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Zwemschool Zin in Zwemmen (ZIN) geeft zwemles in Enschede, Oldenzaal en Losser. 

Als zwemschool vinden wij het belangrijk dat uw kind op plezierige wijze goed leert 

zwemmen. Onze professionele zweminstructeurs en -instructrices brengen kinderen 

vanaf 4 jaar dan ook op een verantwoorde en veilige manier en in een plezierige, 

ontspannen omgeving de vaardigheden van het ABC zwemdiploma bij.

Kom je ook? 

LosserhofOldenzaalsestraat 1347581 PW Losser

Het RoessinghRoessinghsbleekweg 337522 AH Enschede

Sauna Keizer
Eektestraat 36

7575 AP Oldenzaal

Meer weten over  
Zin in Zwemmen?
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Eekboerstraat 28B Oldenzaal       Telefoon: 088 500 8500        info@denko.nl         www.denko.nl

MET CARNAVAL NEMT WIE
VEUR’T FEESTEN ALLE TIED

EN BINT WIE DE DROAD
HELEMOAL KWIET
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VAN DE VOORZITTER

Daar is ie weer: ons mooie Dûvelke waar we zeer trots op 
zijn. Dit is de laatste keer dat ik als voorzitter van CV De 
Bosdûvelkes hierin het voorwoord mag schrijven.

Maar eerst even terug naar afgelopen carnavalsjaar waarin ik 
zelf de scepter mocht zwaaien samen met mijn adjudant Marc 
en onze dames Odette en Christie. Graaf van De Bosdûvelkes, 

wat een eer. Wat was ik trots en als je dan 
denkt na 8 jaar als voorzitter ken je alles 

wel, nou dan was dit toch even wat anders. 
Het is echt een andere wereld als je zelf 

hoogheid bent. Wat een verrassingen 
kwamen er van onverwachte kanten. 
Het was een geweldige belevenis 
die we ons leven lang niet zullen 
vergeten en ik weet zeker dat ik ook 
namens Marc spreek. Marc, Odette 
en Christie bedankt dat jullie dit 
avontuur met mij aandurfden. En 

natuurlijk geldt dit ook voor onze 
kinderen Merlijn, Jade en Marith 
en alle mensen die samen 

met ons carnaval hebben 
gevierd. Het was ook super 

om dit samen met onze 
jeugdhoogheden te doen: 

(oud)jeugdgraaf Boet en 
(oud)jeugdgravin Laudi: 
jullie waren geweldig. 

Dank jullie wel. 

Afgelopen december 
kwamen de 

nieuwe hoogheden 
tevoorschijn: graaf Dirk 

en gravin Miriam. Het is 
een hooghedenpaar dat 
zonder verschil in rang 

of stand zij aan zij staat. Bijzonder is wel dat het de eerste 
vrouwelijke hoogheid is voor De Bosdûvelkes en een echtpaar 
bovendien. Ik denk dat we er heel goed aan hebben gedaan. 
In onze beleving was er al geen verschil tussen man en vrouw 
in de carnaval. Dus werd het ook tijd om dat te laten zien. De 
zaal werd verpletterd door het enthousiasme waarmee gravin 
Miriam en graaf Dirk opkwamen. Mijn complimenten! Jullie 
zijn super sterk begonnen en ik weet zeker dat jullie goede 
ambassadeurs voor onze mooie vereniging zullen zijn. Namens 
het bestuur en alle leden van De Bosdûvelkes wens ik jullie een 
seizoen om nooit te vergeten en natuurlijk heel veel plezier!

Een week later was er natuurlijk nog een opkomst en dat 
was die van onze nieuwe jeugdhoogheden in een bommetje, 
bommetje volle zaal met kinderen in onze residentie De 
Vereeniging. Daar kwamen jeugdgravin Eva en jeugdgraaf Marijn 
tevoorschijn. De zenuwen waren er gelijk uit en jullie maakten er 
samen met de jeugdcommissie, artiesten en alle kinderen een 
spetterend feest van. Namens ons allen nogmaals van harte 
gefeliciteerd en maak er een mooi seizoen van.

Tot slot wil ik iedereen een heel mooi en gezellig carnaval 
wensen. Het was (is) een eer om jullie voorzitter te mogen zijn 
en ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ik heb heel 
veel mensen leren kennen met hun inzet en enthousiasme. 
Wat ben ik trots op onze vereniging. Ik wil dan ook
onze leden bedanken voor al hun tijd en inzet, net als onze 
sponsoren. Zonder jullie is dit allemaal niet mogelijk. Een groot 
en welgemeend DANK JULLIE WEL! 

Ik hoop u te zien op één van onze feesten of waar dan ook in 
carnavalsland.
ALAAF!

Mike Oude Hampsink
Voorzitter  
C.V. De Bosdûvelkes



Uw groothandel in Keukenbladen, Haardplateau’s en Vensterbanken.
Op maat gemaakt en op locatie bezorgd.

U vindt ons aan de Retentieweg 30, 7572 PH te Oldenzaal. 
(Onze showroom is na telefonische afspraak te bezoeken( T: 0541-553088)

www.elferinknatuursteen.nl
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PROCLAMATIE 2020 
Wiej, Graaf en Gravin carnaval 2020,

Graaf Dirk, Gravin Miriam,
Met toostemming van ‘t bestuur van De Bosdûvelkes,

Op anroad’n van oonze wieze leu:
 

Graaf en 1ste Gravin van De Lutt’,
Bewoners van de hoogheden allee,

professor van ‘t Saxion, hoesarts van Hengelo,
en carnaval in het DNA.

Heb’t beslötten en loat oe wett’n dat:

TEN EERSTE
De vergunning van ‘n Boawelhook is binnen,
Noe ‘t geld nog innen, zo da’w könt beginnen.

TEN TWEEDE
Met grommel en bliksem kwam De Lutt’ in de kraant,
Mer met nen ooievaar en nen terrorist was d’r nog völ meer 
an de haand.

TEN DERDE
Ne vrouwelijk hoogheid, dat wörden ‘n moal tied,
Vrouwleu, noa al dee joaren is ‘t noe dan zo wied.

TEN VIERDE
‘t Veurdeel van ne gravin dee veur dokter hef leert,
Genne vrouw dee met carnaval last hef van kopzeert.

TEN VIJFDE
Carnaval zit oons in ‘t blood,
Doar breng wiej nog wa meer hoogheden met groot.

TEN ZESDE
‘n Graaf zöt veur de keark ne heel nieje rol,
Aans kriej’t wiej ‘m eankelt met ‘n Dorpsquiz nog vol.

TEN ZEVENDE
Biej de wagenbouw hebt ze ok wat te vieren,
Want Graaf Dirk leert biej Saxion de robots tuinieren.

TEN ACHTSTE  
Met noaberschop en vrijwilligersweark,
Hoaldt wiej De Lutt’ veur eeuwig steark.

TEN NEGENDE  
‘n Onmeunig mooi doarpshart dat is nog ver,
Mer wiej könt a wa jeu de boulen biej de Greune Ster. 

TEN TIENDE   
SV De Lutte a 40 en 75 joaren,
Heel De Lutt’ is paniniplaatjes an ‘t spoaren.

TEN ELFDE   
Bosdûvelkescommissies, iejleu goat veurop,
Ammoal van links noar rechts; De Lutt’ geet op zien kop. 

En dan besloet wie met dizzen sprök:

CARNAVAL WÖD AAIT GEKKER,
MET ‘N GRAVENPAAR VAN BEKKE

Gegew’n in De Lutt, ‘n  zömde van de weentermoand 2019

Graaf Dirk   Gravin Miriam
Dirk Bekke  Miriam Bekke



www.harberink-tweewielers.nl

 
 

Ambachtstraat 12 • De Lutte
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur,
en op afspraak tel 06-54713335.

Showroom:
Openingstijden:
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Carnaval wöd aait gekker 

GRAAF DIRK EN GRAVIN MIRIAM
GRAAF DIRK EN GRAVIN MIRIAM

Voor het eerst in de geschiedenis van het Lossers carnaval voert een gravenpaar het Bosdûvelvolk aan. Sinds 7 
december zwaaien graaf Dirk en gravin Miriam (Bekke) de scepters over de graafschap van De Lutt’.

IK GRAAF, ZIJ ... GRAVIN!
“Ik graaf, hij graaft en wij graven”, dacht Dirk Bekke (42) toen 
de aanzoekcommissie aan zijn deur kwam. Goed Nederlands 
en paste leuk bij het thema tuinieren van De Bosdûvelkes 
immers. Maar hij zat er toch een beetje naast want de nieuwe 
spelling werd: “Ik graaf, zij gravin”. Precies zo is het gegaan. 
Een dubbel aanzoek waar dit echtpaar voor de tweede keer 
in hun leven volmondig ja tegen zei. Heel anders dan toen ze 
verkering hadden tijdens hun middelbare schooltijd op het Thij 
College. Na 1,5 jaar verkering besloot Dirk dat hij nog niet aan 
zo’n serieuze relatie toe was. Hij maakte het uit en sloeg zijn 
vleugels in Groningen uit. 

NIKS GEBEURT VOOR NIKS
Daar liep hij kadolsterwiefke Miriam (Hüsken, inmiddels ook 
42) opnieuw tegen het lijf. Na al dat liefdesverdriet had 
ook zij bedacht om Twente maar even te laten voor wat het 
was. Medicijnen studeren in Groningen en dan zien wat er 
van komt. Dat is haar gelukt. Inmiddels voert ze samen met 
Mignon van Dam een eigen huisartsenpraktijk in Hengelo. Dirk 
slaagde ook: hij is nu professor in robotisering en werkt voor 
Saxion. Maar niks gebeurt voor niks, want in het verre noorden 
van ons land vonden gezondheid en mechaniek elkaar alsnog. 
In 2015 gaven ze elkaar definitief het ja-woord als man en 
vrouw. In 2019 deden ze dat nog een keer: als graaf en gravin.

WIE HEURT D’R BIE
Dat ze nu als gelukkig getrouwd stel samen de scepter over 
graafschap De Lutte zwaaien is een eerbetoon aan zowel 
mannelijke als vrouwelijke Bosdûvelkes die al jaren met elkaar 
samenwerken aan een gemeenschappelijk feest voor jong 
en oud. Voor gravin Miriam ging daarmee een hartenwens in 
vervulling. Tijdens een van de kadolstergala’s zong  
ze niet voor niks: 

Maak mie de Hoogheid, want dan heur ik d’r bie
Maak mie de Hoogheid, ach dan maak ie mie zo blie (want dan 
heurt zee d’r bie)
Maak mie de Hoogheid, o ik wol ‘t toch zo geern
Carnaval met een Prins en Prinses, zo zol ‘t toch motten wean.

Zo is het ook nu. Doorbraak door het glazen plafond? Nou 
neu... maar na 100 jaar kiesrecht voor vrouwen, emancipatie 
en meer recentelijk het vrouwenquotum, kan de carnaval 
niet achterblijven. 
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Transportbedrijf Schopman B.V.

(+31) 0541 - 510 777   www.schopman.nl

Oldenzaal   info@schopman.nl

Transport & Logistiek

Dé oplossing op gebied van 

Uw idee van  Financiële Dienstverlening 

Particulieren: 
Bankzaken – Verzekeringen 

Hypotheken –Belastingaangifte
 

Financieel en Fiscaal Advies 

  
Bedrijven MKB: 

 
Bedrijfsadministraties  Salarisadministraties 

Begeleiding startende ondernemers  en  ZZP´ers
  

 

Strijkveen Auto’s
Euregiostrasse 8

D48455 Gildehaus

T. 0049-5924990793
0031-651561724

E. info@strijkveenautos.nl
W. www.strijkveenautos.nl

Original

Fine from best brand recreate PMS

http://www.audi.de/audi/de/de2.html

    Restaurant de 

      
      
 

Bentheimerstraat 73  De Lutte 
    www.twentschetaveerne.nl 

“Twentsche Taveerne” 
Natuurlijk Gastvrij!

LOGO LUITEN FRUIT
17004    28-6-2017

PMS 485 C
RAL 3020
Avery 849
Web #d81e05
CMYK 0-95-100-0

PMS 187 C
RAL 3013
Avery 858
Web #af1e2d
CMYK 0-100-79-20

PMS 286 C
RAL 5017
Avery 875
Web #0038a8
CMYK 100-66-0-2

PMS 362 C
RAL 6018
Avery 813
Web #339e35
CMYK 70-0-100-9

PMS 469 C
RAL 8007
Avery 818
Web #603311
CMYK 0-52-100-62
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1, 2 ... EN DAT IS 3
Het hooghedenpaar heeft vier kinderen Twan (13), Marijn (11), 
Lonneke (9) en Casper van 3 en woont met hond Hera aan 
de Pastoor Geerdinkstraat in De Lutte. In hun tuin staan drie 
grote naamborden, want behalve papa en mama, loopt ook 
zoon Marijn voorop mee in de polonaises. Eva (Oude Egbrink) 
die door loting is gevraagd om jeugdgravin te worden, mocht 
zelf bepalen met wie ze dat samen wilde gaan doen. Toen Eva 
haar keuze in september al meedeelde aan de jeugdcommissie 
en Marijn ja zei, wist nog niemand van hen dat de ouders van 
Marijn graaf en gravin van De Lutte zouden worden. Een hele 
verrassing dus, maar wel een leuke want zegt mama Miriam 
trots: “Juist kinderen zetten de wereld pas echt op z’n kop”. 
Eva en Marijn zitten allebei in groep 8 van basisschool Sint 
Plechelmus in De Lutte. Hun lijfspreuk is: ‘Met Eva en Marijn is 
dit jaar alles voor de gein!’.
 
