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VAN DE VOORZITTER
Het Dûvelke ligt weer voor jullie! Dat betekent dat onze P&P commissie de afgelopen weken weer geploeterd 

heeft om dit prachtige Bosdûvelkes carnavalsmagazine aan alle inwoners van De Lutte en omstreken te 
kunnen presenteren, waarvoor mijn dank! Een blad boordevol leuke weetjes en feiten over onze hoogheden, 
maar ook over onze vereniging en het carnaval in De Lutte. Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken 

om onze sponsoren en adverteerders te bedanken. Mede dankzij hun bijdrage is het uitbrengen van dit 
magazine weer mogelijk.

Vorig jaar vierden wij ons 55 -jarig jubileum. Een speciaal 
seizoen, waarin Graaf Tim en Adjudant Iwan, Jeugdgraaf Kjell 
en Jeugdgravin Indy ons voor gingen. Het was een bijzondere 
carnavalstijd, vanwege corona verplaatst naar maart en april, 
met als hoogtepunt: de grote Twentse carnavalsoptocht 
in Oldenzaal. Uniek was namelijk dat we, naast met onze 
prachtige praalwagen in het thema tijd (7e plaats!) ook mee 
mochten doen met onze hooghedenwagen. Mede door het 
prachtige weer was dit een daverend succes! Deze ervaring 
neemt in ieder geval niemand ons meer af. Als afsluiting van 
het jubileumseizoen, vol bijzondere activiteiten, is er door 
de jubileumcommissie in de zomer nog een ledenfeest 
georganiseerd bij Klompenmakerij Koop. Mooi om hier, 
onder het genot van een hapje en drankje en daarna 
een knallend feest, het afgelopen seizoen nog eens 
te kunnen nabespreken. 

Dan was het zaterdagavond 3 december tijd om ons 
56e hooghedenspan te presenteren. In een bom-
metje volle zaal bij onze residentie De Vereeni-
ging, waren het Graaf Mathijs Volker en Adjudant 
Remco Volker die op ludieke wijze, door een act 
van de technische commissie in het thema van 
dit jaar: ‘Wegenbouw’, aan het publiek gepre-
senteerd werden. Wat een enthousiasme van 
onze nieuwe hoogheden en wat een prachtig 
hooghedenlied. Zoals de tekst van het liedje al 
zegt: in De Lutt  géét  d’r van! Hoogheden en 
dames: nogmaals van harte proficiat met jullie 
benoeming en we maken er met z’n allen een 
mooi seizoen van. Ook prachtig om te zien 
dat de tijd en energie die we afgelopen jaren 
in de relatie met onze carnavalsvrienden uit 
Oldenzaal hebben gestoken, nu beloond werd 
met bussen vol carnavalisten uit de Boeskool-
stad! We gaan er voor om deze verbinding in 
stand te houden en zo samen carnaval te vieren.

Een week later was het aan de 
jeugdhoogheden om zichzelf 
bekend te maken op het 
jeugdgala. Voordat het 
zover was had de jeugd-
commissie een heuse 
tompoezen eetwed-
strijd georganiseerd. 

Wat een mooi gezicht om alle kinderen zo fanatiek bezig 
te zien. Uiteindelijk kwamen we bij het hoogtepunt van de 
avond. Na een zoektocht door De Lutte kwamen vlogger 
Tijsmania en oud-jeugdgravin Eva binnen bij De Vereeniging. 
Alle kinderen waren natuurlijk laaiend enthousiast en de 
nodige selfies werden op het podium nog gemaakt, voordat 
Jeugdgravin Tara en Jeugdgraaf Duuk konden worden gepre-
senteerd. Nogmaals proficiat en jullie hebben het tot nu toe 
samen met jullie jeugdraad van 11 al super goed gedaan. Op 
naar een tóp seizoen! 

Zoals iedereen eigenlijk al wel weet, is de uitbouw van onze 
gezamenlijke carnavalsloods inmiddels nagenoeg gereed 
en kunnen de wagenbouwers gebruik maken van de extra 
ruimte. Goed om te zien dat er de afgelopen jaren een 
toename is aan wagenbouwers bij de Bosdûvelkes en dat 
de kwaliteit van de praalwagen en loopgroep elk jaar 
naar een hoger niveau wordt getild! Blijf dit volhouden 
en ik wil jullie dan ook dit jaar weer veel succes wensen. 
Afgaande op wat ik tot nu toe heb gezien in de loods, 
zullen we weer hoge ogen gooien in de optochten in 
Losser, Oldenzaal en De Lutte.

Waar wij als vereniging ook blij mee zijn is het 
Dorpslab, dat binnenkort afgebouwd en ingericht 
gaat worden, zodat iedereen kennis kan maken met 
kunst, cultuur en techniek. Goed om te zien dat er 
veel animo is geweest voor de eerste workshops en 
ik ga er van uit dat het Dorpslab een structurele 
toevoeging zal blijven voor het carnaval. Dankzij 
de verschillende technieken die we daar kunnen 
ontwikkelen, tillen we het niveau nog hoger!

Tot slot wil ik graag alle leden bedanken voor 
de tijd en energie die jullie in onze vereniging 

stoppen en iedereen een fijn carnaval toewensen. 
Ik wens jullie veel leesplezier in dit Dûvelke. We 

zullen elkaar ongetwijfeld gaan zien 
op één van de vele feesten die 

we gelukkig nog tegoed 
hebben de komende 
weken! 

Bertus Telgenkamp
Voorzitter  
C.V. De Bosdûvelkes
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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

   PROCLAMATIE 2023 
Wie, Graaf van ’t carnaval 2023, Graaf Mathijs,  

Met toostemming van ’t bestuur van de Bosdûvelkes, op anroad’n van oonze wieze leu.
De 56ste Graaf van De Lutt, meester onder de monteurs, heerser van de Ambachtstroat,

Oald lid van de Road van Elf en bienoa Dirktéur bie de Firma Volker.
Met zienen adjudant Remco,

Loat oe wett’, dat:

TEN EERSTE
Veur de agrariërs en boer’n wappet de umgekéérde vlag,

Want ze wet nich meer wat in oons laand noe wà, en nich meer mag.

TEN TWEEDE
De wagenbouwers en’t dorpslab zit in mooie neij verbouwde hall’n,

Ruumte veur 2 keer zoveel leu dus loat doar de op’ndaag’n en de  
feest’n mer los knall’n.

TEN DERDE
Nen nieuwe coalitie in de gemeente Loster is een feit,

Scheet op met die starters huus in De Lutt ànnes raakt wij oose 
jeugd kwijt.

TEN VIERDE
Mathijs zet dit joar de greedschapskist aan de kaan’t,

Want hej is Graaf in Tuffellaand.

TEN VIEFDE
De oetgebouwde blokhut kan d’r weer donders met deur,

Hiemet hoalt jong Nederland de jungs en wichter op’t juuste speur.

TEN ZESDE
Oos’n adjudant kan bie de wagenbouw à joar’n nie meer stuk,
En noe hef diss’n toekomstig’n ingenieur òk nog bienoa zien 

diploma op tuk.

