voor 2023-2025 met een aantal 
thematische aandachtsvelden waar we 
ons de komende jaren op willen richten. 
Een digitale versie is aan te vragen op 
onderstaand e-mailadres.

Wilt u reageren of heeft u ideeën 
naar aanleiding van de plannen en 

werkzaamheden van St. Dorpsbelangen 
De Lutte, laat het ons weten. Dit kan 
de eerste maandag van de maand, met 
uitzondering van feestdagen, op het 
Dorpsinformatie Punt in het Dorpshoes 
tussen 18:30 uur en 19:00 uur of schriftelijk 
via mail@dorpsbelangendelutte.nl 



6 7

Gemeentelijke inkoopactie en subsidies voor verduurzamen eigen woning
Vanaf januari organiseert de gemeente Losser een advies- en inkoopactie voor alle 
huiseigenaren in Losser voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast kun-
nen woningeigenaren een beroep doen op twee gemeentelijke subsidieregelingen: de 
eerste is voor iedereen die zijn of haar eigen woning beter wil isoleren. Deze start op 1 
januari 2023. De tweede regeling is bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen in het 
lagere prijssegment. Deze subsidie loopt via de inkoopactie. 
Inkoopactie voor alle woningeigenaren 
Samen met ‘Winst uit je woning’ organiseert de gemeente een aantrekkelijke inkoop-
actie voor alle huiseigenaren in Losser. Tijdens de actie kopen huiseigenaren samen 
met andere inwoners isolatiemaatregelen, zonnepanelen of een hybride warmtepomp. 
Door de gezamenlijke inkoop ontvangen zij offertes met een goede prijs-kwaliteit ver-
houding. Daarnaast helpt ‘Winst uit je woning’ hen om optimaal gebruik te maken van 
de bestaande gemeentelijke en landelijke subsidies en regelingen. 
Eind januari ontvangen alle woningeigenaren een brief van ons met uitleg en een uit-
nodiging om mee te doen met de inkoopactie. Zij kunnen zich dan vrijblijvend aanmel-
den om mee te doen met de actie.

Gemeentelijke subsidie voor het isoleren van de eigen woning
Iedereen die de eigen woning beter wil isoleren kan zich vanaf 1 januari 2023 tot en 
met 15 oktober 2024 melden bij de gemeente Losser voor extra subsidie voor het isole-
ren van de eigen woning. De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal €750 en komt 
bovenop de Rijkssubsidie (ISDE). De subsidie is van toepassing op isolatiemaatregelen, 
zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dakisolatie, mits uitgevoerd door een erkende 
isolatiepartij. 
Inwoners die ná 1 oktober 2022 al een isolatiemaatregel hebben laten uitvoeren, 
kunnen de subsidie ook aanvragen. Voor de uitvoering van de subsidie is een budget 
beschikbaar gesteld vanuit de landelijke middelen voor isolatieaanpak.

Eén isolatiemaatregel gratis voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere 
prijssegment
Wie een woning heeft uit de periode 1930-1978, met een WOZ-waarde van €185.000 
of lager op 1 januari 2021, kan één isolatiemaatregel volledig betaald krijgen door de 
gemeente, met een maximum van €2.000. Huiseigenaren die hiervoor in aanmerking 
komen, ontvangen daarover eind januari een brief met uitleg hoe zij gebruik kunnen 
maken van deze regeling, zodat zij spouwmuurisolatie of vloerisolatie kunnen laten 
aanbrengen. Tijdens een gratis energieadvies aan huis horen zij welke isolatiemaatre-
gel voor de woning het meeste oplevert.

gemeente losser
mIdWInterhoornBlaZers de lutte WInnen strIjd om 
ZIlveren heurnke

Op woensdag 28 december was de jaar-
lijkse senioren demonstratie, dit jaar bij de 
Herterij in Geesteren. Deze demonstratie 
wordt al sinds 1954 gehouden. Gelukkig 
is de mooie traditie van het midwinter-
hoornblazen nog springlevend, getuige 
het feit dat maar liefst 54 blazers verdeeld 
over 18 buurtschappen streden om de ti-
tel beste buurtschap van Twente en om 
de titel beste blazer van Twente. Team De 
Lutte Molterheurne bestaand uit Harry 
Rolink, Daniel Westerik en Raimond Oude 
Egbrink bliezen de meeste punten bij el-
kaar en werden 1e, op enige afstand ge-
volgd door de organiserende buurtschap 
Geesteren en Losser Dorp. De Lutte was 
goed vertegenwoordigd met twee teams. 
Team De Lutte Elterheurne  bestaand uit 
Nouri olde Hanter, Mirthe Rolink en Theo 
Westerik eindigde op een verdienstelijke 
8e plek.

Luttenaar Harry Rolink beste blazer 
van Twente
De blijdschap bij de Luttenaren was extra 
groot toen bleek, dat ze naast het Zilveren 
Heurnke, ook de prijs voor beste individu-
ele blazer mee terug naar De Lutte moch-
ten nemen. Volgens de jury blies Harry 
Rolink het best van alle 54 deelnemers. 
Naast een beker, mocht Harry de mooie 
‘Henk Pijnappel-trofee’ in ontvangst ne-
men. Deze wisseltrofee is er sinds 2012 
voor de beste individuele blazer.