GROENE VINGERS
Het is de wagenbouwcommissie die elk jaar het thema verzint 
en dit jaar is dat tuinieren. Een razend actueel thema: ‘CO2-
Stikstof-PFAS, het geet unmeunig te kear, doarum bint wie 
met ut greun in de wear’. Ik graaf, hij graaft, wij graven... Hoe 
je het ook brengt, in huize Bekke weten ze er alles van. Papa 
Dirk en zoon Twan deden al eens een moestuinwedstrijd tegen 
mama Miriam en zoon Marijn. Het herenkoppel won omdat ze 
kant-en-klare stekjes van Morsink pootten, terwijl Miriam en 
Marijn zelf hun zaadjes opkweekten. Met z’n allen hebben ze 
wel heerlijk gesmikkeld van sla, komkommers, slederij, prei, 
radijsjes, palmkool en sugarsnaps. Maar ondanks de winst kost 
tuinieren tijd. En daarom helpt graaf Dirk bij Saxion nu liever 
mee aan de ontwikkeling van een heuse robotmoestuin.
 
MENSENWERK
Robotisering of niet, carnaval draait om mensen. “Juist 
de emoties, de inzet van vrijwilligers, de beleving van het 
publiek... zelfs zonder een traan zou het geen feest kunnen 
zijn. Voor mij is carnaval een familiefeest waar ik mee opge-
groeid ben”, zegt Miriam. “Dat ik nu een echte gravin ben, 
is een meisjesdroom die uitkomt”. Dirk droomde ook. “Ik 
verkleedde me vroeger al als held: als superman, stoere 
cowboy, hulk, Zorro en Batman. Maar buiten de optochten, 
kwam carnaval voor mij pas echt tot leven toen ik diverse jaren 
met Tapwacht mocht optreden bij Toet’n en Bloaz’n. Wat een 
heerlijke shows waren dat. Dat ik nu als graaf op het podium 
mag staan - en dat naast mijn eigen gravin - is voor ons samen 
eigenlijk een nieuw soort hobby”. 

REGEREN IS VOORUITZIEN
Ze hebben geen glazen bol, maar wel ontzettend veel zin om 
er samen met alle carnavalsvierders een geweldig groot feest 
van te maken. In De Lutte en ook ver daarbuiten. Want met 
een echtpaar hoogheden van Bekke, wöd carnaval alleen maar 
gekker! 



Uw specialist

onder de specia listen
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Graaf Dirk Gravin Miriam

Favoriete leesvoer? Grijze jager (een luisterboek) ik luister mee (en loop stiekem voor)

Mooiste 
jeugdherinnering? spelen met Lego (echt een uitvinder) paard uit de wei halen (veearts in de dop)

Grootste blunder? de verkering uitmaken  
(nu toch mijn vrouw)

maandverband ipv een zakdoek (uhh?)

Sterrenbeeld? weegschaal (klopt, ik ben een twijfelkont) weegschaal (ik bewaak de harmonie)

Bekend van of als? Jong Nederland en Tapwacht  
(en nog meer)

Mir (dan is jam ook nooit fout haha)

Wakker maken voor? nergens voor (slaapmuts) pure chocola met hazelnoot (sst)

Ultieme droom? rondreizen met mijn gezin (lukt aardig nu) hoogheid worden (yes yes yes!)

Als burgemeester? subsidiepotjes voor vrijwilligers zoeken stimuleren saamhorigheid

Later worden? uitvinder (als lector is dat aardig gelukt) veearts (maar het werd huisarts)

Drie woorden over jou? recalcitrant, innovatief, dienstbaar  
(ken jezelf)

aantrekkelijk, lief, slank (allemaal gelukt)

Slechtste eigenschap? me aan afspraken houden (o jee)
trek me aan wat anderen zeggen  
(niet doen)

Lievelingsdrankje? bier (komt mooi uit voor een graaf) koffie (dat wordt wat lastiger)

Lievelingsmaaltje? kippenworst van Wolbert (kant-en-klaar) zelfgemaakte lasagne (tja, dit dus niet)

Verslaafd aan? koffie (nou proost dan maar) aan mijn telefoon (en de scepter)

Eigenaardigheid? Dirk over Miriam:  
aan mij peuteren en pulken

Miriam over Dirk:  
hij trekt echt overal zijn schoenen uit

Levensmotto? het leven is te kort voor middelmatigheid humor is het beste medicijn

UITGESPROKEN DIRK & MIRIAM



Bie oons kriej kiek
op kök’ns! Ootmarsumsestraat 102 - 108

7573 GN  Oldenzaal
T (0541) 513 210 I F (0541) 519 525

www.lansinkkeukens.nl

 LANS0001 Adv Carna 175x135 FC  20-01-2006  17:52  Pagina 1

Vos Bikes – Langenkamp 2 – T 053-5384001 – info@vosbikes.nl

Race & ATB Specialist
 

Natuurlijk ook voor Stads, 
Toer, kinderfietsen! 

Naast fietsen hebben wij ook fietskleding, 
schoenen, en allerlei accessoires voor de fiets

Kijk ook op www.vosbikes.nl voor onze acties

RuRuëël Staalconstructies BV.l Staalconstructies BV.
Hanzeweg 18Hanzeweg 18
7591 BK Denekamp7591 BK Denekamp
Tel : 0541Tel : 0541--353528353528
Fax: 0541Fax: 0541--353584353584
Internet:Internet: www.ruel.www.ruel.nlnl
EE--mail: info@ruel.nlmail: info@ruel.nl

Staalconstructies voor o.a.:Staalconstructies voor o.a.:
-- IndustriehallenIndustriehallen
-- LoodsenbouwLoodsenbouw

Stalenspanten voor o.a.:Stalenspanten voor o.a.:
-- LigboxenstallenLigboxenstallen
-- VarkensstallenVarkensstallen
-- KippenstallenKippenstallen
-- ManegesManeges
-- MachinebergingMachineberging
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Mob. nr.: 0629045910
Mail: timnotkamp@gmail.com
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Bosdûvels De Lutte, heb ie leu ok zin
In een lekker feestje met nen graaf en ne gravin
Wie maakt er een mooi joar van,  
Dirk en Mir veurop
Allemaal van links noar rechts,  
De Lutt’ geet op zien kop! 

Noar links… Noar rechts…
Noar links… Noar rechts… 

tudududududu…. 

Carnaval en feesten, zit in mien DNA
Dat heb ik vrooger kregn van mien moo  
en van mien va
Ik trek een döllig pak an, zet mien steekje op
Allemaal van links noar rechts,  
De Lutt’ geet op zien kop! 

Noar links… Noar rechts…
Noar links… Noar rechts…

Tududududududu….

In de polonaise met oonze raad van Elf
Haand’n op de schoalders en de rest dat geet vanzelf
Samen in de optocht, ‘ne mooie koar veurop
Allemaal van links noar rechts,  
De Lutt’ geet op zien kop! 

Twee doezend en twintig, dit wordt onze piek,
Dit joar bie de Bosdûvels bint man en vrouw geliek
Oale leu en keender, zet je feestneus op
Allemaal van links noar rechts, 
 De Lutt’ geet op zien kop! 

tudududududu…
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Melodie: Links Rechts (De Snollebollekes)

Op www.bosduvelkes.nl is dit prijswinnende hooghedenlied ook te beluisteren

HET HOOGHEDENLIED
GRAVIN MIRIAM & GRAAF DIRK 



Vliegveldstraat 2, Deurningen | 074 - 2761010 
www.tuincentrumborghuis.nl

7 dagen in de week open

20.000 m2 inspiratie voor tuin & interieur

Dagelijks ontbijt, lunch en diner

Ruime gratis parkeerplaats

Workshops Bloem & Groen

Indoorspeeltuin

 Beleef, geniet en  
laat je verrassen!

• Tuinaanleg • Tuinonderhoud • Handel in tuinplanten

Hanhofweg 19, 7587 LK  De Lutte
Mob. 06 - 131 801 33
b.g.g. 0541 - 551233

AUTORUITSCHADE?
Nu direct naar Albert Kip!

Kleibultweg 107  Oldenzaal  Tel. 0541 - 57 20 72  www.kipautoschade.nl

Focwa erkend nieuwste technieken

Albert Kip is een full-service autoschadebedrijf. Alle schade
wordt hier direct geregeld met uw verzekeringsmaatschappij,
zonder dat u er verder omkijken naar heeft.
Lekker makkelijk!

4 jaar garantie gratis vervangend vervoer

 
 
 Do  20  Feb 2020:
 Opkomst Hoogheid Valappels

 Vr     21 Feb 2020:
 Optocht en Totaalcarnaval 

 Di     25 Feb 2020: 
 Totaalcarnaval

 
 
 Do  20  Feb 2020:
 Opkomst Hoogheid Valappels

 Vr     21 Feb 2020:
 Optocht en Totaalcarnaval 

 Di     25 Feb 2020: 
 Totaalcarnaval





H. KOOP B.V.
Machines voor Tuin, Park en Golfbaantechniek

Koopsweg 1
7587 PL De Lutte

Telefoon 0541 - 515053
Fax 0541 - 521809

www.hkoop.nlParallelweg 10

7591 BN Denekamp

Telefoon: +31(0)541-222680

Fax +31(0)541-353773

E-mail: info@westerhofbv.nl

Internet: www.westerhofbv.nl

k i j k   o o k   o p   w w w . w e s t e r h o f b v . n l

esterhof BV

achinefabriek 

Machinefabriek Westerhof bv is een dynamisch en modern 

geoutilleerde machinefabriek. Onze specialisaties zijn:

 Nauwkeurig CNC draai- freeswerk. 

 Mig-Mag/Tig lassen en alle andere bewerkingsdisciplines. 

 In- en externe montage en onderhoudswerkzaamheden. 

 Het vervaardigen van speciaal-machines. 

 Apparaten voor productautomatisering. 

Voor verrassend veelzijdig technische oplossingen!
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www.hypotheekenkredietgroep.nl
www.duurzaamheidsinvestering.nl

Tel: 0541 - 570710
E-mail: info@hypotheekenkredietgroep.nl

Steekje

De financieel dienstverlener
die geen....

Laat vallen!

En tevens uw specialist in het financieren 
van uw duurzaamheidsinvesteringen!

    Hypotheek en
Krediet Groep

* Onafhankelijk hypotheekadvies
* Keuze uit alle banken

* € 250,- korting op de advieskosten
  voor  leden van De Bosdûvelkes

* Ook voor al uw verzekeringen

Klompenmakerij Koop

Kom eens langs in onze winkel!
Lossersestraat 72, 7587 PZ De Lutte
0541-551267, contact@klompenmakerijkoop.nl
www.klompenmakerijkoop.nl

Klompen
Werkkleding

Werkschoeisel
Rondleidingen

Klompenmakerij Koop

Kom eens langs in onze winkel!
Lossersestraat 72, 7587 PZ De Lutte
0541-551267, contact@klompenmakerijkoop.nl
www.klompenmakerijkoop.nl

Klompen
Werkkleding

Werkschoeisel
Rondleidingen

Klompenmakerij Koop

Kom eens langs in onze winkel!
Lossersestraat 72, 7587 PZ De Lutte
0541-551267, contact@klompenmakerijkoop.nl
www.klompenmakerijkoop.nl

Klompen
Werkkleding

Werkschoeisel
Rondleidingen



Jeugdgraaf Marijn 
Jeugdgravin Eva

DE JEUGDRAAD 
VAN ELF

JEUGDHOOGHEDEN 2020

CV DE BOSDÛVELKES



Ondernemende Accountants

Durft u te 
kiezen voor een 
ondernemende 
accountant?

www.jonglaan.nl

www.jonglaan.nl

Bentheimerstraat 84
7587 NH De Lutte

Tel: 0541-551520 / 0541-552610
Mob: 06-24109477

06 - 2261 8961     WWW.STUDIOCINDY.NL

h lekker:) 

Proost, Alaaf... 
en ook na de 
carnaval is mijn huidje 
nog hartstikke gaaf

 

Voor al uw metsel- en  
tegelwerken en verbouwingen 

Tel. 0541-551859  -  Mob. 06-30278811 

Bentheimerstraat 84
7587 NH De Lutte

Tel: 0541-551520 / 0541-552610
Mob: 06-24109477

06 - 2261 8961     WWW.STUDIOCINDY.NL

h lekker:) 

Proost, Alaaf... 
en ook na de 
carnaval is mijn huidje 
nog hartstikke gaaf

 

Voor al uw metsel- en  
tegelwerken en verbouwingen 

Tel. 0541-551859  -  Mob. 06-30278811 

Bentheimerstraat 84
7587 NH De Lutte

Tel: 0541-551520 / 0541-552610
Mob: 06-24109477

06 - 2261 8961     WWW.STUDIOCINDY.NL

h lekker:) 

Proost, Alaaf... 
en ook na de 
carnaval is mijn huidje 
nog hartstikke gaaf

 

Voor al uw metsel- en  
tegelwerken en verbouwingen 

Tel. 0541-551859  -  Mob. 06-30278811 
www.eetcafekeetnzwart.nl

Eetcafe Keet’n Zwart  7587 NG De Lutte
Bentheimerstraat 87  Tel. 0541-350808

Grote voorraad VW Bedrijfswagens
en ombouw tot rolstoelvervoer

• Agrarisch loonwerk
• Gewasbescherming
• Mestverwerking
• Grondverzet

• Verhuur grondverzetmachines
• Verhuur diverse werktuigen
• Reparatie’s

Lossersestraat 75  -  7587 PW De Lutte
Tel. 0541-555151  -  Fax 0541-555155 

IJsvogelstraat 39b
7587 BJ De Lutte
Tel: 0541-552267
Fax: 0541-517362
Mob: 06-22778540
E-mail: renekempers@wanadoo.nl

IJsvogelstraat 39b
7587 BJ De Lutte

Tel: 0541-552267
Fax: 0541-517362
Mob: 06-22778540

E-mail: renekempers@wanadoo.nl

06 - 22 61 89 61                  WWW.STUDIOCINDY.NL

• Tuinaanleg • Tuinonderhoud • Handel in tuinplanten

Hanhofweg 19, 7587 LK  De Lutte
Mob. 06 - 131 801 33
b.g.g. 0541 - 551233

AUTORUITSCHADE?
Nu direct naar Albert Kip!

Kleibultweg 107  Oldenzaal  Tel. 0541 - 57 20 72  www.kipautoschade.nl

Focwa erkend nieuwste technieken

Albert Kip is een full-service autoschadebedrijf. Alle schade
wordt hier direct geregeld met uw verzekeringsmaatschappij,
zonder dat u er verder omkijken naar heeft.
Lekker makkelijk!