TEN ZEVENDE
Bentheimer, Losser of Luttermix,

De eeste bei’n naam’n zeg’t à: dat wot nix.

TEN ACHTSTE 
Al’t werkvolk van de firma volker pokkelt altied deur weer en wind,

Das woar wie às breurs omeunig greuts op bin’t.

TEN NEGENDE 
Dweil’n dow dit joar met nè volle bus oet Lutt,

Wie goat vol gas naar oos’n buut’nresidentie in Rossum: Cafe De Hut.

TEN TIENDE  
Met de neije windmöl’n komt de statushoalders op’t Lutt an weain, 

dà kunt ze mooi veur de Gemeente grös maein.

TEN ELFDE
Oos’n Graaf heft eff’n in Loster probeert, 

mer is met gier’nde bean weer op’t Lutt an pleert. 

En dan besloet wie met ooz’n sprök;

DIT JOAR ZET WIE OONZE TREKKERS EFF’N IN DE HAL, 
DE GEBROEDERS VOLKER VIERT CARNAVAL!

Graaf Mathijs    Adjudant Remco
Mathijs Volker   Remco Volker

Gegew’n in De Lutt, ’n deert’n van de wintermoand 2022,
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Julianastraat 37-39  
7591 EK Denekamp 
Tel. 0541 351546 
info@harberink-tweewielers.nl 
www.harberink-tweewielers.nl 

INTERVIEW HOOGHEDEN 2023
Het is een gewone doordeweekse avond waarop we afspreken om het hooghedenduo van 2023 te gaan interviewen. 

Omdat dit plaatsvindt vóór de opkomst is er een locatie geregeld ergens buiten De Lutte. De aanzoekcommissie 
is al aanwezig. Er wordt nog druk vergaderd. De kleding van de hoogheden wordt uitgepakt en bewonderd. De 

onderscheidingen zijn ook gearriveerd. Er is sprake van lichte spanning bij de heren Mathijs en Remco. De dames, 
Tanja en Chanel, zijn ook aanwezig. Zij zorgen er deze avond voor dat er aan de inwendige mens is gedacht.

Uiteindelijk is de aanzoekcommissie klaar met overleg en zitten 
de heren met hun dames klaar met een koud biertje om de 
vragen te beantwoorden. Wie zijn ze? Wie zijn de dames? 
Het vragenvuur begint...

Aanzoekcommissie “On tour!”
Hoe zijn de hoogheden eigenlijk benaderd door de 
aanzoekcommissie?
Mathijs (28 jaar): “Ik heb een jaar geholpen bij de Open Air van 
Keet’n Zwart, daarna is de organisatie helaas gestopt. Daan 
Senger kwam op een avond bij me langs met een smoes dat 
hij met me wilde praten over de Open Air. Ik vond het wel een 
geloofwaardig verhaal maar had eigenlijk weinig tijd en dacht 
dat het wel even kon wachten. Na het drinken van een kop koffie 
kwam Daan dus met de werkelijke reden van zijn komst: of ik 
hoogheid van de Bosdûvelkes wilde worden. Hier moest ik wel 
even over nadenken want wat komt er dan eigenlijk allemaal op 
je af?” Anderhalve week later kwam het verlossende antwoord 
dat Mathijs het wel zag zitten. Uiteraard moest hij overleggen 
met zijn vriendin Tanja (22 jaar) en zijn ouders, want per slot 
van rekening is Mathijs normaal gesproken elke zaterdag 
aan het werk in het familiebedrijf Volker. Mathijs was tot de 
conclusie gekomen dat het hoogheid worden in 2023 wel een 
prima moment zou zijn. “Het was de goede timing” aldus de 
kersverse hoogheid.

Tja, dan heb je dus groen licht en moet de aanzoekcommissie 
op bezoek bij de aspirant adjudant, de broer van de hoogheid, 
die nog van helemaal niks wist.

Remco (22 jaar): “Bertus en Mike kwamen op een vrijdag 
bij me langs met een vage vraag over verzekeringen van tractoren. 
Ik had helemaal geen tijd voor hen, want ik was van plan om naar de 
carnavalsloods te gaan. Ik werd een soort van ontvoerd in de auto 
van één van de heren en we hebben een rondje gereden. Onder-
weg werd ik dus gevraagd om adjudant van Mathijs te worden. Ik 
was erg verrast!” Remco werd weer naar huis gebracht en is alsnog 
naar de carnavalsloods gegaan. Hij bedacht zich dat het wel ver-
standig zou zijn om zijn vriendin Chanel op de hoogte te brengen 
van het feit dat hij als adjudant van zijn broer was gevraagd.
Chanel (21 jaar): “Ik was laat thuis want ik had een avonddienst 
gedraaid, ik werk als verpleegkundige. Ik had een berichtje van 
Remco gekregen dat hij graag nog even wilde bellen met mij. 
Tijdens dat telefoontje vertelde hij mij dat hij gevraagd was om 
adjudant te worden. Eigenlijk was ik gelijk wel enthousiast!”

De aanzoekcommissie kon dus twee vinkjes zetten achter de 
namen van het nieuwe duo. Missie geslaagd! Het traject van voor-
bereiden/klaarstomen van het duo voor 2023 werd gestart.

Lees verder op pagina 11 9
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AFD. BOUW- EN INDUSTRIE: 
Nijverheidsstraat 22 
7575 BJ Oldenzaal 
 
Tel.: 0541-537053 
E-mail: info@ottenhof-ijzerhandel.nl 

Transportbedrijf Schopman B.V.

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

Oldenzaal   info@schopman.nl

Transport & Logistiek

Dé oplossing op gebied van 

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

Terug naar de geheime locatie van het interview. Chanel en Tanja vullen 
even de nootjes, kaas en worst bij en voorzien de aanwezigen van een 
nieuw drankje. De interviewers willen nu wel eens wat meer weten van het 
privéleven van de heren en hun dames. Waar wonen ze, wat doen ze in het 
dagelijks leven, wat is de connectie met carnaval?

Bruins & dj Remco
Mathijs en de van oorsprong uit Losser afkomstige Tanja, die voor Jeugd-
zorg werkt, hebben elkaar leren kennen na een avond stappen bij Dancing 
Bruins in Saasveld. Op de terugweg naar De Lutte vond de eerste kennis-
making plaats, aldus Tanja. Mathijs: “Ik had een lift terug nodig want anders 
moest ik lopend naar huis. Tanja zat achter mij in de bus en ik kwam met 
haar in gesprek en vroeg haar dus om een lift.” Tanja: “Ik was op de fiets en 
zei dat hij wel een lift kon krijgen maar dan was de voorwaarde dat Mathijs 
zou fietsen met mij achterop. We hebben thuis nog wat gedronken samen 
en een leuk gesprek gevoerd. Een week later kwamen we elkaar weer 
tegen bij Bruins en toen was het raak! We zijn nu 4,5 jaar samen en we zijn in 
oktober 2022 samen gaan wonen in De Lutte aan de Ambachtstraat.”
Bij Remco en de uit Denekamp afkomstige Chanel verliep de kennismaking 
iets anders. Op Koningsdag in de keet bij Volker zette Chanel de eerste stap. 
Chanel: “Ik kwam daar samen met een vriendin en ik zag Remco en was 
gelijk van hem onder de indruk.” Remco: “Ik stond plaatjes te draaien achter 
de bar en toen kwam ze naar mij toe en we raakten in gesprek.” Remco en 
Chanel wonen nog niet samen. De adjudant is nog studerende, hij zit in het 
derde jaar van de HBO studie Civiele Techniek. Naast de studie werkt hij 
mee in het familiebedrijf van zijn vader, samen met Mathijs.