Junioren De Lutte met 10 blazers 
naar Hoge Hexel
Op vrijdag 6 januari strijden de junioren 
van De Lutte in Hoge Hexel om het Gold’n 
Heurnke. De Lutte is vertegenwoordigd 
met 10 (!) blazers verdeeld over drie teams 
(Binkhorst, Loabult en Tankenberg). Er is 
in de adventsperiode goed met elkaar ge-
oefend op het Kerkplein (vrijdagavonds 

19:00 uur), bij Erve 
De Welboer (zondags 
14:00 uur) en natuur-
lijk in de achtertuin. 
De jonge Luttenaren 
gaan vol goede moed 
richting Hoge Hexel 
en hopen ook het 
Gold’n Heurnke naar 
de Lutte te halen. 
Voor de beste indivi-
duele blazer is er de 
‘Jeroen Heideman 
trofee’.
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Op 19 november zijn Baron Jeroen Tijhuis II en 
Adjudant Stephan Kristen aan het publiek ge-
presenteerd als nieuwe hoogheden van C.V. De 
Tuffelkeerlkes bij Het Lutke. 
Alleen de Miss ontbrak nog, op 10 december was 
het dan zover en werd Lieke Haarman de nieuwe 
Miss. Het trio is compleet.

Het trio regeert al enthousiast over Tuffellaand, en 
kijkt hierbij ook uit naar alle feesten die er nog op 
de planning staan zoals: 
- Voute Partie: zaterdag 14 januari 2023 
vanaf 20:30 uur bij De Vereeniging 
Kom in je meest foute outfit naar deze leu-
ke avond. Nadere informatie volgt via onze 
socialmediakanalen. 
- Tuffelstekk’n: zondag 15 januari 2023 
vanaf 12:00 uur bij De Vereeniging 
Deze gehele dag staat ons hoogheden trio in het 
middelpunt. Familie, vrienden, buren en bevriende 
carnavalsverenigingen bieden op een 
ludieke wijze de Tuffel aan ons hoog-
hedentrio aan. Een gezellige middag 
voor jong en oud! 
- Open dag loodsen De 
Lutte: 29 januari 2023 vanaf 14:00 uur 
bij Boawelhook
Op deze middag gaan de deu-
ren open van de loodsen van De 
Bosdûvelkes en De Tuffelkeerlkes. Een 
gezellige dag waar de wagenbouw 
centraal staat! 
- Seniorencarnaval: 15 fe-
bruari 2023 van 18:00 – 21:00 uur bij 
het Lutke. Een leuke avond voor alle 
inwoners van 60 jaar en ouder woon-
achtig in De Lutte of omgeving. Op 
het programma staan o.a. lokale ar-
tiesten, muzikanten en komieken. 

We hopen jullie te zien op 1 van onze 
feesten! Graag tot dan. 

Baron jeroen II, mIss lIeke en adjudant stephan regeren 
over tuffellaand

De kleurwedstrijd van De Tuffelkeerlkes is in 
volle gang! Denk je eraan om je kleurplaat 
uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 in te leveren? 
Dat kan in de doorzichtige dropbox bij Spar 
Schreur of door een goede scan of foto van 
je kleurplaat te mailen naar redactie@tuffelk-
eerlkes.nl. De leukste inzendingen worden in 
Tuffelproat geplaatst, het carnavalsmagazine 
van De Tuffelkeerlkes. Daarna begint de wed-
strijd pas echt. Want De Tuffelkeerlkes orga-
niseren na carnaval een verkiezing. Er kan op 
alle kleurplaten die in Tuffelproat zijn gepu-
bliceerd worden gestemd. De drie kleurpla-
ten met de meeste stemmen, die winnen alle 
drie een prijs! Alle kinderen t/m 12 jaar kun-
nen meedoen. Ben je nog niet in het bezit 
van de kleurplaat? Dan kun je deze in de Spar 
(bij de kassa) afhalen. Kleur je mee?

reptIelen kleurWedstrIjd 
de tuffelkeerlkes
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Om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten organiseert gemeente Losser 3 februari 
2023 een feestelijke middag speciaal voor al onze vrijwilligers. Op deze middag reikt 
wethouder Marian Oosterbroek ook de vrijwilligersprijs voor dé Vrijwilliger van 2022 uit. 
Alle vrijwilligers in gemeente Losser zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de 
feestelijke vrijwilligersmiddag. Meld u aan door een mailtje te sturen naar aanmelden@
losser.nl met uw naam en wat voor vrijwilligerswerk u doet. U kunt zich ook aanmelden 
bij de receptie van ’t Lossers Hoes.
 
Wethouder Marian Oosterbroek: ‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze ge-
meenschap. Zij zorgen voor echt noaberschap in onze samenleving, voor verenigingen, 
activiteiten en dorpshuizen. Maar ook mensen die een buurman helpen, op kleinkinde-
ren passen of de boodschappen doen voor een bekende, vrijwilligers zijn onmisbaar. 
Met de vrijwilligersprijs willen we hier als gemeente bij stilstaan en onze waardering 
uitspreken. Dit jaar reiken we de prijs uit tijdens een feestelijke middag speciaal voor al 
onze vrijwilligers. Deze middag organiseren we begin 2023 voor het eerst. We vinden dat 
alle vrijwilligers in onze gemeente het verdienen om in het zonnetje te worden gezet.” 