4 jaar garantie gratis vervangend vervoer
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SPANNENDE GEHEIMEN VOORAF
“De eerste vergaderingen waren saai”, begint jeugdgraaf Marijn. “Maar 
daarna werd het steeds leuker en spannender want op school kreeg ik 
allemaal vragen. Gelukkig dachten de kinderen in de klas dat Manou en 
Boet het zouden worden. Ondertussen ging ik met jeugdgravin Eva ons 
lied inzingen en foto’s  maken. Toen is er nog gezegd dat we de nieuwe 
grote graaf en adjudant zouden kunnen ruiken want die hadden even 
daarvoor foto’s gemaakt. Ik wist toen niet dat mijn eigen ouders de 
nieuwe hoogheden zouden worden. Heel leuk allemaal!”.

GOED BEWAARD GEHEIM
Jeugdgravin Eva: “Vlak voor de jeugdgala dacht iedereen te weten wie 
de nieuwe jeugdgraaf en jeugdgravin zou worden, maar onze namen 
werden gelukkig niet genoemd. Eenmaal bij de Vee aangekomen zijn 
we achter in de zaal gaan zitten en toen werden we wel zenuwach-
tig. Toen Laudie en Boet afgetreden waren, begon het verhaaltje van 
ons. Frida Vonk kwam binnen met verrekijkers en we moesten met een 
aantal kinderen van groep 8 dieren zoeken. Iedereen die een verrekijker 
kreeg moest naar het podium komen. Wij natuurlijk ook! Op een gegeven 
moment werden er allemaal foto’s getoond en werd het wel snel duidelijk 
dat wij de nieuwe jeugdgraaf en jeugdgravin waren. Onze broertjes en 
zusjes wisten niet dat wij het werden en dat was erg leuk. Zij waren ver-
rast! We hadden ons geheim dus goed bewaard.”

IEDEREEN MAG HET WETEN
De dag na onze opkomst gingen we eerst naar Marijn om zijn naambord 
in de tuin te zetten. Dat was best grappig want er stonden er al 2 (van zijn 
ouders graaf Dirk en gravin Miriam)! Die van Marijn kon er mooi tussen in. 
Daarna gingen we snel door naar Eva want het begon al wat te regenen. 
Rap het bord in de tuin, vlaggetjes eraan en de ballonnen opgeblazen. De 
jeugdcommissie is hier wel goed in want het ging snel! Toen naar binnen 
voor wat drinken en hapjes erbij. Iedereen van onze raad van 11 was er die 
middag ook bij dus dat was gezellig. We hebben nog onderscheidingen 
uitgedeeld en jachtseizoen gespeeld en toen het donker was is iedereen 
naar huis gegaan. 

FEEST IN DE RESIDENTIE
Voor de instuif hebben we samen met veel mensen van de Bosdûvel-
kes ontbeten in de Vee. Dat was heel gezellig en lekker. Wij mochten 
samen met de ouders van Marijn het ontbijt openen. Daarna gingen we 
naar buiten om de borden van onze residentie te onthullen. Dit ging nog 
best moeilijk maar met behulp van een bezemsteel kon het doek aan de 
kant worden geschoven. Eenmaal binnen begon de instuif. We mochten 
al snel ons liedje zingen en de raad van 11 deed gelijk een polonaise. Er 
kwamen veel mensen om ons te feliciteren, familie, buren, voetbal en nog 
veel meer. Ook kwam de harmonie ons een serenade brengen. Het was 
een super gaaf feest! En zo gaan we de komende tijd nog wel even door...

MET EVA EN MARIJN IS DIT JAAR ALLES VOOR DE GEIN!

ALLES VOOR DE GEIN
Eva (Oude Egbrink) en Marijn (Bekke) zijn de jeugdhoogheden 2020. Beide hoogheden zitten in groep 8 van 

basisschool Sint Plechelmus in De Lutte. Ze vertellen zelf hoe ze dat tot nu toe ervaren hebben. 



 
Producent van RauwPower 

gefermenteerde rauwmelkse zuivel 
 

Wetenschappelijk bewezen 
preventief tegen astma en allergie 

 
Beuningerstraat 12 

 
Meer informatie en openingstijden 

www.rawmilkcompany.nl 
 

WWW.SCHREURSTUKADOORS.NL

VOOR ALLE VOORKOMENDE 
STUKADOORS

WERKZAAMHEDEN

prrooDD straat 2pstraa 332 t
7587 AB 7587 AB eetttutuLL e eDD 

06 51 80 64 506 51 80 64  6 65 
offnini @vloothuisbouo@vloothuisb lln.n.wwuo

KAPPERY

DAFS
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Jeugdgravin Eva Jeugdgraaf Marijn

Verjaardag: Aswoensdag 2020 1 oktober

Geboorteplaats: Enschede De Lutte

Kleur ogen: Bruin Blauw

Sterrenbeeld: Vissen Weegschaal

Heb je verkering? Niet meer Nee!

Mijn lievelingsvak op school is: Buiten spelen Gym

Ik ben fan van: Jochem Myjer De Bosdûvelkes

Mijn lievelingskledingstuk is: Hoodie Hoodie

Het beste tv-programma is: Shaun het schaap Checkpoint

Lievelingsmuziek: Natuurlijk ons eigen liedje Ons liedje

Sport: Voetbal en volleybal Wandklimmen

Mijn lievelingseten is: Taco’s Shoarma

Mijn lievelingsdrinken is: Sinas Cola

Ik vind het leuk om: Met vrienden afspreken Met de klas jachtseizoen spelen

Wat wil je later worden? Kleuterjuf Gelukkig

Mijn grootste droom is: Jeugdgravin te zijn Dat rijkdom en arm eerlijk  verdeeld 
is

Ik vind het niet leuk om: Uitgescholden te worden Kritiek te krijgen

Mijn hobby’s zijn: Vissen Gamen

Ik vind carnaval leuk omdat: Je helemaal uit je dak kan gaan Omdat je een keer gek kunt doen

Dit jaar ga ik met carnaval: Helemaal los Iedereen een leuke tijd bezorgen

Mijn grootste blunder is: In de Spar een vreemde meneer  
i.p.v. mijn vader  knuffelen

Dat ik viel van een klein kleuterhuisje

Favoriete vakantiebestemming is: Italië Amerika

Mijn lievelingsspel is: Monopoly valsspelen editie Fortnite

Ik ben goed in: Midwinterhoorn blazen Grapjes maken

Hoe omschrijven je vrienden je? Gekke spontane meid Grappig en aardig

Wat vind  je eng? Spinnen Grote hoogtes (en dat doet aan 
wandklimmen) 

Heb je huisdieren? Nee Hond, hamster en vissen

Wie wil je graag een keer ontmoeten? Jochem Myjer Dylan Haegens

Mijn favoriete Youtube kanaal Dylan Haegens Teveel gevraagd

UITGESPROKEN EVA & MARIJN



WIJ MAKEN U ZICHTBAAR * SNEL EN PERSOONLIJK
INFO@FABRI.NL * WWW.FABRI.NL

(SPORT)KLEDING •  BORDUREN • BEDRUKKEN • PROMOTIE • SIGNING • (SPORT)PRIJZEN

•

• Tuinaanleg • Tuinonderhoud • Handel in tuinplanten

Hanhofweg 19, 7587 LK  De Lutte
Mob. 06 - 131 801 33
b.g.g. 0541 - 551233

AUTORUITSCHADE?
Nu direct naar Albert Kip!

Kleibultweg 107  Oldenzaal  Tel. 0541 - 57 20 72  www.kipautoschade.nl

Focwa erkend nieuwste technieken

Albert Kip is een full-service autoschadebedrijf. Alle schade
wordt hier direct geregeld met uw verzekeringsmaatschappij,
zonder dat u er verder omkijken naar heeft.
Lekker makkelijk!

4 jaar garantie gratis vervangend vervoer

Al 35 jaar Primera Marcel in Losser!
hét adres voor:

...even naar Primera Marcel Bernhard Leurinkstraat 5  |  Losser  |  053 - 538 7251  |  primeramarcel@planet.nl

• Tabakswaren

• Kantoorartikelen

• Tijdschriften en boeken

• Wenskaarten

• Pasfoto’s

• Kansspelen

• Feestartikelen

• Schilder- en tekenmaterialen

• Stomerijservice

• PostNL pakketpunt

• Cadeaukaarten

• Cadeauartikelen o.a. Riverdale

• Parkeren voor de deur • 6 dagen per week geopend! 

• ma t/m do: 8.00 tot 18.00 uur 

• vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur

• zaterdag: 8.00 tot 16.00 uur
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We doen trompetgeschal, we vieren Carnaval
Het wordt een top-feest met Eva en Marijn

En met de trom erbij wordt heel De Lutte blij
Ja we doen alles dit jaar voor de gein

We willen feesten, we willen feesten,  
we willen feesten, woohoo (2x)

We vieren een mooi feestje met de Raad van Elf
De handjes op de schouders en dat gaat vanzelf

Samen in de polonaise
We hossen van De Vee naar buurman Jossie toe
We krijgen best wel honger van dat feest gedoe

Graag patat met mayonaise

En dan gaan we er weer tegenaan,  
ja we knallen door tot aan de maan!

We doen trompetgeschal, we vieren Carnaval
Het wordt een top-feest met Eva en Marijn

En met de trom erbij wordt heel De Lutte blij
en we doen alles dit jaar voor de gein

We willen feesten, we willen feesten,  
we willen feesten, woohoo  (2x)

Wagenbouw zit in de tuin en is de klos,
Harken, poten, vegen iedereen gaat los.

Knallen in de Twentse optocht
Als bloempot of als plant doe lekker met ons mee,

Dûveltjes en Tuffels dansen in De Vee.
Rosenmontag door de bocht

En dan gaan we er weer tegenaan,  
ja we knallen door tot aan de maan!

We willen feesten, we willen feesten,  
we willen feesten, woohoo

We willen feesten, we willen feesten,  
we willen feesten, we willen feesten

We doen trompetgeschal, we vieren Carnaval
Het wordt een top-feest met Eva en Marijn

En met de trom erbij wordt heel De Lutte blij
en we doen alles dit jaar voor de gein (2x)

JEUGDHOOGHEDENLIED   
JEUGDGRAVIN EVA & JEUGDGRAAF MARIJN  
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Melodie: Toeter op m’n waterscooter (Gebroeders Ko)  
Op www.bosduvelkes.nl is het jeugdhooghedenlied ook te beluisteren.



Kom eens genieten bij 

Steaks & Bites

op onze eerste verdieping

Kom genieten bij ons op de 1e verdieping voor een 
sharing dinner of à la carte met vrienden of familie.  

Daarnaast kunt u ons reserveren voor o.a.

• Feesten met fingerfood tot 90 personen  

 inclusief dakterras

• Recepties met borrelbites

• Vergaderingen met lunch

• Private Dining met familie of bedrijven vanaf 15 personen 

 (ook doordeweeks)

• Koffietafels met luxe broodjes

• Presentaties met tapasbuffet

Tel. 0541-551350  |  Dorpstraat 3  |  De Lutte
WWW.EETCAFEPLEXAT.NL

Goed om te weten: 

we beschikken over een lift 

voor minder validen.

Kom eens g
enieten 

bij S
TEA

KS &
 BITE

S

op onze 1
e  verdieping

Bentheimerstraat 84
7587 NH De Lutte

Tel: 0541-551520 / 0541-552610
Mob: 06-24109477

06 - 2261 8961     WWW.STUDIOCINDY.NL

h lekker:) 

Proost, Alaaf... 
en ook na de 
carnaval is mijn huidje 
nog hartstikke gaaf

 

Voor al uw metsel- en  
tegelwerken en verbouwingen 

Tel. 0541-551859  -  Mob. 06-30278811 

Bentheimerstraat 84
7587 NH De Lutte

Tel: 0541-551520 / 0541-552610
Mob: 06-24109477

06 - 2261 8961     WWW.STUDIOCINDY.NL

h lekker:) 

Proost, Alaaf... 
en ook na de 
carnaval is mijn huidje 
nog hartstikke gaaf

 

Voor al uw metsel- en  
tegelwerken en verbouwingen 

Tel. 0541-551859  -  Mob. 06-30278811 

Bentheimerstraat 84
7587 NH De Lutte

Tel: 0541-551520 / 0541-552610
Mob: 06-24109477

06 - 2261 8961     WWW.STUDIOCINDY.NL

h lekker:) 

Proost, Alaaf... 
en ook na de 
carnaval is mijn huidje 
nog hartstikke gaaf

 

Voor al uw metsel- en  
tegelwerken en verbouwingen 

Tel. 0541-551859  -  Mob. 06-30278811 
www.eetcafekeetnzwart.nl

Eetcafe Keet’n Zwart  7587 NG De Lutte
Bentheimerstraat 87  Tel. 0541-350808

Grote voorraad VW Bedrijfswagens
en ombouw tot rolstoelvervoer

• Agrarisch loonwerk
• Gewasbescherming
• Mestverwerking
• Grondverzet

• Verhuur grondverzetmachines
• Verhuur diverse werktuigen
• Reparatie’s

Lossersestraat 75  -  7587 PW De Lutte
Tel. 0541-555151  -  Fax 0541-555155 

IJsvogelstraat 39b
7587 BJ De Lutte
Tel: 0541-552267
Fax: 0541-517362
Mob: 06-22778540
E-mail: renekempers@wanadoo.nl

IJsvogelstraat 39b
7587 BJ De Lutte

Tel: 0541-552267
Fax: 0541-517362
Mob: 06-22778540

E-mail: renekempers@wanadoo.nl

06 - 22 61 89 61                  WWW.STUDIOCINDY.NL



Smidskaamp 9, 7587 BV De Lutte
m:06-24685251 

www.blokhuis-administratie.nl
marcel@blokhuis-administratie.nl

 Bie ons geet 't
 altied op maat!
Voor een persoonlijk, deskundig, 
betrokken en vertrouwd advies

www.harberink-tweewielers.nl

 
 

Ambachtstraat 12 • De Lutte
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur,
en op afspraak tel 06-54713335.