Vervolg van pagina 9

 
Verleden & heden
Een leuke wetenswaardigheid is dat beide heren in het verleden jeugdhoogheden zijn geweest. Remco was jeugdgraaf in 2013 en 
Mathijs jeugdadjudant in 2007. Mathijs vertelt dat hij vroeger begonnen is bij de Tuffelkeerlkes met het plakken van de carnavals-
wagen in de loods. Hij zat toen nog op de basisschool. “Bij de Bosdûvelkes kon dat nog niet op die leeftijd, daar kon dat pas vanaf de 
1e klas van het voortgezet onderwijs” aldus de hoogheid, die in het verleden volop betrokken is geweest bij de wagenbouw van de 
Bosdûvelkes en twee jaar deel heeft uitgemaakt van de Raad van 11. Tegenwoordig heeft hij wat minder tijd om mee te helpen in de 
carnavalsloods, maar is hij wel de vaste chauffeur van de carnavalswagen tijdens de optochten. “Dat zal dit jaar wat lastiger worden 
omdat ik dit seizoen graaf ben, ik ben benieuwd wie mij gaat waarnemen?” Vriendin Tanja is via Mathijs ook betrokken geraakt bij de 
wagenbouw van onze vereniging. Sinds een jaar of drie verzorgt zij de kleding en attributen samen met de andere naaidames in de 
carnavalsloods. 
Remco is een aantal jaren nadat hij jeugdgraaf is geweest ook begonnen bij de wagenbouw en toen hij 17 jaar oud was, werd hij 
gepolst om bij de Raad van 11 te komen. Dat deed hij dan ook toen hij 18 jaar werd. Chanel weet ook wat carnaval vieren is, ze heeft 
een aantal keren meegelopen in de optochten van haar geboortedorp Denekamp en in de Boeskoolstad.
Maar het is natuurlijk niet allemaal carnaval wat het duo en hun dames bezighoudt! Mathijs is fan van trekkertrek en voelt zich erg ver-
bonden met het bedrijf van zijn vader. Het werken aldaar ziet hij als hobby en dan is het niet erg wanneer je hard moet werken! Tanja 
zit bij hockey en heeft haar hart ook verloren aan het carnaval. Broer Remco luistert graag naar de geheime zendermuziek en heeft als 
hobby de jacht. Chanel doet aan hardlopen en vindt het heerlijk om met vriendinnen bij elkaar te zitten en een drankje te doen. Ten 
tijde van de Corona-uitbraken heeft ze om toch verbinding met vrienden en vriendinnen te houden themafeestjes georganiseerd op 
de momenten dat de maatregelen dit weer toelieten.

Proud to be a farmer
De gebroeders Volker vinden het geweldig om het nieuwe duo van 2023 te zijn en genieten beiden, samen met hun dames, van alle 
activiteiten en gebeurtenissen. Wat de interviewers opvalt is dat de heren beiden vol trots praten over het familiebedrijf “Loon- en 
Grondverzetbedrijf Volker”, dat in 1948 werd opgericht door opa Volker met behulp van de Marshallhulp (de Marshallhulp was een 
soort Amerikaanse ontwikkelingshulp voor landen die in de Tweede Wereldoorlog ernstig hadden geleden, red.). Dubbel feest dus in 
2023, want het bedrijf bestaat ook nog eens 75 jaar, met als opvolger graaf Mathijs, die als derde generatie het bedrijf zal voortzetten.

Tot slot
Voor een doordeweekse avond is het knap laat geworden, de lege bierflesjes worden in het krat gezet, de tafels afgeruimd, de 
pakken van de hoogheden weer netjes in de hoezen opgeborgen, de laptop en het schrift van de interviewers verdwijnen in de tas. 
Nog een paar dagen, dan zal het duo bekend zijn in De Lutte. Eén voor één verlaten we de locatie om huiswaarts te gaan. Het was 
een leuke kennismaking met dit enthousiaste duo en hun dames. We wensen hun echt een geweldige tijd toe de komende maanden 
onder hun motto: “Dit joar zet wie oonze trekkers eff’n in de hal, de gebroeders Volker viert Carnaval!”

‘T DÛVELKE CARNAVALSMAGAZINE 2023
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Graaf Mathijs Adjudant Remco 

Waarvoor mogen  
we je wakker maken

gras of mais hakselen met de hakselaar op jacht gaan

Sterrenbeeld kreeft maagd

Domste stunt
met de quad naast de oprijplanken van de 
aanhanger gereden

stunten met vuurwerk, waardoor hele 
vuurwerkvooraad ontplofte

Wat wilde je vroeger worden chauffeur grote agrarische machines F16 piloot

Wat is het mooiste in de Lutte het ons kent ons het prachtige landschap

Grootste blunder op de weg
achterwaarts met hakselaar tegen spant 
gereden

achteruit rijden tegen auto van mijn broer

lievelingsdrankje biertje biertje

lievelingseten de hollandse pot klassieke AVG (aardappels, vlees en groente)

welk dier zou je willen zijn een leeuw (lekker warm) een arend

Doen na je pensioen
proberen bezig te blijven met de passie die ik 
nu heb

fysiek bezig blijven met alles waar ik energie 
van krijg

slechtste eigenschap gruwelijk eigenwijs ook gruwelijk eigenwijs

Ik vind carnaval leuk omdat
de gezelligheid, wagenbouw en het zet je 
zorgen aan de kant

gevoel van saamhorigheid, wagenbouw en ik 
krijg er energie van

Wie wil je graag een  
keertje ontmoeten

Koning Willem Alexander Mark Rutte

Doen met een miljoen meer van maken grond of land kopen

UITGESPROKEN MATHIJS & REMCO 
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NA DE CARNAVAL DOOR 
BLIJVEN BOUWEN?

Bekijk onze vacatures in de Bouw en Techniek op effectwerkt.nl, want Effect dát werkt!
Personeelsdiensten

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

Tjonge wat een mensen
Wat is dit toch een feest
‘t Is kloar met al die dromen, de 
opkomst is geweest
Dit carnaval, met Graaf Mathijs
De tent ondersteboven
Je weet niet wat je ziet
Veel lol met wijn en bier
Het mooiste wat er is
Bosdûvels, in De Lutt  géét  d’r van   
Ja met zijn Adjudant Remcoooo

Hey zet toch je zorgen aan de kant
Springen, hossen, hand in hand
Kom hef het glas, we doen het voor
Zo gaan we alsmaar alsmaar 
alsmaar door en door !