Wie verdient de Vrijwilligersprijs van 2022?
 
Gemeente Losser is op zoek naar dé Vrijwilliger van 2022. Kent u iemand die met kop en 
schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt? Of iemand die al gedurende lange 
termijn vrijwilligerswerk doet in de gemeente Losser? Iemand die in positieve zin ver-
andering in gang heeft gezet in een vereniging of or-
ganisatie? Kortom: wie verdient volgens u deze prijs?
 
Nomineer hem of haar dan via www.losser.nl/vrijwilli-
gers. Nomineren kan ook in ’t Lossers Hoes (Losser), in 
’t Trefhuus (Overdinkel) en in Erve Boerrigter (De Lutte)
 
Marieke Ruyter-van der Weide uit Overdinkel won de 
prijs vorig jaar: ‘Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de 
samenleving van nu. Door vrijwilligerswerk te doen 
bouw je veel sociale contacten op en ik vind het ook 
erg leuk om te netwerken. Ik krijg er veel energie van 
als ik van waarde kan zijn voor een ander. Als je inzet 
dan ook nog wordt beloond met de titel vrijwilliger 
van het jaar van de gemeente Losser is dat een enor-
me eer!!’

specIale mIddag voor alle vrIjWIllIgers In losser
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lutherIa cmv 5.3 kampIoen

WIndpark lutterveld In de lutte

Op zaterdag 10 december jl. zijn de meiden van Lutheria niveau 5.3 kampioen gewor-
den. Met drie punten voorsprong op de nummer 2, maar ook een wedstrijd meer, werd 
er eigenlijk niet op een kampioensfeestje gerekend. Maar de meiden geloofden in 
zichzelf en gingen best ontspannen voor de winst en zowel de 1e als de 2e wedstrijd 
werd met 3-0 gewonnen. 
De kampioenen waren trots en blij verrast! Helemaal toen de meiden van een ander 
team van Lutheria en trainster Henrieke Groothuis hen namens Lutheria kwamen 
feliciteren met bloemen. Na afloop werd er door Lutheria getrakteerd op lekkers bij de 
McDonalds en afsluitend zijn ze claxonnerend door het centrum van De Lutte gereden. 

Goed gedaan meiden!
 

Het kampioensteam van links naar rechts: 
Lieke Heskamp, Sara Pot, Famke Oude Oosterik en Anne Pünt

De trainsters van dit team zijn Henrieke Groothuis, Liz Punt en Lize Ikink. 
Mede dankzij hun enthousiasme en fanatieke trainingen is het kampioenschap 
behaald!!!

Zwolle/De Lutte - De provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten in Twente de 
RES Twente vastgesteld. Hierin staat de ambitie opgenomen om 1,5TWh aan duurzame 
elektriciteit op te wekken. Het streven is om 60% hiervan met windenergie op te wek-
ken. Windpark De Lutte wordt een van de eerste windprojecten om deze ambitie te 
halen. Op 8 december vond een informatieavond over dit project plaats.

Windpark De Lutte omvat een plan voor vier windmolens langs de A1 bij grensover-
gang De Poppe in de gemeente Losser. Initiatiefnemer Prowind wil dit windpark 
realiseren samen met inwoners en lokale ondernemers. In het Klimaatakkoord en de 
Regionale Energiestrategie (RES) Twente is immers het streven dat windturbines en 
zonneparken voor 50% in eigendom komen van inwoners en bedrijven.De avond 
markeerde het begin van een lang traject: het windpark zal naar verwachting in 2028 
operationeel zijn. Meer informatie is te vinden op https://windparkdelutte.nl/.

Hoe zeker is het dat de windturbines bij De Lutte er 
komen? De komende jaren zullen er meerdere wind-
projecten in onze provincie tot ontwikkeling komen. 
Zodra zo’n windinitiatief ontstaat en zich meldt bij de 
provincie, dan toetst de provincie dit aan de relevante 
beleidskaders.

Lokaal eigendom
De eerste stap is zorgen dat er invulling wordt gegeven 
aan het doel van 50% lokaal eigendom. Op 8 december 
hebben diverse inwoners en organisaties aangegeven 
misschien deel te willen nemen aan het project. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) gaat 
in de loop van januari 2023 met deze mensen het gesprek aan. Mocht je ook interesse 
hebben in deelname in het project, maar je nog niet gemeld hebben op 8 december, 
meld je dan bij Leander Broere van NMO via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.
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Een mobiele telefoon die rouleert onder de inwoners van De Lutte. Degene die de 
telefoon in zijn bezit heeft, geeft hem na drie weken weer door aan een willekeurige 
andere Luttenaar. Via WhatsApp vuurt de redactie van ’t Luutke vragen af op de voor 
hen dan nog onbekende eigenaar van de Dorpsmobiel. Hieronder het vragenvuur van 
de afgelopen weken.