Showroom:
Openingstijden:

www.harberink-tweewielers.nl

 
 

Ambachtstraat 12 • De Lutte
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur,
en op afspraak tel 06-54713335.

Showroom:
Openingstijden:

www.harberink-tweewielers.nl

 
 

Ambachtstraat 12 • De Lutte
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur,
en op afspraak tel 06-54713335.

Showroom:
Openingstijden:
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VERENIGING DE BRON
Gerard Kempers (65) is voorzitter van de Lutter Volkstuin 
Vereniging De Bron. Een vereniging in ons dorp die +/- 25 leden 
telt, waarvan ongeveer 20% vrouw. Dat zal onze gravin deugd 
doen. De leden zijn hobbyisten en verbouwen de biologische 
producten deels uit ideologie. Spuiten met gif is uit den boze. 
Gerard Kempers: "Wij exploiteren ons stukje groen aan de 
Ambachtstraat. Juist in deze tijd en kijkend naar de carnavalsleus 
van de Bosdûvelkes: CO2-Stikstof-PFAS, het geet unmeunig te 
kear, dearum bint wie met ut greun in de wear, is het zo belangrijk 
dat mensen meer oog hebben voor tuinieren in het bijzonder en 
het groen in het algemeen. Er gaat geen dag voorbij of de media 
maakt meldingen over stikstof en verwante onderwerpen. Ons 
devies: minder straatwerk/parkeerplaatsen en meer greun! 

NUTTIGE EN MINDER NUTTIGE DIEREN
De volktstuin in de Graafschap De Lutt' bestaat al meer dan 40 
jaar. Er worden groeten en fruit verbouwd naar alle seizoenen. 
Naast groenten als boerenkool, prei, andijvie, rode bieten, sla, 
bonen en spinazie wordt er ook fruit als appels, peren en druiven 
geteeld. Maar zelfs een imkerschoer ontbreekt niet. Er wordt 
door Theo Kristen een echt bijenvolk gehouden. Echte grote 
bedreigingen zijn er niet voor de noeste tuinwerkers en hun 
groenwerk. Alhoewel de konijnen zich regelmatig tegoed doen 
aan al het lekkers. Voortdurend wordt de omheining verhoogd, 
maar er zijn konijnen die er nog steeds overheen springen. Gerard: 
"Laatst ontdekten we nog een nest met jonge konijnen binnen de 
omheining". Maar ook de vele vogels roven met name de druiven, 
vooral merels en spreeuwen maken de boel in een mum van tijd 
kaal. Daarnaast maken de mollen en de woelratten ook veel kapot. 
Veur de tuffel vormt de coloradokever een ernstige bedreiging. 

WE GAAN LEKKER WIJNEN...
Maar ondanks alles is er ruimte om van de druiven echte wijn te 
maken. Zo'n 50 flessen rode wijn met een etiket van De Bron. Nico 
Haarman en Harry Lemmink houden zich hier hoofdzakelijk mee 
bezig. Een rode wijn overigens die niet te pruimen is. Er wordt 
nu gegokt op een goed jaar voor de rosé. Ook gaat er groente 
en fruit naar de voedselbank. Naast al het harde werken in de 
tuin, die overigens bemest wordt met mest van Jan Greftenhuis 
(Antieke eier), is er veel ruimte voor gezellig geklets en samenzijn. 
Elk jaar is er een bbq op het complex en regelmatig wordt er op 
vrijdagmiddag een kratje Grolsch soldaat gemaakt. 

SAMENWERKEN EN DELEN
Ooit was er eens een lid die bezig was om zijn stuk grond om te 
maken. Hij was al best ver gevorderd toen iemand vroeg waar 
hij mee bezig was: "Dat kuj toch wa seen, duch mie!". "Ja, dat 
zie ik wel maar dat is MIJN tuintje", luidde het commentaar. Het 
verse lid meende op zijn eigen stuk aan het werk te zijn. Hij droeg 
klompen van DHL... meer zeggen we daar niet van. Alle leden 
maken gebruik van gemeenschappelijk gereedschap en delen 
voortdurend ervaringen en wijsheden. Er is geen competitie, 

Juist in de carnavalstijd, het vijfde seizoen, toveren de groentetuinen in De Lutte louter ingrediënten  
  voor een stevige winterkost. Prei,  moos en andijvie... in stampotten. 
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hoewel er wel veel jaloezie is. Terwijl de een veel harder werkt en 
er meer uren insteekt, heeft een oude ervaren rot, zoals Herman 
Steghuis, zijn tuintje er altijd super schier bij liggen. Hij heeft ook 
altijd de mooiste en grootste vruchten en groenten, dat steekt wel 
eens. Echter, de gezonde competitie houdt de boel levend. Het 
bestaansrecht en daarmee het voortbestaan is verzekerd door de 
gemeente Losser. Mocht hier stenen komen (gebouwd worden), dan 
moet er op een andere plek weer tuinruimte gecreëerd worden. Onze 
leus: "Stenen eruit, voor meer groente en fruit!".

DORPSGEBEUREN
Behalve aan de Ambachtstraat wordt er in De Lutte ook getuinierd 
bij het dorpshoes Erve Boerrigter. Vrijdag 18 oktober 2019 werd daar 
de Greune Ster geopend. Het dorpshoes, de woonkamer van De 
Lutte, kreeg toen ook de beschikking over een echt stukje greun 
met bijbehorende schuur. Tegenwoordig worden er gewassen 
verbouwd voor eigen gebruik. Eigen gebruik betekent toepassen 
in de keuken in oons dorpshoes. Alfons Hampsink en Jan van 
Mook, beiden 70, houden zich bezig met al het greunvoer. Hoewel 
de moestuin al zo'n 5 jaar bestaat werd met de opening van de 
prachtige schuur ook extra aandacht gegeven aan de uitbreiding van 
de moestuin. De producten die de weg naar de potten en pannen in 
de dorpskeuken vinden zijn onder andere moos, prei, rode bieten, 
sla, bonen, spinazie, bieslook, oregano, tomaten, komkommers, 
courgettes, rabarber en een hoeveelheid andere kruiden als 
smaakmakers voor diverse maaltijden. 

GEZOND EN VERANTWOORD
Uiteraard wordt alles biologisch verbouwd en ook hier zijn allerlei 
bestrijdingsmiddelen verboden. Dit gaat wel soms ten koste van 
al het lekkers. Zo belde Jan van Mook onlangs zijn partner in the 
green: "Alfons, de roep'n op'n moos hebt oons d'r under kregn". 
Verder huizen er ook de normale ongediertes, waarbij de preivlieg 
de boventoon voert. Maar konijnen springen hier niet zo hoog als 
bij de volkstuintjes. In het dorpshoes wordt vier keer per week een 
maaltijd geserveerd voor cliënten van Maartje en oudere inwoners 
van ons dorp. De bereidde maaltijden met al de gezonde producten 
uit de moestuin worden bejubeld door de gebruikers. 

JONG GELEERD, OUD GEDAAN
De bijna 150m2 moestuin is direct gesitueerd achter de nieuwe 
schuur. Vaak komen oudere inwoners op het bankje zitten om 
Jan en Alfons bezig te zien in de tuin. Soms hebben ze goede 
adviezen uit een ver verleden. Maar zittend op het bankje maken 
ze zich ook nuttig: ze doppen en rangen de bonen. Deze prachtige 
plek is gerealiseerd met veel (financiële) schenkingen. Met de 
prima afstemming vanuit de keuken loopt het project fantastisch. 
Prachtige bijkomstigheid is dat leerlingen van de basisschool in 
de toekomst ook hier in de moestuin onderwijs krijgen over onze 
(biologische) voedselketen. Echt laten zien én proeven waar onze 
noodzakelijke vitamientjes vandaan komen. Ook Alfons besluit 
met een leus uit de moestuin: "Lekker greun grei oet de Ster, 
maakt de but van oe leu sterker!".

Juist in de carnavalstijd, het vijfde seizoen, toveren de groentetuinen in De Lutte louter ingrediënten  
  voor een stevige winterkost. Prei, moos en andijvie... in stampotten. 



 Heerlijke ambachtelijke pannenkoeken

 Allergie? Zeg het maar als u bestelt!

 110 Zitplaatsen binnen, 90 op het terras

 Huisgemaakte appeltaart

 Speeltuin

 Catering

 Bakken op locatie



Beuningerstraat 20, De Lutte    -   www.rosvantwente.nl  
 

Pizza -Pasta Olde Dubbelink Agrishop
Dunantstraat 9a - 7591 AZ Denekamp

Telefoon 0541-351329   info@miniaturen.nl

MINIATUREN

Showroom/magazijn open:
elke vrijdag 13.30 - 18.00 uur

www.miniaturen.nl

Webshop voor landbouwminiaturen en  
traptrekkers van o.a. Siku, Britains, Bruder, 
Joal, Schuco, Weise, Rolly Toys, U.H. etc

Tevens reparatie, onderdelen en 
in- en verkoop van gebruikte miniaturen.

NU OOK

STAATSLOTEN

VERKRIJGBAAR

Zachte Twentelander 1ltr.  € 8,50
Vieux 1ltr.    € 9,50
Bessen, kersen, Citroen, 1ltr. € 6,99
Beerenburg 1ltr.   € 8,99
Jenever 1ltr.    € 9,50
Kruidenbitter 0,7ltr.  € 9,50 



De Monnik Dranken
Deventerstraat 6

7575 EM Oldenzaal - Holland
T + 31 (0)541 - 513 076
F + 31 (0)541 - 511 695
E info@monnik-dranken.nl
I www.monnik-dranken.nl

Géén 18, géén alcohol. Geniet, maar drink met mate.

FLYNTH 
ONTZORGT 
NET ALS ‘DREE 
DOLLE DAAG’N PRET’

Oldenzaal | Gerard Hollinkstraat 5 | 0541) 52 01 55 | www.flynth.nl
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Vierenveertig jaar geleden kreeg carnavals-
vereniging De Bosdûvelkes een eigen jeugd- 
commissie. In eerste instantie richtten ze zich op 
de jeugd van rond de zestien jaar. Wellicht 
herinneren enkelen zich de carnavalsavonden 
met disco 'de Roamers' nog. Daar kwamen 
liefst zes tot zevenhonderd jongeren op af. 
Maar de commissie verleende toen ook al haar 
medewerking aan het kindercarnaval in De Lutte. 
Vanaf begin jaren negentig verschoof het accent 
steeds meer naar de basisschoolkinderen. En 
weer twintig jaar later werd ook in die leeftijds-
groep de invloed van de emancipatie duidelijk. 
Anno 2014 zal jeugdgravenpaar voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar uit een jongeman én 
een jongedame bestaan. Ze kiezen bovendien 
zelf een Raad van Elf die bestaat uit 13 of 14 
jongens én meiden uit hun klas. 

Wat in al die jaren niet veranderd is, is de voor-
trekkersrol die ze vervullen. Niet alleen binnen 
de eigen vereniging, maar ook daarbuiten weet 
men maar al te goed dat ze het voortbestaan 
waarborgen van de volkstraditie die carnaval 
heet. Roepen de ouderen dat het een feest 
'veur De Lutt en deur De Lutt is', de jeugdcom-
missie huldigt al jarenlang het motto 'voor de 
jeugd, door de jeugd' en laat dat ook in regionaal 
verband zien. En omdat de jeugd de toekomst 
heeft, is het goed dat kinderen al op jonge 
leeftijd betrokken worden bij alle activiteiten die 
een gemeenschap verbindt. Daar hoort carnaval 
ook bij. Niet voor niets zijn de Bosdûvelkes ook 
al jaren kartrekker van de Rosenmontagoptocht 
die traditioneel vooraf gegaan wordt door allerlei 
bonte kindercreaties. Van bolderkarren tot 
skelters, van fietsen tot kinderwagens en net als 
bij de grote wagens en loopgroepen altijd geënt 
op actuele thema's. 

De nieuwe (jubileum)jeugdhoogheden voor 2014 
komen op tijdens de jeugdgala in De Vereeniging 
op vrijdag 24 januari. Alle basisschoolleerlingen 
van groep 3 t/m 8 krijgen daarvoor een uitno-
diging. Daar kunnen ze genieten van playback-
acts, dans- en muziek, toneelstukjes en quizen 
die helemaal op hun belevingswereld zijn 
afgestemd. Bovendien brengt het gravenpaar 
dan hun eigen lied ten gehore dat ze ook mee
nemen naar de verkiezing van de Twentse 
jeugdprins en prinses. Vorig jaar lukte het 
Remco en Elleke om daar de eerste prijs in de 
wacht te slepen. Regionale uitstraling voor het 
Lutters carnaval dus en een dolgelukkige echte 
Twentse prins en prinses in ons midden waar 
iedereen trots op was.

Ter gelegenheid van het 44-jarig jubileum van 
de jeugdcommissie wordt voor alle oud-jeugd 
commissieleden een extra feestavond georga-
niseerd. Daarnaast mag ieder kind uit De Lutte 
dit jaar een wens voor zichzelf of een vriend/
vriendinnetje insturen die te maken heeft met 
het thema Feest! De wensen worden verzameld 
bij de jeugdcommissie van de Bosdûvelkes en 
misschien word deze wel in vervulling gebracht 
tijdens de Jeugdgala! Heeft uw kind een leuke, 
spannende of grappige wens? Stuur die dan zo 
snel mogelijk naar kim1308@gmail.com (liefst 
nog voor de jaarwisseling). Vermeld dan even 
naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en in 
welke groep het kind zit. Doe lekker mee en kom 
op 24 januari in ieder geval naar de jeugdgala. 

AL 44 JAAR JEUGDIG FEEST!