Parapapaapapaapapaa … (4x)

De sfeer is hier fantastisch
We geven nu echt gas  
Daar komt de Raad van Elf aan,  
met het Geweld voorop
Bosdûvels, in De Lutt géét d’r van
We gaan in een mooi tempo
De bouwers in de loods
Samen naar de gala’s, want  
heel De Lutt die kijkt
Bosdûvels, in De Lutt géét d’r van
Ja want nu gaan we er tegenaaan

Hey zet toch je zorgen aan de kant
Springen, hossen, hand in hand
Kom hef het glas, we doen het voor
Zo gaan we alsmaar alsmaar 
alsmaar door en door !

Parapapaapapaapapaa … (4x)

Ja met z’n allen bij de Vee…  
Maak nu veel lol en doe vlot mee! 

Hey zet toch je zorgen aan de kant
Springen, hossen, hand in hand
Kom hef het glas, we doen het voor
Zo gaan we alsmaar alsmaar 
alsmaar door en door !

Jaaaaalaaaalalaalaaaaa…

Alsmaar Alsmaar Alsmaar 
Alsmaar Alsmaar Alsmaar
Hey zet toch je zorgen aan de kant
Springen, hossen, hand in hand
Kom hef het glas, we doen het voor
Zo gaan we alsmaar alsmaar 
alsmaar door en door !

HET HOOGHEDENLIED
GRAAF MATHIJS  & ADJUDANT REMCO 

Melodie:  “Nooit-meer-alcohol” (Lawineboys)

‘T DÛVELKE CARNAVALSMAGAZINE 2023
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HR en Salaris Bureau dat 
kwalitatief hoogstaand 
personeelsbeleid  
toegankelijk maakt  
voor alle werkgevers.

www.empower-hr.nl

Wij werken zowel voor administratie, belastingadvies- en 

accountantskantoren, die er bewust voor kiezen de expertise 

van HR en salarisadministratie bij ons neer te leggen, alsook 

voor alle ondernemingen in het Midden en Klein Bedrijf.

Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van HR en salaris.  

Wij zijn jouw externe HR en Salaris afdeling en samen  

professionaliseren wij de HR en Salaris taken op een  

manier die past bij jouw organisatie.

Ons team bestaat uit HR en Salaris specialisten. Met onze  

kennis en passie vergroten wij de waarde van MKB-bedrijven 

en creëren wij de verbinding tussen werkgever en werknemer.

Benieuwd geworden? Neem dan vrijblijvend contact op.

Hester Assink-Roordink
Vennoot/Sr. HR en Salaris Consultant

Bob Tijhuis
Sr. Salaris consultant

Pragmatisme 
We doen recht aan wat al goed op orde is en 
voegen toe wat nodig is.

Deskundigheid
We leveren kwaliteit en de energie die nodig is 
om zaken in beweging te brengen.

Ervaring
Wij hebben jarenlange ervaring.

Wij brengen  
meerwaarde  

met behulp van

06 - 4056 5709

bob@empower-hr.nl

06 - 1024 0905

hester@empower-hr.nl

Salarisadministratie Consultancy HR advies HR en Salaris software

Dus, hoe  
kunnen wij  

jou helpen?

• 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

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
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HR en Salaris Bureau dat 
kwalitatief hoogstaand 
personeelsbeleid  
toegankelijk maakt  
voor alle werkgevers.

www.empower-hr.nl

Wij werken zowel voor administratie, belastingadvies- en 

accountantskantoren, die er bewust voor kiezen de expertise 

van HR en salarisadministratie bij ons neer te leggen, alsook 

voor alle ondernemingen in het Midden en Klein Bedrijf.

Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van HR en salaris.  

Wij zijn jouw externe HR en Salaris afdeling en samen  

professionaliseren wij de HR en Salaris taken op een  

manier die past bij jouw organisatie.

Ons team bestaat uit HR en Salaris specialisten. Met onze  

kennis en passie vergroten wij de waarde van MKB-bedrijven 

en creëren wij de verbinding tussen werkgever en werknemer.

Benieuwd geworden? Neem dan vrijblijvend contact op.

Hester Assink-Roordink
Vennoot/Sr. HR en Salaris Consultant

Bob Tijhuis
Sr. Salaris consultant

Pragmatisme 
We doen recht aan wat al goed op orde is en 
voegen toe wat nodig is.

Deskundigheid
We leveren kwaliteit en de energie die nodig is 
om zaken in beweging te brengen.

Ervaring
Wij hebben jarenlange ervaring.

Wij brengen  
meerwaarde  

met behulp van

06 - 4056 5709

bob@empower-hr.nl

06 - 1024 0905

hester@empower-hr.nl

Salarisadministratie Consultancy HR advies HR en Salaris software

Dus, hoe  
kunnen wij  

jou helpen?



MAATWERK IN
STAALCONSTRUCTIES.

R U E L . N L

Hanzeweg 18 

7591BK   Denekamp

0541 35 35 28

info@ruel.nl
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EVEN VOORSTELLEN:
Hoi, ik ben Daan Senger, 33 jaar oud en woonachtig in De Lutte. Ik heb een 
vriendin en ben werkzaam bij Heisterkamp als accountmanager voor trailer 

rental in Nederland. Ik ben zoon van de 33e graaf van de Bosdûvelkes: 
Graaf Jos.

HOELANG BEN JE AL LID VAN DE BOSDÛVELKES EN BIJ WELKE  
COMMISSIES BEN JE ACTIEF GEWEEST?

Toen ik 13 jaar was ben ik een tijdje actief geweest bij de wagenbouw. 
Later ben ik bij de Raad van 11 gekomen. Hier ben ik 11 jaar lang lid van 

geweest waarvan 4 jaar vorst. Ook ben ik de 48ste graaf van onze vereni-
ging. Momenteel zit ik in de aanzoekcommissie en het bestuur.

WAT IS JE TAAK BINNEN HET BESTUUR?
Ik ben het aanspreekpunt voor de residentie, het aanspreekpunt  

voor de sponsorcommissie en 2e penningmeester.

HOE BEN JE BIJ DEZE VERENIGING VERZEILD GERAAKT?
Het begon bij de wagenbouw en het is door mijn vader  

met de paplepel ingegoten.

WAT MAAKT JOU ENTHOUSIAST VOOR HET CARNAVAL?
De gezelligheid en de saamhorigheid maken mij enthousiast. Bij het carna-

val heeft iedereen de (feest)neus dezelfde kant op staan.

WELK CARNAVALSMOMENT ZAL JE ALTIJD BIJ BLIJVEN?
Bij de Raad van 11 heb ik zoveel mooie en onvergetelijke momenten  
gehad die ik nooit ga vergeten. Je weet nooit wat er met een avond  
of middag carnaval vieren kan gebeuren. Ik kan hier geen specifiek  

moment uit kiezen.

WAAR KUN JE HET BESTE EIEREN BAKKEN NA EEN FEESTJE? EN WAAROM?
In het oude huis van Paul Wiefferink aan de Wielewaalstraat. Na de gala’s 

hebben we daar vaak gezeten en hard gelachen. Nu zijn zoon Thijs er 
woont, weet ik niet of de eieren daar nog zo lekker zijn. Daar kunnen we 

natuurlijk maar op 1 manier achter komen...