Goedenavond! Wie hebben we ‘aan de lijn’?
Hallo, Jos Senger aan de andere kant. 
Ik heb de Dorpsmobiel van Jurran 
Visschedijk mogen ontvangen.

Goedenavond Jos! Ik vraag me af of er 
Luttenaren zijn die jou niet kennen, maar stel 
je toch maar even voor.
Mijn naam is Jos Senger, 66 jaar en ge-
trouwd met Carla Nijhuis (Boerrigter), ge-
boren in Kôttelhook. Bijna 40 jaar in dienst 
geweest bij de Koninklijke Marechaussee. 
Gewerkt voor diverse ministeries over bij-
na de hele wereld. Volgend jaar zijn we 40 
jaar getrouwd, maar eigenlijk door mijn 
vele afwezigheid maar 20 jaar. Verder ben 
ik gek op vrijwilligerswerk in De Lutte.

Wat weet in De Lutte bijna niemand over jou?
Dat ik vermoedelijk de eerste en de enige geschorste misdienaar was in De Lutte.

Daar willen we meer van weten...!
Dat dacht ik al... ik was een jaar of zeven, was op dinsdagochtend aan de beurt om 
de wekelijkse schoolmis te dienen. We kregen toentertijd de hostie nog van pastoor 
van Boxtel op de tong... brrrr. Ik heb toen de communie uit mijn mond genomen en 
in de zak gestoken. Later tijdens het speelkwartier op school was meester Meijer 
surveillant (dat het’n toen nog nig zoa). Hij heeft de pastoor ingelicht. Hoog bezoek, 
pastoor, kapelaan en koster, bij ons thuis. Mijn moeder ontroostbaar, mijn vader zei 
er niet veel van. Drie maanden geschorst. De kapelaan en koster kwamen daarna 
terug dat ik wel weer ‘in dienst mocht’. Ben nooit meer terug gegaan.

Je gaf zelf al aan dat je gek bent op vrijwilligerswerk in het dorp. Op heel veel plekken heb jij 
je ingezet, daarmee heb jij het dorp veel gebracht. In welke vrijwilligersfunctie vind of vond 
jij zelf het meeste plezier of voldoening?

Meeste plezier of voldoening was en is nog steeds om achter de schermen besturen 
van verenigingen of clubs te helpen en adviseren.  En ik ben ‘zwerfinator’. Dit woord 
was opgetekend door een verslaggever van de regionale krant in Albergen na de 
demonstratie tegen het tijdelijke AZC. Een mevrouw was bermafval aan het inza-
melen en noemde zich zwerfinator. Meerdere Luttenaren en ik doen dat ook en het 
geeft heel veel voldoening.

Jurran had ook nog een vraag aan jou: “Wat staat er bovenaan je bucketlist voor 2023?”
Ik heb geen bucketlist, ook nooit gehad. Beetje impulsief, vooral enthousiast op wat 
er op mij af komt.

Gisteren werd de finale van het WK gespeeld. Gunde jij Messi het kampioenschap of zag je 
liever Frankrijk winnen?
Vooropgesteld dat ik GEEN voetbalkenner ben vond ik de Fransen minder ‘toneel-
spelen’. Dus van mij had Frankrijk de titel mogen prolongeren.

Om welk voorval uit het verleden moet jij nog steeds soms heel hard lachen?
Al meer dan 40 jaar geleden maakten Hans Visschedijk en ik deel uit van het team 
kelners in het Bernardusgebouw, nu De Vereeniging. Die jaren waren er wel drie 
bruiloften in de week. Op één van die veel grote (80 tot 120 man aan het diner) 
werd op het laatst van het diner ijs met geflambeerde kersen uitgeserveerd. De zaal 
werd donker gemaakt… we stonden als kelners, ieder met een groot dienblad met 
schaaltjes (bolletjes) opgesteld achter het schap. Hans ging als eerste, ik als tweede. 
De eerste lange tafel rechts was voor Hans... gelijk bij het uitserveren werd een 
toepasselijk muzieknummer gespeeld. Ik zag dat van het dienblad van Hans van 
het eerste schaaltje het ijsbolletje ervan af schoot, op de rug van een vrouw terecht 
kwam en verdween in haar jurk. Hans bedacht zich geen moment, haalt met zijn 
hand het ijsbolletje achter de jurk vandaan, dropt het op het schaaltje en ging ver-
der met uitserveren… mijn ijsjes heb ik niet meer kunnen uitserveren… het duurde 
ook lang eer de andere kelners uitgelachen waren en hun werk konden oppakken.

Zijn er nog dingen in ons dorp die je graag anders zou zien?
Dingen in het dorp veranderen… uhm… nee. Wel heel mooi zou ik vinden dat per 
kwartaal of half jaar nieuwe inwoners van ons dorp welkom zouden worden gehe-
ten door Dorpsbelangen, door deze mensen uit te nodigen in oons dorpshoes veur’n 
köpke koffie met wat lekkers. Daarbij kunnen allerlei verenigingen zich  presente-
ren. De nieuwelingen ontvangen dan meteen de vlag van De Lutte.

Aan welke karaktereigenschappen van andere mensen erger jij je?
Ik kan slecht tegen mensen die niet in beweging zijn te krijgen terwijl ze wel het een 
en ander hebben toegezegd.