Duvelke  2013-2014 concept.indd   31 13-12-2013   14:46:38
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De daagn bint kötter en donkerde. Veur oe geveul is dit ‘t langste 
seizoen van’t joar. ‘t Wochten is op’t veurjoar. De naken jufferkes 
(sneeuwklokjes) en poaschebloomn (narcissen) bint veurboodn van 
better wear. Nog effkes en wie könt wear noar boet’n in de korte bokse! 
Mer eerst viert wie nog effen Carnaval! Dan goaw alle perk’n te boet’n. 
Aij noe n’enneken roond loopt in oe wiek dan ist maangs ne troosteloze 
bende bie de leu um de deur. Oetgebleuid spul en bult’n unkroet. ‘t Wöd 
tied daj ‘t un betke aan kaant maakt aans seej voort deur de beum ‘t 
bos nich mear! Ie könt oen kop wa in’t zaand stekk’n mer wie zeait zal 
oogstn. Um oe un betke veurt te help’n heb ik wat tips veur oe, veur de 
eerste dree moand van ‘t joar:

LOUWMOAND:
 • Ie kunt nich völ doan, mer aait wa iets.
 • Ist nog dooi dan kuj de groond van’n moestuin avast um maakn.
 • Sneuj beum en heesters in vorm, ok de blauwreegn en aander  

starkgreuiende klimplant’n könt wa ne sneujbeurt gebroekn.
 • Haal kapot blad oet’t hert van vaste plaantn, kiek wa oet of  

t’er gen nen stekkelvèèrkn under ut blad oawerwintert. 
 • Hej nen grösmesjien? Loat ‘m dan vast noa kiekn.
 • Gooij een of aander slat oawer de kuumplanten tegn vorst.
 • Tap den boetenkroan off zo dat ‘t oe nich op ‘m emmer vrös.

SPROKKELMOAND:
 • Sneuj heesters dee in’t sommer bleuit tot op ‘t neije hoalt.
 • Sneuj greunbliewers, beum en heesters en de clematis  

(ungevear 30 cm boam de groond) 
 • dee tot an’t end van’t sommer bleuit.
 • Knip de oale stengels vôt van vaste plaantn.
 • Bie moestuin’n kuj kalk anbrengen op de greunbedden.
 • Hej de grösmesjien alwier ophaalt?

LENTEMOAND:
 • Zeai kale plekkn in’t gazon bie, dit vaalt in goode earde.
 • Begin vast met regelmoat grös te meij’n, he is ‘ter ja kloar veu.r
 • Sneuj de rooz’n en oetkiek’n veur deurnkes.
 • Disse moand kuj vaste plaantn vermeerder’n deur ze te deel’n.
 • Zeai noe ok ‘t eenjoarig spul en plaant vrôgge tuffel deeje eerst 

hebt loatn veurkiemn in hoes.

Woj gern mear wet’n kiek dan es in dit book: Twaalf maond in’n 
tuin van Ian Spence. Mear nich te lang want ie mot ‘t um deur wa 
bie hoal’n natuulk.

Tot besloet ne tip veur dissen carnaval van Pleun:
Doot as ne tulp en goa oet oe bol! 

TUINTIPS VEUR ‘T VIEFDE SEIZOEN
Vrôger hè, vrôger was alles better! Toen haw nog ut kruudenvrouke: Klazien uut Zalk met her wiesheed’n en den wearkearl: 

Jan Pelleboer. Noe hewt internet en zölfriedende waagns.  En… wie hebt Pleun oet De Lutt’, un muurbleumke met greune 
vingers dat oe wat wil vertelln oawer tuinieren en gern de bleumkes boet’n zett. Ai meer oawer onzen weerkearl oet De Lutt’ 

wilt wett’n moi op Facebook kiek’n bie Tonny Morsink. 



#altijdservice

Huisken Professional
Eekboerstraat 10
7575 AX Oldenzaal

T 0541 533 480
E contact@huiskenprofessional.nl
I www.huiskenprofessional.nl

Bie Huisken 

goat wie

SPAR Schreur 
wenst je een 
fijne carnaval!
Onze services en diensten:

  DHL servicepunt

  stomerijservice

  gebaksservice

  fotoservice

  online shop

  cadeaukaarten

  kopieerservice

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM  De Lutte
Tel: 0541-551255 
E-mail: sparschreur@despar.info
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PUZZELPAGINA
Ai kloar bint met de veurbereiding’n veur ‘t viefde seizoen om ‘t hoes hen, he’j binn’n bie’n kachel of in ‘t kleane 

huuske ok nog wat te knooi’n. Haanschke en kloomp’n oet, pen in de anslag. Veul plezeer! 

WOORDZOEKER
Streep de woorden uit de lijst weg en vorm van de overgebleven letters een woord.

Oplossing:

 • banaan

 • biet

 • bloem

 • bouwers

 • dirk

 • duvelke

 • emmer

 • eva

 • fruit

 • gieter

 • gravin

 • groente

 • hark

 • kruiwagen

 • marijn

 • miriam

 • mol

 • oogst

 • pot

 • prei

 • rve

 • schep

 • sla

 • stikstof (element)

 • tomaat

 • tuin

 • tuinman

 • ui

 • wij

 • zaadjes

 • zaaien

 • zuurstof (element)

t o k r ui w a g e n d n

e ui m o l f r ui t w i t

v s n t oo g s t m ij r o

a l w o r t e l i b k m

g a z aa d j e s r l e aa

r g r a v i n p i o m t

oe g ie t e r u o a e m p

n b ou w e r s t m m e r

t b ie t t ui n m a n r ei

e i b a n aa n m a r ij n

d u v e l k e h a r k u

s c h e p n z aa i e n i

SUDOKU
Vul de lege vakjes op een logische manier. Elk symbool mag 

slechts één keer voorkomen in elk vlak van drie bij drie vakjes. 
Ze mogen elk slechts één keer voorkomen in elke verticale 

kolom. Ook in elke horizontale kolom mag een symbool 
slechts één keer voorkomen. 

DOOLHOF
Speciaal voor carnavalisten in de dop of die 
carnavalisten die er te lang onder gekeken 

hebben... hoe komt deze tuinman bij zijn tuin?
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BOSDÛVELKES WINNEN LIEDJESFESTIVAL
      ‘Veni, vidi, vici’ is de uitspraak van Julius Caesar die het gevoel van euforie het beste samenvat, toen graaf Dirk en gravin Miriam  

   met hun lijflied ‘Van links naar rechts’ in Losser de eerste prijs in de wacht sleepten.

TRADITIONEEL LIEDJESFESTIVAL
Zondag 5 januari om 14.00 uur, daags na de presentatie van 
de prins van Losser, wordt traditioneel het liedjesfestival 
gehouden. Hoogheden van de aangesloten verenigingen van 
de Gaffel Aöskes presenteren hun eigen lijflied op de meest 
carnavaleske manier. Natuurlijk met ondersteuning van hun 
hele hofhouding en/of Raad van Elf. Alvorens de optredens 
kunnen starten trekken de hoogheden hun startnummer. De 
jury wordt al jaren gevormd door Henri Brookhuis (voorzit-
ter), Wim Pothoven en Jeroen Withag. De organisatie van de 
middag ligt bij het Prinsencollege van de Gaffel Aöskes. Al 
vanaf het millenniumjaar 2000 is het college dan in hoogste 
staat van paraatheid om deze prachtige, feestelijke middag in 
goede banen te leiden. Een middag waar jong (ook de aller-
kleinsten) en oud een mooie middag beleven. De jury oordeelt 
op verschillende criteria: (1) muzikaliteit, (2) kwaliteit lied, (3) 
orkestband, (4) overtuiging hoogheden bij het brengen van 
het lied en tot slot (5) de totale carnavaleske inbreng (effect 
op het publiek in de zaal). 

ALS EERSTE BEGONNEN
Niemand wil eigenlijk als eerste, maar onze gravin Miriam trok 
daadwerkelijk het nummer één. Dus carnavalsvereniging De 
Bosdûvelkes beet het spits af. Maar voordat de bel had geklon-
ken hadden de Raad van Elfjes en de Raad van Elf al gezorgd 
voor behoorlijk wat entertainment in de zaal. Er werden 250 
gekleurde bloempotten uitgedeeld. Dit onder het motto: "De 
Lutte op zien kop? Dan Losser ook op zien kop!". Met de bedoe-
ling dat iedereen in de zaal de bloempot op het hoofd zou zetten. 
De Raad van Elf en het bestuur van de Tuffelkeerlkes hadden een 
ander spelletje bedacht: bouw op de tafel een zo hoog mogelijke 
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BOSDÛVELKES WINNEN LIEDJESFESTIVAL
      ‘Veni, vidi, vici’ is de uitspraak van Julius Caesar die het gevoel van euforie het beste samenvat, toen graaf Dirk en gravin Miriam  

   met hun lijflied ‘Van links naar rechts’ in Losser de eerste prijs in de wacht sleepten.

piramide van bloempotten... Onder luide aanmoediging van 
overige carnavalisten/verenigingen werd, bijna tot aan de nok 
van de tent, een muur van bloempotten gestapeld. Zo gaven ze 
onbedoeld zelf het startsein voor het optreden van graaf Dirk 
en gravin Miriam want ze kregen de zaal al mee voordat er ook 
maar een noot gezongen was. De juryvoorzitter verzuchtte voor 
aanvang al: "Hoe moeilijk wil je het jezelf als jury maken als de 
Bosdûvelkes het spits afbijten?".

ALS EERSTE GEËINDIGD
Graaf Dirk en gravin Miriam stonden daarna zo overtuigend 
hun hooghedenlied Van links naar rechts (oorspronkelijk van 
de Snollebollekes) te performen, dat de zaal niet anders kon 
dan meedeinen. Voeg daarbij de perfecte choreografie van de 
gelegenheidsraad van Elfjes (opgericht op wens van gravin 
Miriam onder het motto: HIJ een Raad? IK ook een Raad!) en 
de herenraad van Elf. Mooi verkleed in de optochtpakken, 
vele confettikanonnen en de ruime voorraad bloempotten die 
uiteindelijk toch op ieders hoofd belanden. Dat geheel bracht 
de tent bij Smit in Losser in vervoering. Nadat de gravin ook 
nog a cappella een eigen lied zong, kon de jury niet anders dan 
de Bosdûvelkes de eerste prijs toekennen. Tweede werden de 
Martini Kerlkes. Verder deden mee: de Prins van Losser, de 
Jongerenprins, de BokelBulkes, de Veldmuuskes en de Tuf-
felkeerlkes. Dorp Losser werd na het festival opgeleukt met 
alle kleurrijke bloempotten met de sticker van de Bosdûvelkes 
in en op de tuinhagen. 

"We kwamen, we zagen en we overwonnen", was  
daarmee de kernachtige samenvatting van een geweldig 
liedjesfestival 2020. 



Nijverheidstraat 37
7581PV LOSSER
Tel.: 053 - 5360105
info@cleanbo.nl
www.cleanbo.nl

Ook
reiniging

van
zonnepanelen

Geniet van buiten 
Creëer van uw tuin een plek om u thuis te voelen en maak het buiten net zo comfortabel als binnen.  

Bij BUITENGOED vindt u een uitgebreid assortiment om tuin en terras aan te kleden. 
Kom langs of doe inspiratie op in onze webshop en laat u adviseren! 

De Pol 6 Losser 053 - 538 27 89
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BROEINEST VAN HOOGHEDEN
De grondkwaliteit van Tuffellaand is uitstekend te noemen. Ondanks het broeikaseffect, stikstof en 

PFAS, groeit en bloeit carnaval als nooit te voren. Of het nou om tuffels, boeskolen, knollen of dennetjes 
gaat, in broeinest De Lutte jongt het als vanzelf. 

Natuurlijk zijn er onze eigen Lutter 
hoogheden: baron Kevin, adjudant  
Jelle en miss Kim van De Tuffelkeerlkes 
en graaf Dirk, gravin Miriam, jeugdgra-
vin Eva en jeugdgraaf Marijn van  
De Bosdûvelkes.

En er is nog meer jonge aanpoot uit  
De Lutte. Zo bestaat het hoogheden-
trio van de JKL in Losser uit jongeren-
prins Bram Koop met adjudanten Jurre 
Siemerink en Bart Leferink. Bram is 
lid van de Tuffelkeerlkes waar hij zich 
bezig houdt met de wagenbouw en 
Raad van Elf. Jurre en Bart zijn ook  
lid van de Raad van Elf, maar dan die 
van de Bosdûvelkes. Jurre zit daarnaast 
in het bestuur van de wagenbouw  
en Bart speelt hoorn bij de  
Plechelmusharmonie. 

Maar wist u dat ook sik van de stad-
sprins uit Oldenzaal (Bert Kock) uit 
De Lutte komt? Hij woont aan de 
Hanhofweg. Ook de prins van Losser 
(Bob Volmer) is heel nauw met De 
Lutte verbonden. Bij de Bosdûvelkes 
is Bob oud-adjudant van (zijn zwager) 
Louis Volker die in 2012 de scepter over 
graafschap De Lutte zwaaide. 

Jeugdprins Sebas Nadorp van de Knol-
lentrekkers brengt regelmatig carnava-
leske recepten uit Weerselo mee naar 
de Weidemolen. Daar verbloemt ook 
de tuin van zijn vader niet dat hier een 
echte jeugdhoogheid woonachtig is. 

Heeft u meegeteld? Maar liefst 13 
hoogheden die deze carnaval allemaal 
groeien en bloeien dankzij het vrucht-
bare Tuffellaand in Graafschap De 
Lutt'. Wij wensen ze allemaal veel ple-
zier en succes bij het zaaien en oogsten 
in het vijfde seizoen van 2020. 
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Met de toekenning van de Orde van Verdienste 2019 door carnavalsvereniging De Bosdûvelkes 
aan alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Sint Plechelmus De Lutte onderstreept het 

carnavalsbestuur de waardering voor de inzet van ruim 200 vrijwilligers. Maria Wolbert, voorzitter 
van de locatieraad, nam de onderscheiding namens hen allen in ontvangst.

“DANK JE WEL!”