WELKE PRIJZEN SLEPEN WE DIT JAAR BINNEN BIJ DE OPTOCHTEN?
Losser 2, Oldenzaal 6, en De Lutte 1!

WAT MAAKT VOLGENS JOU DE BOSDÛVELKES DE MOOISTE CARNAVALSVERENIGING?
We zijn een hele brede vereniging waar iedereen wel iets voor kan bete-
kenen. Als je je weg bij de ene commissie niet kan vinden dan kun je dat 

misschien wel bij de andere. Iedereen is welkom, het is één grote Bosdûvel-
kes familie. Plus dat wij een onmeunig goede kapel hebben!

IS DE LUTTE HET MOOISTE DORP? EN WAAROM?
Jazeker is De Lutte het mooiste dorp! We hebben hier alles voor elkaar als 
ik het heb over voorzieningen als de bakker, slager, poelier en andere win-
kels. Ook cafés zijn er genoeg en het grote verenigingsleven in het dorp.

WAT IS HET DOMSTE DAT JE OOIT MET CARNAVAL IS OVERKOMEN?
Toen Mike graaf was en nog geen garage kapper zoals nu heb ik samen 

met Niels Olde Heuvel en Mark Olde Theussink het hoofd zo goed als kaal 
laten scheren bij Mike in zijn kapsalon. We hadden allemaal een slokje op 

en dat was ook te zien aan Mike zijn knipkunsten.

nieuw bestuurslid

DAAN
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EVEN VOORSTELLEN:
Danieke Nijhuis-Vrijkorte 29 jaar oud woonachtig in De Lutte en ik woon 
samen. Ik ben werkzaam bij het Zone college als docent en geef les over 
voeding en wat dat doet met je lichaam. Ook ben ik een dochter van de 

54e graaf van de Bosdûvelkes: zomergraaf Norbert.

HOELANG BEN JE AL LID VAN DE BOSDÛVELKES EN BIJ  
WELKE COMMISSIES BEN JE ACTIEF GEWEEST?

Ik ben vanaf oktober dit jaar lid en dus niet in een andere commissie actief 
geweest. Ik doe al jaren mee met het gala en zat bij de dames van de raad 
van 11. Ook heb ik jarenlang de bussen geregeld naar feestjes. (Dit was de 

taak van Norbert en iedereen dacht ook dat hij dat deed.)

WAT IS JE TAAK BINNEN HET BESTUUR?
Ik ben het aanspreekpunt voor de jeugdcommissie en 2e secretaris

HOE BEN JE BIJ DEZE VERENIGING VERZEILD GERAAKT?
Mijn vader was altijd al fanatiek met carnaval. Zo ben ik ook bij het gala 

beland en daar doe ik al 13 jaar met veel plezier mee.

WAT MAAKT JOU ENTHOUSIAST VOOR HET CARNAVAL?
Gezelligheid staat altijd op nummer 1 en het carnaval is van groot sociaal 

en maatschappelijk belang voor De Lutte en vele andere plaatsen.

WELK CARNAVALSMOMENT ZAL JE ALTIJD BIJBLIJVEN?
De Bosdûvelkes zijn niet voor een gat te vangen en komen vaak met 

een alternatief of oplossing als iets dreigt in de soep te lopen. Op deze 
manier werd het zomercarnaval in 2022 georganiseerd en daar werd 
mijn vader graaf, hadden we het mooiste weer wat je kon wensen en 
de grootste lol. Het was gewoonweg een enorm succes! Dat ga ik dus 

nooit meer vergeten.

WAAR KUN JE HET BESTE EIEREN BAKKEN NA EEN FEESTJE? EN WAAROM?
Bij Dennis Koop kun je altijd terecht voor een lekker eitje. Dennis 

heeft naar zijn eigen zeggen daar ook lekkere borrels bij. Deze zijn 
helemaal niet lekker, maar zeg je nee dan krijg je er twee. Of hij 

mikt ze door je eieren heen.

WELKE PRIJZEN SLEPEN WE DIT JAAR BINNEN BIJ DE OPTOCHTEN?
Losser 3, Oldenzaal 8, en De Lutte 2!

WAT MAAKT VOLGENS JOU DE BOSDÛVELKES DE MOOISTE CARNAVALSVERENIGING?
De Bosdûvelkes organiseren veel mooie activiteiten zoals het gala, waar ik 
altijd met veel plezier aan meewerk. We hebben een jeugdcommissie, iets 
wat ook niet elke vereniging heeft. De vrouwen mogen mee met de raad 

van 11 en op de hooghedenwagen staan met de optocht.

IS DE LUTTE HET MOOISTE DORP? EN WAAROM?
Ja dat is natuurlijk het mooiste dorp, omdat we veel verenigingen kennen 
en van alle gemakken voorzien zijn als we kijken naar winkels en cafés in 

ons dorp. Iedereen kent elkaar al heeft dat soms ook nadelen.

WAT IS HET DOMSTE DAT JE OOIT MET CARNAVAL IS OVERKOMEN?
Ik ben na een feestje een keer goed van de fiets gestuiterd. Ik had 

toen een stukje van mijn tand af en een lichte hersenschudding. 
Dat was niet handig.

nieuw bestuurslid

DANIEKE
nieuw bestuurslid

DAAN
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Samen gaan!

WE STAAN 
NAAST JE
ALS MENS EN 
SPECIALIST

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
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Proost, Alaaf... 
en ook na de 
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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

JEUGDGRAAF DUUK EN 
JEUGDGRAVIN TARA

Op 9 december mochten we eindelijk opkomen als Jeugdgraaf en Jeugdgravin. De 
periode ervoor was soms erg spannend. We wisten het namelijk al drie maanden! In 
die tijd hebben we stiekem foto’s gemaakt, een lied bedacht en opgenomen, kleding 

gepast en nog veel meer. Niemand in onze omgeving wist dat wij het waren, zelfs 
onze broertjes niet! 

De jeugdcommissie heeft ons heel goed geholpen bij de voorbereidingen en het geheimhouden. 
Het weekend van de opkomst was één groot feest. Vrijdagavond was de opkomst en dat was super 

spannend. Gelukkig wist daarna iedereen het. 

We hebben ook een hele gezellige Raad van 11. Op zaterdag werden de borden geplaatst.  
Ook Graaf Mathijs, Adjudant Remco en Dûvels geweld waren hierbij. We hebben bij Duuk gegeten en 

jachtseizoen gespeeld. Zondag hebben we lekker ontbeten bij de instuif, samen met de Raad van 11 en 
de jeugdcommissie. De receptie was gezellig en we hebben heel veel snoep gekregen.

We kijken uit naar een leuk en gezellig Carnavalsseizoen.