Heb je nog een vraag aan degene aan wie je de Dorpsmobiel door gaat geven?
Heb je naast jouw ongelovelijke drukke baan nog tijd voor hobby’s?
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Op mijn telefoon verschijnt een melding. 
Eentje die ik al een paar dagen verwacht-
te. Het is een berichtje van school over 
het jaarlijkse kerstdinertje, met daarin de 
vraag of we iets lekkers willen maken dat 
onze kinderen die middag mee kunnen 
nemen. Dat kerstdinertje is trouwens fan-
tastisch! Net als ik vijvendertig jaar gele-
den, rennen de kinderen juichend door 
de kamer als ik het berichtje voorlees. En 
ikzelf was op dit berichtje voorbereid, dus 
ik was volkomen ontspannen. Ondanks 
mijzelf. Dat was vorig jaar wel anders. Mijn 
kinderen zaten net op school en ik had 
als beginner nog geen idee hoe dat alle-
maal werkt met al die schoolgerelateerde 
moederdingen. Ja MOEDERdingen ja… 
Want laten we eerlijk zijn, er zijn opvallend 
weinig vaders die zich in de klassenapp of 
op Social Schools met dit soort dingen be-
moeien. Dat doen ze wel goed die vaders, 
dat moet ik ze nageven. De vader in ons 
huis voelt zich in deze specifieke situatie 
ook erg comfortabel bij deze klassieke rol-
verdeling, en ik schik me in mijn lot.
Vorig jaar verscheen een vergelijkbaar 

berichtje ergens begin december op 
Social School. Ook toen las ik dat berichtje 
vrij ontspannen, want wist ik veel wat me 
te wachten stond. Ik kwam immers net kij-
ken. Dat maken van zo’n traktatie is trou-
wens helemaal niet verplicht en het hoeft 
al zeker niet iets ingewikkelds te zijn, maar 
ik voelde sociale druk. Ik wilde natuurlijk 
niet dat mijn kinderen voortaan gezien 
zouden worden als ‘die twee met dat pak 
pennywafels onder de arm’.
Ik moest even rustig nadenken om iets te 
verzinnen wat leuk was, maar vooral ook 
makkelijk te maken. Maar ik kwam er al 
snel achter dat in de tijd dat ik aan het na-
denken was, alle eenvoudige opties weg-
gekaapt werden door andere moeders 
van hetzelfde kaliber als ik. Het inschrijf-
lijstje vulde zich in hoog tempo. En dus 
googelde ik supersnel een traktatie. Een 
kerstmannetje met een gezichtje van ba-
naan en een mutsje van een aardbei. Zag 
er doodsimpel uit en tevreden schreef ik 
ons in.
Met een gevoel dat je achteraf vooruit-
schrijdend inzicht zou kunnen noemen, 

het kerstdInertje

besloot ik dat we de traktatie moesten 
gaan oefenen. Beetje gênant om toe te 
geven, maar we hebben dat dus serieus 
eerst geoefend. We haalden alle beno-
digdheden in huis en gingen aan de slag. 
We moesten witte chocola smelten. Ik las 
op internet dat dat au bain marie moest, 
maar dat leek me wel erg veel onnodige 
moeite. Ik pleurde gewoon een reep cho-
cola in een bakje in de magnetron. Kan 
niet. Kan gewoon niet. Kats verbrand. 
Dus met tegenzin toch au bain-marie. De 
gesmolten chocola mengden we vervol-
gens met mascarpone en zo ontstond er 
een boterachtig troepje. Met een spuitzak 
moest je daarmee een toefje op een stukje 
banaan spuiten waar je vervolgens de 
aardbei indrukt. Ik heb geen spuitzak, dus 
terwijl Dize de banaan sneed, smeerde ik 
met een lepel wat van het troepje over die 
banaantjes. Ik duwde snel de aardbei er in 
en ik acteerde dat het er precies zo uitzag 
als op het plaatje. Ik zag Dize al wat beden-
kelijk kijken, maar ze zei niks. De lieverd.
De neus was een M&M en de oogjes een 
streepje hagelslag, die ik geheel naar ei-
gen inzicht probeerde vast te lijmen met 
de botertroep. Kan niet. Kan ook al niet. 
Na wat geklooi en oplopende spanning 
pleurde ik de M&M’s en de hagelslag in 
de vuilnisbak en maakte met een klein 
tubetje decoratiechocola twee oogjes, 
een soort neus en iets wat voor een mond 
door moet. Dize fronste. Om commentaar 
te voorkomen duwde ik met mijn pink de 
mond iets beter op zijn plek. Je raadt het 
al: Kan niet. Het banaantje zat vol bruine 
vlekken. Dize’s mond zakte een beetje 
open. “Ah cool! Roetveegkerstman!” pro-
beerde ik nog, maar Dize kon zich niet 
langer inhouden. “Mahàààmm, je verpest 
alles!”
Toen wilde ze het zelf doen. Niet alleen 
roetvegen, maar een druipende, gitzwarte, 
kleverige kerstman was het resultaat. Toen 