ORDE VAN VERDIENSTE 2019 VOOR  
LUTTER GELOOFSGEMEENSCHAP

Voor alles wat in en rond de Plechelmuskerk gedaan wordt 
beschikt de locatieraad over vele  vrijwilligers die organi-
satorisch ingedeeld zijn in liefst 43 werkgroepen. Enkele 
voorbeelden zijn: doopvoorbereiding, liturgie, secretariaat, 
kerkhofploeg, misdienaars, Plechelmuskoor enzovoort. 
Minder gehoord maar wel belangrijk is bijvoorbeeld de func-
tie van ostiarius.

Vicevoorzitter Louis Volker van De Bosdûvelkes reikte 
op de laatste gala-avond van 2019 de oorkonde uit aan 
mevrouw Wolbert, voorzitter locatieraad. Het bijbeho-
rend versiersel werd deze keer niet opgespeld, maar in 
een ingelijste versie aangeboden. Deze oorkonde heeft 
een prominente plek in de dagkapel gekregen. Hoewel het 

kerkbezoek ook in De Lutte tanende is, weten de inwo-
ners de verzorgdheid en onderhoud van tuinen, kerkhof, 
gebouwen en kerkenbos enorm te waarderen. Maar ook de 
instandhouding van de liturgie is een hele tour voor vele 
vrijwilligers. Maria Wolbert droeg als dank een origineel 
gedicht voor waarin alle werkgroepen voorkwamen. Tot 
slot ontvingen alle aanwezige vrijwilligers van de geloofs-
gemeenschap een roos. De galabezoekers konden het 
wel waarderen en onderstreepten de keus met een groot 
applaus.

En mocht u de oorkonde en speld willen bezichtigen? Dat 
kan. Deze hangt achter in de kerk en in het gastenboek 
kunt u uw gedachten schrijven. De kerk is iedere dag open. 
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Bruiloften & partijen 

Personeelsfeesten 

Vergaderingen 

Catering 

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - Tel. 0541-551230 

Het adres voor:

Verkrijgbaar bij uw slijter
Actie geldt zolang de voorraad strekt

bij AANKOOP VAN

2 x 0,35l kruik

Geen 18, geen alcohol

GRATIS!
dé handdoek
voor de trotse 

Tukker

www.tukkertowel.nl

Bestel vandaag jouw 
TukkerTowel op:

NU MET
GRATIS 
BEACHBAG

www.tukkertowel.nl

NU MET
GRATIS 
BEACHBAG
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ORDE VAN VERDIENSTE

Al sinds 1978 wordt door het bestuur van de 
carnavalsvereniging De Bosdûvelkes tradi- 
tioneel de Orde van Verdienste uitgereikt. 

Deze erkenning valt een persoon, groep 
personen of een vereniging ten deel, die zich 
gedurende langere tijd, geheel belangeloos, 

inzet voor de samenleving van De Lutte. 

1978  . . Johan Nijhuis †  
1979  . . Gerard Kempers
1980  . . Herman Nijhuis (weth.) †
1981  . . Herman Nijhuis (dirig.) †
1982  . . Gerard Sweerts †
1983  . . Gerard Schasfoort †
1984  . . De Zonnebloem
1985  . . Hennie Swennenhuis
1986  . . Med. Bejaardensoos
1987  . . Hubert Nijhuis †
1988  . . Fien Reijmer
1989  . . Gerard van Langen †
1990  . . Tonnie Bekke
1991  . . Sint Plechelmusharmonie
1992  . . Gerard Pross
1993  . . Johan Koertshuis †
1994  . . Elisabeth Segerink
1995  . . Theo Punt sr
1996  . . Stichting Sporthal
1997  . . Bas Visser  
1998  . . Plechelmuskoor
1999  . . Paul Wiefferink
2000  . . Buurtbus commissie
2001  . . Stichting Dorpsbelangen
2002  . . Johan Bosch
2003  . . Bernard Benneker
2004  . . Gerrit Reinink
2005  . . Maria Wolbert
2006  . . Tonny Schaepers
2007  . . Jos Morsink
2008  . . Jan Tijman op Smeijers
2009  . . Jan Olde Rikkert
2010  . . Gerda en Frans † Maseland
2011  . . Hennie ter Linde
2012  . . Ellen Visschedijk
2013  . . Stephan Scheper
2014  . . Jos Senger
2015  . . Brandweer Twente Post De Lutte
2016  . . Hendrik Volker
2017  . . Harry Nijhuis
2018  . . Bennie Oude Egbrink
2019  . . Vrijwilligers van de   
 geloofsgemeenschap 
 Sint Plechelmus De Lutte



Bij  Johan Spenkelink komt u op de mooiste ideeën

voor tegels en natuursteen. Dankzi j  het uitgebrei-

de aanbod én de scherpe pri jzen.

De Mors 63, 7631 BA  Ootmarsum  Telefoon: 0541-291869

A L L E S  M O O I  E N  W E L  I N  T E G E L S  E N  N A T U U R S T E E N

MOOI IS MOOI
VOORDELIG
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DE EERSTE EN DERDE ZONDAG VAN DE MAAND ZIJN WIJ OPEN?

Bij  Johan Spenkelink komt u op de mooiste ideeën

voor tegels en natuursteen. Dankzi j  het uitgebrei-

de aanbod én de scherpe pri jzen.

De Mors 63, 7631 BA  Ootmarsum  Telefoon: 0541-291869
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DE EERSTE EN DERDE ZONDAG VAN DE MAAND ZIJN WIJ OPEN

H. KOOP B.V.
Machines voor Tuin, Park en Golfbaantechniek

Koopsweg 1
7587 PL De Lutte

Telefoon 0541 - 515053
Fax 0541 - 521809

www.hkoop.nlParallelweg 10

7591 BN Denekamp

Telefoon: +31(0)541-222680

Fax +31(0)541-353773

E-mail: info@westerhofbv.nl

Internet: www.westerhofbv.nl

k i j k   o o k   o p   w w w . w e s t e r h o f b v . n l

esterhof BV

achinefabriek 

Machinefabriek Westerhof bv is een dynamisch en modern 

geoutilleerde machinefabriek. Onze specialisaties zijn:

 Nauwkeurig CNC draai- freeswerk. 

 Mig-Mag/Tig lassen en alle andere bewerkingsdisciplines. 

 In- en externe montage en onderhoudswerkzaamheden. 

 Het vervaardigen van speciaal-machines. 

 Apparaten voor productautomatisering. 

Voor verrassend veelzijdig technische oplossingen!

NOA 't CARNAVAL VIER'N 
    GENIETEN VAN DE LEKKERSTE GEHAKTBALLEN OF PATAT.

               NATUURLIJK BIE 

SNACKBAR WAIJERS 
  Denekamperstraat 22, Oldenzaal

T: 0541 512 126

Stationsplein 3 | 7573 AV Oldenzaal 
T 0541 - 72 39 71 | F 0541 - 72 39 72
info@notariskantoorriteco.nl | www.notariskantoorriteco.nl

  Notariskantoor Riteco 
 wenst u veel plezier 

        met Carnaval!
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Chinees Indisch Restaurant 

Sing Sheng 
Bentheimerstraat 42,

De Lutte 

www.singsheng.nl

Tel. 0541-552388 

Feestje bij u thuis?  
Wij bezorgen buffetten

aan huis vanaf 15 personen

 “Verscholen in het groen….”
Gelegen midden in het prachtige natuurgebied

“Het Lutterzand” vindt u restaurant-uitspanning 
Florilympha.

Bij ons kunt u o.a.:
* Heerlijk genieten van huisgemaakt 

appelgebak op het terras 
*Een balletje slaan op de 18 holes midgetgolfbaan

 *Gezellig a la carte dineren in de serre of het 
restaurant en voor de kids een eigen speelhoekje

*Een gezellig familiefeest of bruisende huwelijks-
party in onze sfeervolle Meulemanzaal  

*Barbecues, bourgondische buffetten en
outdoor-activiteiten  

*Klootschieten, fiets- en wandeltochten
     

Lutterzandweg 16-1, 7587 LH  De Lutte  
Tel: (0541) 551486 www.florilympha.nl

Hans Nijhuis
Timmerwerken

Kantoor (privé)  -  Het Haverkotte 5  -  7587 BT De Lutte

Tel. (0541) 551891  -  Fax (0541) 551891  -  Mob. 06 53717334

www.hansnijhuis.nl

De Poppe 40    7587 GA  De Lutte    Nederland    

Tel: 0541 - 55 24 87    Fax: 0541 - 55 24 89

E-mail: info@jobs4europe.nl    

www.jobs4europe.nl

OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE
PRODUCTIEMEDEWERKERS EN VAKMENSEN?
Wij werven o.a.

• Schilders

• Timmerlieden

• Lassers

• Loodgieters

• Elektromonteurs

• Internationale vrachtwagenchauffeurs

• Heftruckchauffeurs etc.

Wij zijn een internationaal uitzendbureau 

en werven uitsluitend gemotiveerde 

medewerkers met voldoende praktijk-

ervaring uit o.a. Duitsland en Polen.

Jobs4europe BV is lid van de NBBU en VRO.

Tevens aangesloten bij de SFT.

Lopend buffet
vr. za. zo. en feestdagen

vanaf 10,- p.p.
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GALA 2020



Uw idee van  Financiële Dienstverlening 

Particulieren: 
Bankzaken – Verzekeringen 

Hypotheken –Belastingaangifte
 

Financieel en Fiscaal Advies 

  
Bedrijven MKB: 

 
Bedrijfsadministraties  Salarisadministraties 

Begeleiding startende ondernemers  en  ZZP´ers
  

 

Strijkveen Auto’s
Euregiostrasse 8

D48455 Gildehaus

T. 0049-5924990793
0031-651561724

E. info@strijkveenautos.nl
W. www.strijkveenautos.nl

Original

Fine from best brand recreate PMS

http://www.audi.de/audi/de/de2.html

    Restaurant de 

      
      
 

Bentheimerstraat 73  De Lutte 
    www.twentschetaveerne.nl 

“Twentsche Taveerne” 
Natuurlijk Gastvrij!

•  Machinebouw
• Apparatenbouw
• Staalbouw
• Tankbouw
• Plaatbewerking
• Engineering

info@wilberswerkstaetten.de +49 (0)5924-299170www.wi lberswerkstaetten.de

PERFECTIE TOT IN DETAIL

Uw flexibele partner voor e�ciënte en complete 
oplossingen in de machine- en apparatenbouw.

Op basis van technische en economische aspecten 
werken wi j  indiv iduele oplossingen in de machine-  en 
apparatenbouw ui t ,  welke opt imaal  in uw bedr i j f  geïnte-
greerd kunnen worden.





Vos Bikes – Langenkamp 2 – T 053-5384001 – info@vosbikes.nl

Race & ATB Specialist
 

Natuurlijk ook voor Stads, 
Toer, kinderfietsen! 

Naast fietsen hebben wij ook fietskleding, 
schoenen, en allerlei accessoires voor de fiets

Kijk ook op www.vosbikes.nl voor onze acties

RuRuëël Staalconstructies BV.l Staalconstructies BV.
Hanzeweg 18Hanzeweg 18
7591 BK Denekamp7591 BK Denekamp
Tel : 0541Tel : 0541--353528353528
Fax: 0541Fax: 0541--353584353584
Internet:Internet: www.ruel.www.ruel.nlnl
EE--mail: info@ruel.nlmail: info@ruel.nl

Staalconstructies voor o.a.:Staalconstructies voor o.a.:
-- IndustriehallenIndustriehallen
-- LoodsenbouwLoodsenbouw

Stalenspanten voor o.a.:Stalenspanten voor o.a.:
-- LigboxenstallenLigboxenstallen
-- VarkensstallenVarkensstallen
-- KippenstallenKippenstallen
-- ManegesManeges
-- MachinebergingMachineberging
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Pedicure�&�manicure�

�
Yvonne�Breuker���������������������������������
�
�Nagelcorrectie�����������������������������������������
�Verzorging�mycose�nagels��������������������Tel:�0541�551977�
�Certificaat�diabetische�voet������������������Ysvogelstraat�83�
�Voet�en�onderbeen�massage����������������De�lutte��
��Paraffinebad��
�
Kwaliteits�geregistreerd����������������Email:�yvonnebreuker@hotmail.com�
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Pedicure�&�manicure�

�
Yvonne�Breuker���������������������������������
�
�Nagelcorrectie�����������������������������������������
�Verzorging�mycose�nagels��������������������Tel:�0541�551977�
�Certificaat�diabetische�voet������������������Ysvogelstraat�83�
�Voet�en�onderbeen�massage����������������De�lutte��
��Paraffinebad��
�
Kwaliteits�geregistreerd����������������Email:�yvonnebreuker@hotmail.com�

Mob. nr.: 0629045910
Mail: timnotkamp@gmail.com

www.strakmanschap.nl | t 06 - 22936438



Megastore Borne (Hofstraat 3) en feestwinkel Oldenzaal (Bisschopstraat 9). 
Laat je inspireren op onze website!

De prachtigste kostuums    , meest bijpassende accessoires     , 
sfeervolle decoratie     , kwalitatieve make-up    
en grappigste cadeau’s     voor ieder feest.
Bekijk ons assortiment op carnavalsland.nl!

Gigantisch assortiment feestartikelen!

Mob. nr.: 06 29 04 59 10
Mail: timnotkamp@gmail.com



Reisbureau De Lutte

Voor al je reiswensen!
Mareen Smithuis

06-42964474
mareen.smithuis@personaltouchtravel.nl

www.personaltouchtravel.nl/mareen-smithuis

 

Het mooiste van tuinieren 
is nat houden! 

Groencentrum John Kuipers 
Beuningerstraat 36 
7587 LD | De Lutte 
Tel.: 0541-552036  
info@tuincentrumkuipers.nl 

 

Wij wensen iedereen 
een fijn carnavalsjaar! 
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DE HOOGHEDEN VAN 2019
NU OUD-GRAAF MIKE EN OUD-ADJUDANT MARC
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OPTOCHT KIJKEN?
Vanaf 14.00 uur vertrekt de optocht vanaf de opstelplek. Die is voor kinderen bij school en voor wagens 
rond de Elfterborgh. De stoet beweegt zich dan met kinderen voorop naar de Beatrixstraat, dan via de 

Dorpstraat terug naar het centrum om van daaruit via de Lossersestraat naar de Leeuwerikstraat en dan 
tot slot via de Spechtstraat en Dorpstraat terug naar de opstelplekken te gaan.