‘MET CARNAVAL IS ONS NIKS TE DOL’ 
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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

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

UITGESPROKEN  DUUK & TARA
Jeugdgraaf Duuk Jeugdgravin Tara

Verjaardag: 29 maart 16 december

Geboorteplaats: Stad van mijn favoriete voetbalclub Enschede

Kleur ogen: Blauw Blauw

Sterrenbeeld: Geen idee, ik kijk nooit naar de sterren Boogschutter

Heb je verkering? Nee Nee

Mijn lievelingsvak op school is: Gym Engels

Ik ben fan van: Twente Noah Schnapp

Mijn lievelingskledingstuk is: Cruyff pak (Sjonniepak) Pyjama

Het beste tv-programma is: Als het beeld maar groen is Stranger Things

Lievelingsmuziek: Après ski Speed up songs

Sport: Voetbal Taekwondo

Mijn lievelingseten is: Pizza Sushi en bami

Mijn lievelingsdrinken is: Cola Cola

Ik vind het leuk om: Te skiën Te appen met vriendinnen

Wat wil je later worden? Steenrijk Actrice

Mijn grootste droom is: Naar de champions league finale Om actrice te worden

Ik vind het niet leuk om: De playstation te delen met Lasse Gezeur aan te horen

Mijn hobby’s zijn: Voetballen, skiën, vuurwerk afsteken, 
plakken in de carnavalsloods, gamen

Shoppen

Ik vind carnaval leuk omdat: Ik dan veel cadeaus krijg Veel op pad samen met vrienden en 
vriendinnen

Dit jaar ga ik met carnaval: Overal stickers plakken Feesten

Mijn grootste blunder is: Beide handen in het stucwerk gedrukt 
en iets met een schaar…

Tegen een stilstaande auto aangefietst

Favoriete vakantiebestemming is: Oostenrijk Mallorca

Mijn lievelingsspel is: Fifa Beverbende

Ik ben goed in: Voetballen Schaatsen 

Hoe omschrijven je vrienden je? Leuk Als een blij ei

Wat vind  je eng? De kusjes van tante Kristy Spinnen 

Heb je huisdieren? Nee Ik had een hamster, nu geen huisdieren 
meer

Wie wil je graag een keer ontmoeten? Ronaldo en Messi Finn Wolfhard en Noah Schnapp

Mijn favoriete Social media kanaal Snapchat Snapchat

‘T DÛVELKE CARNAVALSMAGAZINE 2023
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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

Hier staan wij dan, het nieuwe span
Een feestje hier, met veel plezier

Met raad van elf, die doen ook mee
We gaan te keer, la la la

Duuk en Tara
Duuk en Tara

Samen in de V staan wij te zwaaie
Duuk en Tara
Duuk en Tara

Met ons staat heel de Lutt in lichterlaaie

Wij vieren feest, hier in het café
In polonaise, samen bij de V

Hand in de lucht, zwaai met ons mee
Bosdûvelkes, la la la

Duuk en Tara
Duuk en Tara

Samen in de V staan wij te zwaaie
Duuk en Tara
Duuk en Tara

Met ons staat heel de Lutt in lichterlaaie

Doe met ons mee, Bosdûvelkes
Met raad van elf, dat gaat vanzelf

We gaan te keer, als een beest
Wij vieren feest, la la la

Duuk en Tara
Duuk en Tara

Samen in de V staan wij te zwaaie
Duuk en Tara
Duuk en Tara

Met ons staat heel de Lutt in lichterlaaie

JEUGDHOOGHEDENLIED   
 JEUGDGRAAF DUUK & JEUGDGRAVIN TARA 
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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  
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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

Ingenieursbureau Vreeswijk
Eerlijk & Constructief advies

Lemselosestraat 15

Weerselo

T 0541 - 661424

www.ibvreeswijk.nl

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
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Sinds 2022 én dankzij de afgelaste carnavalsactiviteiten in Losser hebben de Bosdûvelkes een heuse buitenresidentie 
in, jawel, Rossum! Niet in Rossum Gelderland maar in Rossum Overijssel hangt sinds 7 april 2022 een prachtig schild, 

gemaakt van cortenstaal, naast de voordeur van Café Partycentrum Hutten. Deze residentie hebben we te danken aan 
een onderonsje tussen de hoogheid van de Lesten Stuuver, prinses Rieks (2022) en voorzitter Bertus van onze vereniging. 

Aangezien in Losser de carnavalsactiviteiten in 2022 waren 
afgelast, werd er door het bestuur van de Bosdûvelkes naar 
alternatieven gezocht om toch een mooi en afwisselend 
carnavalsseizoen te kunnen beleven. Het was per slot van 
rekening ook nog eens het 55e jubileumjaar! De opening 
van onze buitenresidentie in het Görtnkeurndorp vormde 
als het ware de kers op de taart.
Wat begon als een grapje werd al snel serieus toen de uit-
baatster van Partycentrum Hutten, Marieke Wijering (prinses 
Rieks dus) meteen aangaf open te staan om haar café in tijden 
van carnaval om te dopen tot buitenresidentie van de Bosdû-
velkes. Bertus, blij verrast door haar positieve reactie kwam 
gelijk in actie en er werd een datum geprikt, het uithangbord 
werd gemaakt en de bus werd geregeld om, zoals dat hoort, 
de buitenresidentie feestelijk te openen. Voorafgaand aan 
het bezoek werd het bord aan de gevel van het café geboord. 
En dan hebben we het niet over een klein bordje! Marieke gaf 
ons de vrijheid om zelf de plaats van het bord te bepalen. De 
keuze was snel gemaakt! Gewoon pal naast de voordeur van 
het voorcafé zodat het niemand kan ontgaan dat de Bosdû-
velkes daar hun buitenresidentie hebben.
De avond van de opening was erg geslaagd. We werden opge-
wacht door Marieke zelf, niet in de hoedanigheid als prinses, 

dat mag dan weer niet omdat het geen feestje van de Lesten 
Stuuver zelf is, zo schrijft het protocol voor. Dat kon de pret 
echter niet drukken. Graaf Tim en adjudant Iwan hadden de 
eer om het bord te onthullen. Nadat de aanwezigen het bord 
bewonderd hadden mochten we het café binnen, maar niet 
voordat we een borrel hadden genuttigd op de onthulling.
Terugkijkend was het een gezellige avond. Lekker infor-
meel met nog een karaokesessie van de hoogheden. In 
plaats van glazen bier kwamen er kratten bier op de tafels. 
Lekker makkelijk en ongedwongen. We hadden nog best 
een paar uurtjes door kunnen vieren, maar helaas: de bus 
om ons terug te rijden naar De Lutte stond al klaar. Ach ja, 
een paar dagen later waren we er alweer terug. De Bosdû-
velkes liepen namelijk mee in de Rossumse optocht en de 
opstelling van de carnavalswagens was bij Hutten voor de 
deur! Dat was dus een mooie verzamelplek en nog mooier: 
het feestje na afloop van de optocht in de achterzaal.
We mogen als vereniging trots zijn op deze buiten-
residentie. Het is een prachtig café met een mooie 
achterzaal gerund door een top-gastvrouw.  

De opening buitenresidentie was dit jaar op 20 januari. 
Het was wederom een geslaagd feest.

OPENING BUITENRESIDENTIE  
BOSDÛVELKES
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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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GEMEENTEHUIS LOSSER EINDELIJK 
IN HANDEN VAN DE LUTTE

Natuurlijk is de heerschappij tijdens de carnavalsperiode in heel de gemeente Losser voorbehouden aan de Prins 
van Losser. Natuurlijk wordt het ‘doorluchtige gezag’ van de burgemeester overgedragen aan de uitverkoren Prins. 
Dat gebeurt traditioneel net voorafgaand aan de start van het carnavalsweekend, symbolisch door de ‘sleutel’ van 
het stadhuis over te dragen aan de Prins en zijn gevolg. Het college van B&W weet daar in Losser altijd een feestje 

van te maken. 