mijn oog ondertussen toevallig viel op de 
nog overgebleven banaantjes en zag dat 
deze al bruin lagen te worden sloeg de pa-
niek toe. Tot overmaat van ramp kwam er 
toen ook nog een berichtje dat er nu ge-
noeg zoete, koude hapjes zijn en de voor-
keur nu uitgaat naar warme, hartige hap-
jes. Was er helemaal klaar mee. Ik douwde 
de kinderen allebei een mislukte zwarte 
kerstman in hun mik en siste dat we nu wel 
wisten hoe het moest. Chagrijnig ruimde 
ik alle zooi op.
De avond van het kerstdinertje lieten we 
uit voorzorg dat hele banaantje maar ach-
terwege. We maakten een kerstmuts op 
een koekje. Naja... doordat ik alleen piep-
kleine aardbeitjes kon vinden, was het ei-
genlijk gewoon een aardbeitje met witte 
troep op een koekje. Maar de kinderen wa-
ren best tevreden. Godzijdank! Nadat we 
ze in hun deftige kleertjes met hun trak-
taties bij school hadden afgeleverd, liet ik 
me uitgeput op de bank vallen. Ik maakte 
alvast een plan van aanpak voor het kerst-
dinertje volgend jaar.
Met mijn plan van aanpak in de aanslag 
hield ik dit jaar de eerst weken van decem-
ber Social School als een havik nauwlet-
tend in de gaten. En als ik vanuit mijn tas 
een melding hoor, gris ik mijn telefoon uit 
mijn tas en typ als een dolle ‘kipspiesjes’. 
Ondanks mijn tot in de puntjes uitgewerk-
te plan zijn er tot mijn grote verwondering 
nog steeds een aantal andere moeders die 
me voor zijn, maar ik ben de eerste met kip-
spiesjes. Hoppa! Missie geslaagd! Binnen 
onvoorstelbaar korte tijd hebben bijna alle 
moeders gereageerd. De allerlaatste die 
reageert schrijft: “Mijn kind neemt wel iets 
mee, maar ik weet nog niet wat. Want alle 
ideeën die ik had zijn al genoemd”. Arme 
Nicole… Sterkte. Je staat niet alleen.

Tessa

En nog een lastige vraag: het allermooiste aan het wonen in De Lutte-Oost is toch wel dat 
......... (zelf afmaken).
Wonen in De Lutte-Oost is een verrijking met zoveel wiedlöchtigen. Waarvan er 
al heel veel vrijwilliger zijn geworden bij diverse clubs en instanties. Ons dorp is 
(vermoedelijk) het enige dorp in de verre omtrek dat niet vergrijsd. Op de prachtige 
speelplaatsen en zandbakken spelen heel veel kinderen. . . .én het geeft ons de kans 
om nieuwe inwoners te betrekken bij  vrijwilligerswerk. Ik grijp deze kans ook aan 
om iedereen een gelukkig EN vooral gezond 2023 te wensen. 

Dankjewel voor het leuke interview Jos! Je mag de Dorpsmobiel weer doorgeven. We zijn 
benieuwd wie we ‘aan de lijn’ gaan krijgen.
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Ouders Morsink-Sombekke, Ine Beuvink-Morsink. 

Zondag 15 januari: Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, Ria Grundel-Schiphorst, Bennie 
Heuvels (buren Merelstraat), Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens,  

Annie Niehof-Nolten. 

Jaargedachtenis: Femie Wigger-Schurink, Bernard Schopman, Hubert Velthuis,  

Ouders Schiphorst-Grashof, Bennie Schasfoort (Merelstraat). 

Zondag 22 januari: Frans Maseland.  

Jaargedachtenis: Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Ben uit het Broek. 

PASTORPRAAT:   
Een nieuw begin 
Beste mensen, 
Een nieuw jaar is begonnen. Vaak is dat in een mensenleven een moment van 
bezinning. Zijn er dit jaar dingen die ik anders wil doen? Wat hoop en verwacht ik van 
dit nieuwe jaar? Wat hoop en verwacht ik voor de wereld? Maar dan is het moment 
voorbij en de dagelijkse loop der dingen neemt zijn gang.  
Ik wil toch even bij dat bezinningsmoment blijven met de vraag: Wat hoopt en 
verwacht u van de kerk in dit nieuwe jaar? Er zijn mensen bitter teleurgesteld in de kerk 
om verschillende redenen. Hopelijk kunnen wij door ieders inzet ook iets voor hen 
betekenen. Anderen leven van harte mee en beleven er ook veel aan. Anderen zijn 
betrokken, maar zoeken naar nieuwe wegen. Weer anderen….. U kunt dat zelf zeker 
nog aanvullen.  
Maar hoe U er zelf ook in staat er heerst ontegenzeggelijk een soort malaisestemming, 
waarin men het telkens heeft over de leegloop van de kerken en grapjes over de laatste 
katholiek die het licht zal uitdoen zijn niet van de lucht. Natuurlijk: lid zijn van een 
geloofsgemeenschap is steeds minder een vanzelfsprekendheid en er valt heel wat af 
te dingen op de kerk, veel is voor verbetering vatbaar. Maar er is ook een andere kant: 
ieder weekeinde vindt nog altijd een grote groep mensen het van belang de vieringen 
bij te wonen. Nog altijd gaat de verkondiging van het evangelie in woord en daad 
door. Er zijn mensen die zich in Gods naam voor elkaar inzetten. Hoe zit het met ons 
geloof, dat we in de kerk leven van de Geest die het leven vernieuwen wil en kan? Er is 
geen enkele reden om de kerk alleen maar naar beneden te praten.  
Ik sprak met U over het kerkbezoek, maar kerk-zijn is nog veel meer. Op tal van 
terreinen zetten vrijwilligers en professionals zich in voor pastoraat, catechese, 
diaconaat, sacramenten, enzovoort. Als parochie mogen we daar heel dankbaar voor 
zijn, alsmede ook voor de bijdrage op financieel gebied; een belangrijk facet van kerk-
zijn, want zonder ieders bijdrage lukt het niet. Mijn oproep aan ons allen: ons blijvend 