 

                       Aandachtspunt, hier kruist de route. 

                      Rijrichting route 

         Opstellen kinderoptocht , startnummers A t/m Z 

         Opstellen grote optocht, startnummers 1 t/m 24 

                       Opbouwen Praalwagens 
 

Bosduvelkes 
Tuffelkeelkes 

Tuffelkeelkes 

OOK MEEDOEN? 

Aanmelden kan via de knop contact op www.bosduvelkes.nl. Daar vind je ook de route, voor-
waarden voor deelname en contactgegevens van de optochtcommissie. Opgave is mogelijk in de 
categorieën eenlingen en kleine groepen, grote groepen, kleine wagens en grote wagens. Let op: 

kinderen hoeven zich niet aan te melden. Zij kunnen op maandag 24 februari tussen 10.00 en 
11.00 uur een startnummer afhalen in De Vereeniging. De optocht start om 14.00 uur.
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ROSENMONTAG IN DE LUTTE
Rosenmontag is al jaren dé dag van de Lutter optocht en gezellige feestjes in alle horecagelegenheden. Tijdens de 

schooloptocht (dit jaar op vrijdagmiddag 14 februari) lichten de kinderen vaak alvast een tipje van de sluier op. En op 
de maandagmiddag 24 februari (Rosenmontag) krijgen ze daarbij gezelschap van loopgroepen en grote wagens. Om 

alvast in de stemming te komen, hierbij de mooiste foto’s van vorig jaar.

UITSLAG KINDEREN ROSENMONTAGOPTOCHT 2019:
1.DJ’s (Luuk Rongen en vrienden), 2.De moestuinen bij de boerderij (Eva, Marijn, Lars, Daan), 3.De bouwvakkerskeet (Harm 

Oude Egbrink en vrienden). Alle kindergroepen (12 stuks) hebben een prijs gekregen.

WAGENS ROSENMONTAG 2019:
1. Tuffelkeerlkes - Inca’s carnaval met de panfluit voluit, Lama gaaaan!!,  2. Bosdûvelkes - Vreemde vogels vliegen uit,  

3. Holthakkers - Wie dreait a 44 joar met 

EENLINGEN 2019:
1. Dizzen vogel proat Twents - Mathilde Damhuis, 2. FCT Man - Rick Oude Hand,  

3. Ook onze wereld draait om carnaval - Appie en Patrice de Groot 

LOOPGROEPEN ROSENMONTAG 2019:
1. 11 jaar Valappels - Kaant van ‘t Zaand, 2. Wij zijn geknipt voor carnaval - Wielerclub, 

3. Familie jeugdhoogheden van de Bosdûvelkes



Ambachtstraat 5, 7591 BE Denekamp        T: 0541 - 35 46 40

www.autoschadenijhuis.nl

•	 Gratis	vervangend	vervoer
•	 4	jaar	FOCWA-garantie
•	 24-uurs	service
•	 Wij	repareren	voor	alle	
	 verzekeringsmaatschappijen	

Kom moal bie oons in de kök’n kiek’n!



 SYSTEEM ONBEPERKT 
UIT TE BREIDEN

  GEÏNTEGREERDE
 OMVORMER PER PANEEL

Uw buren ontvangen niet 
langer een stroomrekening. 
U nog wel?

NovaVolt heeft recent ook bij u in de buurt zonnepanelen gemonteerd.

Uniek betaalconcept
Geen eigen 

investering nodig!

30 jaar premium  
All-in garantie!

Premium partner and exclusive 
supplier for the Benelux



Bentheimerstraat 87
7587NG De Lutte

Www.keetnzwart.nl
T: 0541-769012
E: info@keetnzwart.nl





 

Pushing The Limit
 Gasveren Dempers  Bevestigingsartikelen 0541-682186

0541-682125

info@springmasters.nl
www.springmasters.nl

SpringMasters
Hinmanweg 9N
7575 BE Oldenzaal

T
F

E
W

Pushing The Limit
 Gasveren Dempers  Bevestigingsartikelen 0541-682186

0541-682125

info@springmasters.nl
www.springmasters.nl

SpringMasters
Hinmanweg 9N
7575 BE Oldenzaal

T
F

E
W
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DE JEUGDHOOGHEDEN VAN 2019
NU OUD-JEUGDGRAVIN LAUDI EN OUD-JEUGDGRAAF BOET



Help jij mee de loodsen uitbreiden?

DOE DAN MEE AAN DE LOTERIJ!  
Koop een lot bij leden van De Bosdûvelkes  

of de Tuffelkeerlkes!

MAAK KANS  OP MOOIEPRIJZEN!!!



Ook voor uw
hypotheek 
staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

 
Nijhuis Financiële Dienstverlening
Lossersestraat 8
7587 PX De Lutte
T 0541 - 551937
E info@nijhuis-fd.nl
I www.nijhuis-fd.nl

Daarom 
kiest u  
voor 
Regiobank



Uw fundering in
bouwen

NIEUWBOUW
VERBOUWINGEN
ONDERHOUD
KUNSTSTOF KOZIJNEN

www.puntbv.nl

Ambachtstraat 10
7587 BW De Lutte
Tel.nr. 0541-551270

Uw fundering in
bouwen

NIEUWBOUW
VERBOUWINGEN
ONDERHOUD
KUNSTSTOF KOZIJNEN

www.puntbv.nl

Ambachtstraat 10
7587 BW De Lutte
Tel.nr. 0541-551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
www.puntbv.nl

Uw fundering in bouwen

Het adres voor:
nieuwbouw - verbouw - onderhoud
Contact: info@puntbv.nl of 0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl   0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoudnieuwbouw  -  verbouw  -  onderhoudnieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl             0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl           0541551270

Uw fundering in
bouwen

NIEUWBOUW
VERBOUWINGEN
ONDERHOUD
KUNSTSTOF KOZIJNEN

www.puntbv.nl

Ambachtstraat 10
7587 BW De Lutte
Tel.nr. 0541-551270

Uw fundering in
bouwen

NIEUWBOUW
VERBOUWINGEN
ONDERHOUD
KUNSTSTOF KOZIJNEN

www.puntbv.nl

Ambachtstraat 10
7587 BW De Lutte
Tel.nr. 0541-551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
www.puntbv.nl

Uw fundering in bouwen

Het adres voor:
nieuwbouw - verbouw - onderhoud
Contact: info@puntbv.nl of 0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl   0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoudnieuwbouw  -  verbouw  -  onderhoudnieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl             0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl           0541551270

KNAP
STAALTJE...!

Industriestraat 14 - Losser - Tel. 053 - 538 19 50

Pizza -Pasta Olde Dubbelink Agrishop
Dunantstraat 9a - 7591 AZ Denekamp

Telefoon 0541-351329   info@miniaturen.nl

MINIATUREN

Showroom/magazijn open:
elke vrijdag 13.30 - 18.00 uur

www.miniaturen.nl

Webshop voor landbouwminiaturen en  
traptrekkers van o.a. Siku, Britains, Bruder, 
Joal, Schuco, Weise, Rolly Toys, U.H. etc

Tevens reparatie, onderdelen en 
in- en verkoop van gebruikte miniaturen.

NU OOK

STAATSLOTEN

VERKRIJGBAAR

Zachte Twentelander 1ltr.  € 8,50
Vieux 1ltr.    € 9,50
Bessen, kersen, Citroen, 1ltr. € 6,99
Beerenburg 1ltr.   € 8,99
Jenever 1ltr.    € 9,50
Kruidenbitter 0,7ltr.  € 9,50 

Pizza -Pasta Olde Dubbelink Agrishop
Dunantstraat 9a - 7591 AZ Denekamp

Telefoon 0541-351329   info@miniaturen.nl

MINIATUREN

Showroom/magazijn open:
elke vrijdag 13.30 - 18.00 uur

www.miniaturen.nl

Webshop voor landbouwminiaturen en  
traptrekkers van o.a. Siku, Britains, Bruder, 
Joal, Schuco, Weise, Rolly Toys, U.H. etc

Tevens reparatie, onderdelen en 
in- en verkoop van gebruikte miniaturen.

NU OOK

STAATSLOTEN

VERKRIJGBAAR

Zachte Twentelander 1ltr.  € 8,50
Vieux 1ltr.    € 9,50
Bessen, kersen, Citroen, 1ltr. € 6,99
Beerenburg 1ltr.   € 8,99
Jenever 1ltr.    € 9,50
Kruidenbitter 0,7ltr.  € 9,50 



Plechelmusstr. 10
7587 AM De Lutte 
T (0541) 29 61 69

info@theeluttke.nl
theeluttke.nl

     theehuisdelutte

   Carnaval 
vier je met een kater,   
     de thee 
   komt later!
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TWEE VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN
Wagenbouwers van beide verenigingen zien een lang gekoes-
terde wens in vervulling gaan. De hallen worden met maar 
liefst 50% uitgebreid. De loodsen worden aan de voorkant 
met tien meter verlengd. Voorzitter Johan Wessel van de 
stichting is in zijn nopjes maar houdt zijn waarschuwende 
vingertje omhoog: "de gestarte loterij moet wel eerst slagen!". 
Met andere woorden, als de beoogde 100.000 euro niet bin-
nenkomt, kan de bouw nog weleens op zich laten wachten.  
Johan: "De beide carnavalsverenigingen hebben het op zich, 
en dan kijk ik naar omliggende plaatsen, goed voor elkaar in 
De Lutte. Maar er moet, om de stijgende lijn in de wagenbouw 
vast te houden, wel wat gebeuren aan de ruimtes waarin nu 
gewerkt wordt".

VEILIG EN VERANTWOORD
Twintig jaar geleden, bij de eerste bouw, waren de regels 
voor werken in grote ruimten totaal anders dan tegenwoor-
dig. De wagenbouwers realiseren zich dat ook en zien een 
steeds grotere toeloop van jeugdige creatievelingen. Om de 
bouwplek, alwaar getimmerd, gelast, geplakt, geschuurd, 
geverfd en gelakt wordt, zo veilig mogelijk te houden, is 
een uitbreiding noodzakelijk. En als daar een spuitcabine 
in geplaatst kan worden is het helemaal mooi. "Wat mij 
betreft hoeft in die spuitcabine geen scheidingswand voor 
de beide verenigingen. Momenteel zien we de leerlingen 
van de basisschool hun handenarbeidlessen vervullen in 
de carnavalsloodsen. Sterker nog: de beide verenigingen 
hebben het voor elkaar gekregen om tweedejaars studen-
ten van de middelbare schoolopleidingen hun stage te 
laten lopen bij de wagenbouw in De Lutte. Hoe mooi kan 
het zijn. Je hebt meer handjes voor de realisatie en je zaait 
voor de toekomst", aldus Johan Wessel. 

ZELFDE CONCEPT, ZELFDE RESULTAAT
Maar zoals gezegd is het bestuur van de stichting carna-
valsloodsen De Lutte de bouwpastoor. Zoals nagenoeg alle 
maatschappelijke projecten in De Lutte steken de vrijwilligers 
(leden van beide verenigingen) de handen uit de mouwen, 
anders is zo'n bouw niet te realiseren. Twintig jaar geleden 
werd de bouw ook gefinancierd uit een loterij. Toen kostte 
een lot 100 gulden en was de eerste prijs 10.000 gulden. Van 

de opbrengsten werden de nodige materialen aangeschaft. 
Werkuren werden onbezoldigd voor het goede doel uitge-
voerd. Johan: "Dat is wat de stichting nu ook beoogd, alleen 
zijn de guldens nu euro's geworden. Met een lot van 100 
euro maak je kans op de hoofdprijs van 10.000 euro of één 
van de andere waardevolle prijzen. We hopen van harte dat 
dit concept opnieuw aanslaat zodat we straks de handen 
uit de mouwen kunnen steken". Het bestuur van de stich-
ting bestaat naast Johan Wessel (voorzitter) uit Jeroen ter 
Braak, Martin Nijhuis, Bertus Telgenkamp en August Reijmer 
(penningmeester/secretaris). Zij vergaderen normaal één keer 
per jaar maar doen nu alles wat nodig is om de gezamenlijke 
droom te realiseren.

SAMEN BOUWEN, SCHOUWEN EN VIEREN
Carnaval neemt in de samenleving van De Lutte een wezen-
lijke plek in. Weliswaar met het hoogtepunt in het vijfde 
seizoen, maar er wordt nagenoeg alle seizoenen gewerkt aan 
de praalwagens. "Het mooie is ook dat de verenigingen zich 
gesteund weten door het bedrijfsleven. Twee namen mag ik 
hier gerust noemen: de firma's Volker en Heebing. Zij vullen 
nagenoeg alle hulpvragen van de carnavallisten in. Daarom 
roep ik ook vanaf deze plek de inwoners van De Lutte op 
om op de open dag (zondag 9 februari 2020 red) van de 
wagenbouwers te gaan kijken naar wat de creatievelingen 
van beide clubs realiseren. En ook met name (wiedlöchtige) 
bewoners van de Luttermolen zijn van harte welkom om 
zelf eens te aanschouwen wat daar allemaal gebeurt aan 
het Pastoor Rudingpad (Boawelhook). Ik weet zeker dat er 
bewoners tussen zitten die het prachtige werk als zinnige 
invulling gaan zien. Tot slot wil ik namens het bestuur de 
beide verenigingen oproepen tot nog meer samenwerking. 
Hierbij geven de wagenbouwers al het goede voorbeeld. 
In de loodsen wordt al heel veel gedeeld, kennis maar ook 
gereedschappen. Maar daar buiten kan ook nog meer. Maak 
beiden gebruik van de recent aangeschafte carnavalsbus, 
één carnavalsmagazine voor De Lutte is ook een hele goede 
suggestie. Want ik stel mij zelf de vraag: moet er in het 
nieuw te bouwen gedeelte wel een scheidingswand komen?! 
Alles wat de samenhorigheid ten goede komt versterkt de 
resultaten van de Tuffelkeerlkes en de Bosdûvelkes", aldus 
Johan Wessel.