Maar wat nu als er GEEN Prins wordt gepresenteerd, wat als de 
bestuursleden van de overkoepelende vereniging (moeten) beslis-
sen om GEEN (corona) carnaval te vieren. Van de tien aangesloten 
verenigingen presenteerden alleen De Veldmuuskes uit Overdin-
kel en de jubilerende Bosdûvelkes nieuwe hoogheden.

Tijdens de ingelaste algemene ledenvergadering in verband met 
het samenstellen van het (corona)carnavalsprogramma in De 
Lutte lieten de leden weten dat, als er geen Prins van Losser zou 
komen, de sleutel van het gemeentehuis in dat geval overhandigd 
kon worden aan de Graaf van De Lutte. Immers: de Bosdûvelkes 
vierden vorig jaar hun 55-jarig jubileum. Samen zouden ze met de 
Veldmuuskes optrekken naar dorp Losser om, met het college, 
hét feestje te vieren. 
Dát feest ging dus niet door! De Gaffel Aöskes lieten blijken dat 
er geen misverstand kon bestaan over wie de sleutel van het 
gemeentehuis uit handen van het college kon krijgen. Dat kan 
alleen de Prins van Losser, maar ja: die was er niet. 

Het college had wel zin in een feestje met de twee wél carna-
valvierende verenigingen. Ook dat feestje kon omwille van de 
(goede) verstandhouding tussen gemeente en de Gaffel Aöskes 
geen doorgang vinden. 
Op vrijdagmorgen 8 april 2022, rond de klok van 11 over 11, 
plaatsten jubileumhoogheden Graaf Tim I en zijn adjudant Iwan 
van de Bosdûvelkes de grote Dûvel van De Lutte op het bordes 
(balkonscène) van het Lossers Hoes. Normaal hangt daar in het 
carnavalsweekend ‘t Aöske. Maar er was dus geen prins én dus 
ook geen Aöske. De Dûvel vulde dat gemis voortreffelijk op. 
Vanuit de gemeente werd het hoogheden duo uit De Lutte geen 
strobreed in de weg gelegd. “Het is een geslaagde coup”, aldus de 
Graaf. Oud-wethouder en toenmalig loco-burgemeester Harry Nij-
huis inviteerde het gevolg in het gemeentehuis en trakteerde op 
koffie en gebak! De reservesleutel van het gemeentehuis was  zo 
dus tijdens het alternatieve carnavalsweekend in handen van de 
hoogheden van De Bosdûvelkes. Inmiddels is de ‘gouden’ sleutel 
weer terug bij het gemeentebestuur.
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WEGENBOUW IN DE LUTTE
Wegen zijn zeer belangrijk in het contact tussen mensen en landen en voor de economische ontwikkelingen, want alle 

goederen moeten worden vervoerd van A naar B .  Marskramers en “kiepenkeerls” konden hun spulletjes nog op de 
rug dragen, maar voor de postkoetsen en het vervoer van grote goederen (denk aan de Bentheimer zandsteen) waren 

goede wegen nodig.

In het begin van onze jaartelling begonnen de Romeinen al met 
de aanleg van zgn. heerbanen om vanuit Rome de vele delen van 
Europa te kunnen veroveren. Vandaar ook de uitspraak: er leiden 
vele wegen naar Rome!  Deze wegen waren belangrijk voor de 
handel en vele eeuwen later liet ook Napoleon “rechte” wegen aan-
leggen, bijvoorbeeld van Oldenzaal naar Hengelo en Denekamp.
Omdat het gebied ten noorden van Twente door de uitgestrekte 
moerassen en veengebieden in Drenthe en Oost-Groningen moeilijk 
begaanbaar waren, liepen de eerste handelswegen van het westen 
(Holland ) naar het oosten (Duitsland en achterland) via Twente  en 
…. langs De Lutte !
De Dinkel met z’n overstromingen kon wel eens een hindernis zijn, 
maar door een brug aan te leggen en hier tol te heffen kreeg de 
beheerder ervan de nodige inkomsten voor o.a. het onderhoud en 
bekend is dat de bisschop van Utrecht al in het jaar 1006 de tolgel-
den kreeg van de toen al aanwezige Kribbenbrug.

Tot omstreeks 1740 liep de internationale verbindingsweg van 
Deventer langs Oldenzaal en via de Tankenberg en de Paasberg 
ten noorden van De Lutte naar Duitsland via de Kribbenbrug  (toen 
Kriptenbrug). Erve Harbert was toen een herberg aan deze route.
Na verloop van tijd werd deze route steeds slechter en werd de hui-
dige Postweg dé belangrijkste schakel tussen oost en west en ging 
het via de Poppenbrug over de Dinkel naar Duitsland.
In latere jaren werd de huidige Bentheimerstraat de belangrijkste 
verbindingsweg tussen Nederland en Duitsland en ontdekte men 
ook de fraaie omgeving van De Lutte.  Aan deze weg kwamen dan 
ook de nodige logementen voor de reizigers en andere gasten en 
zó werd de Bentheimerstraat een aaneenschakeling van horeca-be-
drijven !

Rond 1900 was deze Bentheimerstraat nog een onverharde weg 

maar dat veranderde toen het (handels)verkeer intensiever werd en 
ook het toerisme op gang kwam.
Inmiddels was er in 1865 ook wel een spoorlijn aangelegd – óók 
langs De Lutte! –  voor het vervoer van kolen (naar de textielfa-
brieken) en andere goederen, maar het werd steeds drukker op de 
Bentheimerstraat. Wel kwamen er in 1976 vrijliggende fietspaden 
langs, zodat men veiliger naar Oldenzaal kon fietsen, maar het 
vracht- en ander verkeer bleef toenemen,zodat het verkeer vanuit 
Duitsland al soms bij het Zwaantje in de file kwam te staan voor de 
zgn. Denekamper kruising.

Gelukkig was men ook in Nederland – naar Duits model – begonnen 
met de aanleg van autosnelwegen, maar dat gebeurde eerst in het 
westen van ons land en pas geleidelijk aan naar het oosten. Gaat dat 
in de huidige politiek niet nog steeds ??
Er moesten dan ook de nodige akties worden ondernemen  door 
de provincie  Overijssel , de Kamer van Koophandel en de gemeen-
ten o.a. met de aktie “Geeft  E-8” en omdat de Duitsers met hun 
Autobahn eerder bij de nieuwe grensovergang waren dan de 
Nederlanders werd in 1985 de Bentheimerstraat hierop aangeslo-
ten. Met een feestelijke opening en een bescheiden braderie werd 
dit gevierd, maar in oktober 1992 kwam de laatste schakel in de A-1 
gereed rondom Oldenzaal en dat werd nog grootser gevierd met 
een kilometerslange braderie die ruim 300.000 bezoekers trok.  Een 
evenement dat ik niet gauw zal vergeten !
Door de eeuwen heen was De Lutte een “stipje” op de kaart waar 
men langs kwam op weg van oost naar west of omgekeerd maar nu 
is het een grote stip geworden met een eigen op- en afrit (34) zodat 
iedereen op de A-1 verbinding tussen Amsterdam en Moskou weet 
waar De Lutte ligt !