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
Zaterdag 7 januari :  
18.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dameskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. B. Alberink  
Misdienaars  : Michelle en Christiaan Steenbekke 
 
Woensdag 11 januari  : 
19.00 uur  :  Communieviering, voorganger: pastor I. Schraven 
 
Zondag 15 januari :  
09.00 uur  :  Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  :  dhr. B. Elferink 
Lectrice  :  mevr. M. Oude Ophuis 
 
Woensdag 18 januari  :  
19.00 uur  :  Communieviering, voorganger: dhr. B. Elferink 
 
Zondag 22 januari :  
09.00 uur  :  Eucharistieviering m.m.v. herenkoor 
Voorganger  :  pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  :  mevr. G. Scholte Lubberink 
 
Woensdag 25 januari  :  
19.00 uur  :  Communieviering, voorganger: dhr. B. Elferink 
 
 
INTENTIES 
Zaterdag 7 januari: Jose Zanderink-Hulshoff, Annie Oude Roelink-Lemmink,  

Henk grote Beverborg, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg. 

Jaargedachtenis: Hendrik Beernink, Ria Grundel-Schiphorst,  

KERKELIJK NIEUWS 
PAROCHIE LUMEN 
CHRISTI 
LOCATIE DE LUTTE 
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in te zetten voor onze parochie en onze zeven geloofsgemeenschappen. Zo bouwen 
we mee aan een rijk waar God eer wordt gebracht door het werk voort te zetten van 
Jezus Christus in wie Gods mensenliefde zichtbaar geworden is.  
Mede namens het pastores-team wens ik u allen veel Heil en Zegen in 2023.	
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
 
Nieuws van Caritas: Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen 
Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest over de stijgende kosten voor energie, 
boodschappen en andere zaken. Dit treft iedereen van ons, maar sommige groepen 
worden hierdoor extra hard getroffen omdat ze het misschien om welke reden dan ook 
al niet zo breed hadden. Dit speelt zich niet alleen af in de grote steden maar ook in 
iedere plaats binnen onze parochie.  
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, 
boodschappen en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer 
kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas, mits het om een eerste 
levensbehoefte gaat. Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke 
voorzieningen zoals kleding, schoolspullen, fiets, bijdrage in medische kosten, 
schoonmaakmiddelen, boodschappen en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen 
realiseren door giften die wij ontvangen. 
Hoe kunt u ons ondersteunen? U kunt 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 
Sinterklaasactie. We hebben dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” 
aangeboden aan cliënten van de voedselbank en aan gezinnen die bij ons bekend zijn 
maar geen voedselbank hebben, maar ook wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, 
handgel, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om 
de feestdagen door te komen. In totaal worden er dit jaar 250 pakketten uitgedeeld. 
Hoe kunt u ons bereiken? Zeker in deze bijzondere tijd zijn er steeds meer mensen die 
de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van 
anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben. Wij 
zijn bereikbaar via onze website, telefonisch via 06-30145512 of via onze Facebook 
pagina Caritas Lumen Christi of via Diaken Tom Van Vilsteren. Onze contactgegevens 
staan ook in het parochieblad vermeld. Schroom niet en neem contact met ons op als u 
een hulpvraag heeft. Uiteraard worden deze vertrouwelijk behandeld. 
Wie zit er in het bestuur van Caritas? Uit alle locaties van de parochies zit er een 
vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas. Voor Ootmarsum zijn dit Maria Kreuwel 
en Annemarie Hulsmeijers. Peter Metgod is het aanspreekpunt voor Beuningen en 
Hans Japink voor Lattrop en Breklenkamp, Beate Nieuwhuis zit in het bestuur voor de 
locatie Denekamp en Rienet Gerwers voor Tilligte. 