BESTUUR STICHTING CARNAVALSLOODSEN 
PROCLAMEERT NOG MEER SAAMHORIGHEID

Voor de eerste bouw in het millenniumjaar 2000 werd geadviseerd een beheersstichting in het leven 
te roepen voor de carnavalsloodsen van de beide carnavalsverenigingen in De Lutte. Een stichting die 
de loodsen verhuurt aan de Tuffelkeerlkes en de Bosdûvelkes, de verzekeringen bewaakt, voorziet in 
voldoende elektriciteit en verantwoordelijk wordt voor nieuwe bouwwerkzaamheden. En precies dat 

laatste gaat aankomend jaar gebeuren. 



CV DE BOSDÛVELKES

69

WIJ GEDENKEN
Het leven is niet eerlijk. Altijd de moeite waard om te vieren. Nooit mooi om los te laten. 

Met veel verdriet maar dankbaar voor wat ze voor ons betekend hebben, moesten we 
afscheid nemen van Johnny Koop en Jan Olde Rikkert. Voor altijd in onze gedachten en 

ons carnavalshart.

In memoriam

OUD-GRAAF JOHNNY KOOP
Op donderdag 16 mei 2019 overleed onze oud-graaf 

Johnny Koop. In 1990 ging hij De Bosdûvelkes voor als 
graaf Johnny I. In 2001 was hij adjudant van oud-graaf 

Hans Olde Theussink. Jarenlang heeft hij als artiest 
opgetreden op de Lutter Gala en stond hij aan de wieg 

van de oprichting van onze hofkapel Dûvels Geweld. Een 
carnavalist pur sang! We kennen hem van zijn prettige 

verschijning op tal van onze feesten en zagen een echte 
gangmaker. Maar zijn mening stak ie ook niet onder 

stoelen of banken. Wij zijn hem veel dank verschuldigd 
voor al die super gezellige uren in zijn klompenmakerij, de 
tochten met zijn Hanomag en pipowagen. Een markante 

Luttenaar is van ons heen gegaan. Wij wensen Mieke, zijn 
kinderen en overige familie veel sterkte.

JAN OLDE RIKKERT
Op zondag 22 september 2019 overleed Jan Olde Rikkert. 

Jan is 84 jaar geworden en was nog steeds lid van De 
Bosdûvelkes. Zijn activiteiten voor onze vereniging 

stonden al enkele jaren op een laag pitje, maar wat heeft 
hij in de beginjaren en daarna veel voor onze vereniging 

en carnaval in De Lutte betekend. Zo was hij lid in de 
eerste Raad van Elf. Al snel kwamen zijn kwaliteiten als 
timmervakman van pas en maakte hij vele jaren deel uit 

van de technische commissie. Voor zijn grote inzet voor de 
Bosdûvelkes maar zeker ook voor zijn inzet voor de Lutter 

gemeenschap, Kerk De Lutte (zoals de bouw van de nieuwe 
pastorie) maar ook vele jaren voor SV De Lutte, werd hem 
in 2009 de Orde van Verdienste van De Lutte toegekend. 

Een fijne Luttenaar, een gezelligheidsmens heeft ons 
verlaten. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.
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AGENDA 2020
9 feb Open dag wagenbouw 14.00 uur Loodsen De Lutte

14 feb Schooloptocht 13.30 uur De Lutte

15 feb Carnavalsmis 19.00 uur Kerk in De Lutte

21 feb Happy Fris party 18.30 uur De Vereeniging

21 feb Sjikker Friday 20.30 uur De Vereeniging

22 feb  Optocht Losser 13.45 uur Losser

22 feb Zotte Zoaterdag 17.00 uur  De Vereeniging

23 feb Optocht Oldenzaal 12.30 uur Oldenzaal

24 feb Optocht en Rosenmontag 14.00 uur De Lutte

 
VOOR ACTUELE TIJDEN EN EVENTUELE WIJZIGINGEN KUNT U TERECHT OP  

FACEBOOK @BOSDUVELKES OF WWW.BOSDUVELKES.NL.

ALLE FEESTEN VAN DE BOSDÛVELKES ZIJN VRIJ TOEGANKELIJK. IEDEREEN IS WELKOM.  
DE ENTREE IS GRATIS. KOM DUS OOK EN VIER MET ONS MEE!

22 februari 

ZOTTE ZOATERDAG MET 
DIVERSE OPTREDENS

Inmiddels niet meer weg te denken uit het 
carnavalsweekend in De Lutte: Zotte Zoaterdag. 
Op zaterdagmiddag 22 februari vanaf 17.00 uur, 
dus na de Losserse optocht! Een groot feest in De 
Lutte voor jong en oud bij café/zalencentrum De 
Vereeniging. Met een optreden van volkszanger 

John Enter. Bekend om zijn gezellige meezingers 
die de stemming in de zaal tot een hoogtepunt 
brengt. Speciaal voor de kleine kinderen treedt 

clown Funny op met een ballonnenshow en gaat 
zij samen met de kinderen liedjes zingen. Licht 

en geluid worden verzorgd door Starlight Drive In 
Show. Toegang gratis.
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Jaar  Graaf  Naam  Adjudant  Jeugdgraaf  Naam  Adjudant

1968  Hennie I  H. Swennenhuis  T. Bonnes  

1969  Gerard I  G. Sweerts †  T. Bonnes

1970  Johan I  J. Grunder †  G. Sweerts †

1971  Willy I  W. Jansink †  G. olde Riekerink  Jan I  J. Reimer

1972 Geert I  G. van Benthem  T. Bonnes  Hans I  H. Visschedijk †

1973  Henk I  H. olde Riekerink  J. olde Riekerink  Paul I P. Wiefferink

1974  Gerard II  G. Nijhuis  G. Pross  Bennie I  B. Kuipers

1975  Hans I  H. Nijmeyer †  F. Koertshuis †  Bennie II  B. Wonniger  J. Wessel

1976  Gait I  G. Hampsink  H. Swennenhuis  Frans I  F. Bosch  N. Haarman

1977  Gerard III  G. Wessel †  J. Koertshuis †  Stefan I  S. Koehorst  B. ten Dam

1978  Johan II  J. Koertshuis †  H. olde Kotte  Tonny I  T. Punt  B. Schepers

1979  Hendrik I  H. Volker  T. Oosterbroek  Peter I  P. Hampsink  P. van Langen

1980 Johan III  J. Beernink †  H. Koop  Ben I  B. oude Egberink  M. Nijmeyer

1981  Theo I  T. Schreur  A. Kamphuis  Jeroen I  J. Schasfoort  A. Welhuis

1982  Bernard I  B. Benneker  H. Hampsink †  Peter II  P. Benneker  C. Haarman

1983  Hennie II  H. ter Linde  B. Visser  Huub I  H. Brookhuis  V. oude Nijweme

1984  Bertie I  B. Steenbeeke †  G. Koop  Harald I  H. Beernink  S. Bosch

1985  Tonnie I  T. Oosterbroek † W. Peters  Gerben I  G. Brilhuis  M. Koekoek

1986  Jan I  J. Reimer  G. Notkamp  Rene l  R. Blokhuis  B. Schreur

1987  Frans l  F. Koersthuis †  B. Steenbeeke †  Edwin l  E. oude Ophuis †  A. Arends

1988  Bertie ll  B. Nijhuis H. Huisken  Gert-jan l  G. olde Riekerink  M. Tijdhof

1989  Jan ll  J. olde Riekerink  G. Schreur  Rik l  R. Rekers  H. Oosterbroek

1990  Johnny l  J. Koop † B. oude Egbrink  Dennis l  D. Scholten  M. Pauwels

1991  Hans ll  H. Damgrave †  B. Wolbert  Wouter l  W. Klieverink  J. Maseland

1992 Rinus l  R. Nederveen  J. Morsink  Peter lll  P. Kok  J. Brookhuis

1993  Jeroen l  J. ter Braak  J. de Cocq van Delwijnen Dennis ll  D. Eertman  M. Morsink

1994  Bert l  B. Wolbert R. ten Berge  Bart l  B. Visschedijk  F. Zanderink



73

CV DE BOSDÛVELKES

1995  Tonnie ll  T. Nijenhuis  J. ter Braak  Rogier l  R. Veldscholte  H. Maseland

1996  Gerard lV  G. Veldscholte  B. Benneker  Thijs l  T. Senger  R. olde Riekerink

1997  Hans lll  H. Nijhuis † P. Wiefferink  Bart l  B. Koekoek  R. scholte Lubberink

1998  John l  J. Kuipers  G. Benneker  Guus l  G. Kortman  M. Borghuis

1999  John ll  J. Meyerink  T. Seiger & A. Arends  Patrick l  P. Rikhof  J. Brouwer

2000  Jos l  J. Senger  C. Haarman & P. Benneker  Ruud l  R. olde Rikkert  B. Wessel

2001  Hans lV  H. olde Theussink  J. Koop † Hans ll  H. Schasfoort  H. Wantia

2002  Alfons  A. Morsink  T. Oosterbroek  Jeroen ll  J. Nijhuis  R. Morsink

2003  Ben l  B. Scheper  A. Siemerink  Rick l  R. Notkamp  J. Reimer

2004  Dennis l  D. Scholten  G. Veldscholte  Ronan l  R. Berendsen  M. olde Keizer

2005  Patrick I  P. Heerink  M. Van Langen  Rick II  R. Van Langen  B. Tellman

2006  Vincent I  V. Nijhuis  P. Oosterbroek  Thijs II  T. Wonniger  M. olde Theussink

2007  Dennis II  D. Koop  A. Zanderink  Matthijs I  M. Leferink  M. Volker

2008  André I  A. Wantia  D. oude Egberink  Stef I  S. Pross  B. Schepers

Jaar  Graaf  Naam  Adjudant  Jeugdhoogheden

2009  Antoon I  A. Siemerink  J. ter Braak  Cas Benneker  Fleur Kuipers

2010  Andries I  A. Minnegal  M. Lotgerink  Stef ter Brake  Lieke Haarman

2011  Alphons I  A. Pross  R. oude Egbrink  Robbin Bossink  Chiara Rorink

2012 Louis I  L. Volker  B.Volmer  Luuk Loohuis  Carmen Reinink

2013  Raymond I  R. Morsink  A.Morsink  Remco Volker  Elleke Visschedijk

2014  Dennis III  D. Nijhuis  B. oude Egbrink  Sander olde Rikkert  Jet olde Riekerink

2015 Daan I D.Senger R. Notkamp & F. Olde Theussink Dirk Benneker Kyra Reinink

2016 Dre I A. Loohuis P. Loohuis Robbin Visser Maud Bulter

2017 Ralf I R. Kristen W. de Cocq van Delwijnen Chris Grote Beverborg Renee Zengerink

2018 Wilbert I W. de Goei B. Telgenkamp Luuk Olde Scholtenhuis Feline Bosch

2019 Mike I M. Oude Hampsink M. Thiadens Boet Huttenhuis Laudi Riesewijk

 

Jaar  Graaf  Naam  Adjudant  Jeugdgraaf  Naam  Adjudant



Veldmatenweg 5  •  7581PP Losser

www.boerderijwinkeldeveldmaat.nl

boe
rderijwinkel

De Veldmaat

Puur
LIMOUSINLIMOUSIN



75

CV DE BOSDÛVELKES

WORD DAN BEGUNSTIGER, MEDEWERKER OF SPONSOR
Voor maar 40 euro per jaar bent u begunstiger van CV De Bosdûvelkes. Voor dat bedrag verzekert u zich van 2 

galakaarten en krijgt u voorrang bij de kaartverdeling over de vier ingeplande voorstellingen. Daarnaast wordt u 
uitgenodigd voor evenementen en verenigingsfeesten. Vaste medewerkers betalen een tientje extra. Voor hen 
organiseert de vereniging namelijk ook vervoer naar feesten buiten de residentie en (jaar-)vergaderingen. Lid 

worden van de wagenbouw-commissie? Ook dat kan en kost maar 25 euro per jaar. Voor sponsoren is er keuze 
uit een brons, zilver of goud-pakket. Afhankelijk van welk pakket u kiest, krijgt u ruimte om te adverteren in ‘t 
Dûvelke, op onze website, op posters of tijdens de gala’s. Prijzen variëren van 150 tot 450 euro. Kijk voor meer 

informatie op www.bosduvelkes.nl. Hoe dan ook, bij CV De Bosdûvelkes bent u altijd welkom.

COLOFON ‘T DÛVELKE EN P&P:
(Hoofd-)redactie en voorzitter P&P:

Chantal Koop
Redactie:

Irma, Jos, Leonie, Inge en Tom
Social media en woordvoering:

Jos Senger en Irma Nadorp
Design drukwerk:

Tom Groothuis
Website content en techniek:

Inge Rikkink en Bertus Telgenkamp
Fotografie:

Leonie ter Braak, Chantal en Irma
Advertenties en sponsoren: 

Dennis Schruijer en Inge Rikkink
Ontwerp en opmaak ‘t Dûvelke:
René Molendijk | Zmoel media

Drukwerk ‘t Dûvelke:
Focus Print & Druk

Bestuursvertegenwoordiger voor P&P:
Bertus Telgenkamp

VOLG ACTIVITEITEN VAN DE BOSDÛVELKES
Facebook: Bosdûvelkes De Lutte 
Website: www.bosduvelkes.nl

Twitter: @bosduvelke
Instagram: cv_de_bosduvelkes

Mail secretariaat: secretariaat@bosduvelkes.nl
Mail P&P en redactie Dûvelke: penp@bosduvelkes.nl

MET DANK AAN
Commissieleden, oud-(jeugd)hoogheden en anderen voor hun gastbijdragen.  

Tevens dank aan de adverteerders die deze uitgave van ‘t Dûvelke 2020 mede mogelijk gemaakt hebben.
Onze speciale dank gaat uit naar Wilco Nijhuis die afscheid nam van de P&P-commissie. Hij heeft ons met zijn 

kennis van websites en creatief denkwerk voortreffelijk bij gestaan. 

Niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

BOSDÛVELKES STEUNEN?
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