Peter Welhuis zit De Lutte in het bestuur en sinds kort is ons bestuur weer compleet 
met Renee Braakhuis namens Noord-Deurningen. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. 
De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad of op onze site 
vermeld. Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun? 
Met vriendelijke groet, Bestuur Caritas Lumen Christi 
 
Bisdombedevaart naar Lourdes 2023 
Van donderdag 27 april tot zaterdag 6 mei met begeleiding van pastoraal team. 
Het Aartsbisdom Utrecht houdt in 2023 opnieuw een diocesane bedevaart naar 
Lourdes. “Dit is alweer de vijfde keer en we hopen wederom met pelgrims uit alle 
parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren en 
volwassenen,” aldus de Diocesane Werkgroep Bedevaarten. Ook vanuit onze parochie 
sluiten we aan bij de bisdom bedevaart en zal er pastorale begeleiding zijn. In Januari 
wordt hierover meer een informatie gegeven. De datum daarvan wordt binnenkort 
bekendgemaakt. Houdt u de parochiewebsite en parochieblad in de gaten. 
Programma: Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in 
Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker de openluchtmis bij de Grot, waar 
Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan de 
internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot 
de vaste ingrediënten van de bedevaart. 
Deelnemen: Aan de reis van het aartsbisdom kan iedereen deelnemen. Ook pelgrims 
die in andere delen van Nederland wonen. Ook mindervaliden of mensen die zorg 
nodig hebben, zijn van harte welkom en kunnen dankzij de inzet van onze vrijwilligers 
een onvergetelijke reis beleven. De inschrijving start binnenkort. 
Reisopties: Er zijn verschillende reismogelijkheden per trein, bus of vliegtuig.  
De kosten voor deze bedevaart bedragen € 995 per persoon. 
TGV:   29 april t/m 6 mei 2023    
Vliegtuig:  29 april t/m 4 mei 2023 
Bus:   27 april t/m 5 mei 2023    
Meer informatie   www.aartsbisdom.nl/bedevaarten en bij de lokale 
contactpersoon van uw geloofsgemeenschap of bij Elly Damhuis 06 33004962 en 
pastoraal team lumen christi. 
	
Inspiratiereis naar Rome 
Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere 
belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar Rome 
georganiseerd en wel van 2 tot en met 9 juni2023.  
Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een 
bezoek brengen aan de bekende St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel. 
Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het 
Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.  
In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering 
bijwonen.  Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en 
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maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus 
bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco 
met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.  
Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het 
programma. De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie 
Vreeswijk.  
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse 
vliegreis plm. € 1600,-- per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-
persoonskamer bedraagt € 195,--. Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan 
aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252. 
 
Weer terug uit Brazilië 
We zijn weer thuis na een indrukwekkende reis naar Brazilië waar we pater Hennie 
Haamberg, afkomstig uit Tilligte, hebben bezocht. We waren bij hem te gast in het 
klooster van de paters Karmelieten in Mogi das Cruzes, zo’n 50 kilometer van Sao Paulo. 
Het was een hartelijk welkom in zowel de kloostergemeenschap als de parochie. In het 
klooster was ook het postulaat gevestigd waar 11 jongens zich voorbereiden op het 
noviciaat. Allerhartelijkst waren de ontmoetingen met deze jongens waar wij ’s 
middags aan tafel gingen voor de warme hap. Met pater Hennie hebben we onder 
andere een bezoek gebracht aan de twee projecten die hij leidt, n.l. het bezinnings-
centrum en de boerderij waar hij verslaafden opvangt , opleidt en weer hun 
waardigheid teruggeeft. Bijzondere projecten die zeker onze steun waard zijn. Op de 
boerderij staat een prachtige nieuwe kapel die bijna klaar is voor bezinning en 
ontmoeting. Er moet nog veel gebouwd worden om daar in totaal 30 jongens te 
ontvangen. In de opbouwfase is er slechts plek voor 15 jongeren. Ook het 
bezinningscentrum waar elk weekend 30 tot 50 personen worden ontvangen vraagt 
om renovatie. Het is prachtig gelegen net buiten Mogi das Cruzes, midden in de 
natuur. Indrukwekkend om te zien hoe hij met 84 jaar deze projecten leidt en vorm 
geeft. Ik mocht hem ook geld overhandigen voor zijn missiewerk, n.l. 6.600 euro, een 
prachtig bedrag. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Ik weet dat dit bedrag goed 
besteed wordt. Natuurlijk hebben we ook uitstapjes gemaakt in de omgeving en 
genoten van de prachtige natuur. Maar heel veel indruk maakte op ons hoe pater 
Haamberg wordt gewaardeerd door de lokale bevolking, en hoe hij wordt 
aangesproken op straat door de mensen. Het lijkt wel of hij iedereen kent. Ook werd ik 
uitgenodigd bij de plaatselijke bisschop die ons hartelijk ontving en mocht hem 
assisteren bij de Eucharistie op zondag, een bijzondere ervaring. Brazilianen geloven 
met hun hart en zijn met heel hun lichaam betrokken bij de liturgie, iets waar wij nog 
veel van kunnen leren. Hoewel het geloof ook terugloopt in Brazilië zijn er ook teken 
van hoop, zoals de betrokkenheid van de leken en de roepingen. 
Het was voor mijn echtgenote Elly en mij een bijzondere ervaring om zo thuis te 
komen bij de Brazilianen, en zoveel hartelijkheid en gastvrijheid te ervaren. Dank 
daarvoor vooral aan pater Hennie Haamberg, die wij zeker nog welverdiende gezonde 
jaren toe wensen met zijn bijzondere roeping op de Braziliaanse akker. 
Jan en Elly Kerkhof Jonkman 

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 gemak voor elke dag