Tonnie Bekke
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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! 

BUITENGOED.NL   De Pol 1   |    Losser   |   053 - 538 27 89 

Nijverheidstraat 37
7581PV LOSSER
Tel.: 053 - 5360105
info@cleanbo.nl
www.cleanbo.nl
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WEGENBOUWERS IN DE LUTTE
Met het thema wegenbouw kun je alle kanten op! Ons dorp kent genoeg landmeters/gravers/asfaltvreters om heel De 
Lutte van een nieuw stratenplan te voorzien. En dan in de Luttermix, hoe kan het ook anders. Als de Bentheimermix zo 
had geheten, hadden we die gekozen, we willen toch geen bestrating met de naam Losser of Bentheim? Maar goed, het 

leek ons dus de hoogste tijd om eens nader kennis te maken met onze Lutterse wegenbouwers.
We stellen er een paar aan u voor:

KOEN, WAT DOE JE VOOR WERK?
Ik ben projectleider/ hoofduitvoerder bij Strukton. Samen met een team bouwen we wegen, 
bruggen, tunnels enzovoorts. Maar ook stations, spoorlijnen en hoogspanningsmasten. Ik ben vaak 
eindverantwoordelijk voor zulke projecten. Dit doen we vaak vanaf ontwerp tot bouwen zelf. 

WELKE STRAAT IN DE LUTTE ZOU JE WEL EENS WILLEN AANPAKKEN EN HOE?
Ik zou graag het dorpscentrum en de Plechelmusstraat willen aanpakken. Dit is het hart en de 
entree van het dorp. We praten er al heel lang over, maar het duurt mij soms te lang. We hebben 
zelf meegedaan met een mooie presentatie, we waren 3e. Verder vind ik dat er meer (fiets)
verbindingen moeten komen tussen Luttermolen en het dorp (Ambachtstraat en bijvoorbeeld 
IJsvogelstraat). Ik denk dat dit het dorp ten goede komt.

WAT VIND JIJ DE MOOISTE STRAAT VAN ONS DORP EN WAAROM?
De mooiste straat in De Lutte is de Postweg (stukje Koopsweg - Stadsweg) Zo tussen de bomen 
lijkt het wel of je in het buitenland zit. En natuurlijk de Bentheimerstraat (Shell tot aan de grens), 
deze heb ik zo'n 10 jaar geleden nog een keer opgeknapt voor de gemeente Losser.

Koen Vloothuis 

ROEL, WAT DOE JIJ PRECIES VOOR WERK? EN WAT IS DAAR EIGENLIJK ZO LEUK AAN? 
Ik ben kraanmachinist bij de TWW (Twentse Weg en Waterbouw) in de GWW (Grond Weg en Water-
bouw). Ik ben mijn carrière begonnen bij de gebroeders Heebing in het loon en grondverzet. Het 
mooie aan ons werk is dat we veel vrijheid hebben en een mooie en goeie ploeg bij elkaar hebben 
en daardoor mooie werken maken.

DUS GWW IN DE TWW, HELEMAAL OKÉ. WELKE WEG VIND JIJ MINDER OKÉ?
De Lossersestraat! Al die drempels: dat gaat nergens over. Het is zeer slecht voor het materiaal, 
brengt ook veel lawaai met zich mee met al die aanhangers die eroverheen klapperen en dan het 
milieu nog: superveel extra uitstoot en het kost de Lutterse ondernemers klauwen met geld.

VOT D’R MET DUS, WAAR BEN JIJ BETER OVER TE SPREKEN?
De mooist straat in de Lutte vind ik de Dorpstraat. Niet omdat we hem zelf samen hebben aangelegd, 
maar omdat we er een supermooie tijd hebben gehad! Veel koffie van de aanwonenden gekregen en 
de vertering van de aanliggende ondernemers was super en dik terecht en uiteindelijk was het ook 
een mooie klus.

Roel Senger

MARTIN, VERTEL EENS WAT JOUW WERK INHOUDT?
Ik ben wegmarkeerder bij Dega Infra. Dat wil zeggen dat ik zorg voor de belijning en figuratie op 
de Nederlandse wegen. 

JIJ ZORGT ER DUS VOOR DAT WE NETJES BINNEN DE LIJNTJES BLIJVEN, SUPER. WAT DENK JE 
DAT ER BETER KAN IN ONS LUTTERSE WEGENNETWERK?
De kruising Bentheimerstraat met de Dorpstraat/Beuningerstraat zou direct een rotonde 
moeten worden. Voor de veiligheid natuurlijk, maar ook omdat we er nog geen eentje hebben 
in De Lutte. 

AHA, IN HET KADER VAN: WILLEN WIJ OOK? WAT VIND JIJ TROUWENS DE MOOISTE STRAAT?
Ook de Bentheimerstraat. Als ik vanaf die denkbeeldige rotonde richting Oldenzaal rijd, krijg ik 
altijd een vakantiegevoel. Zo mooi is onze natuur. 

Martin Hartgerink
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Boekelose Stoomblekerij 58
7548 EG Enschede
Tel. (053) 436 83 24
www.dwfmedia.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN 
DÛVELS MOOI CARNAVAL

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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WEGENBOUWERS IN DE LUTTE

THOMAS, WE KENNEN JE NATUURLIJK ALS BEGENADIGD MUZIKANT BIJ DÛVELS GEWELD EN ALS WAGENBOUWER,  
MAAR DUS OOK WERKZAAM IN DE WEGENBOUW, WAT DOE JE PRECIES?
Ik ben monteur infratechniek bij Siers. Ik sluit huizen aan op gas, water en licht. Dat is zo leuk, 
want het is elke dag weer anders. Ik kom overal en kan zo lekker bij iedereen eens nieuwsgie-
rig naar binnen gluren, hahaha!

DAT HAD IK NIET ACHTER JE GEZOCHT, IK HOOR GRAAG ALLE RODDELS! ZEG EENS THOMAS, 
WELKE STRAAT KAN WAT JOU BETREFT IN DE REVISIE EN WAAROM?
De Nachtegaalstraat, het straatwerk is echt slecht, met ook nog die oale stoepranden.  
Echt een lelijke straat zo.

DUIDELIJKE TAAL, OF ZIJN HET DE BEWONERS WAAR JE GRAAG EENS NAAR BINNEN WILT GLUREN…?  
EN WELKE STRAAT VIND JIJ DE MOOISTE?
De Dorpstraat, echt het bruisende hart van De Lutte, gezellig met alle cafeetjes.

Thomas van Langen

GIJS, VERTEL JOUW VERHAAL EENS?
Ik ben uitvoerder bij de Werktuig en Bouwdienst in Denekamp. We zijn met name gespecialiseerd in 
het aanleggen van bermverhardingen langs het asfalt. Dit zijn de grasstenen die je op veel plekken 
langs de weg ziet liggen. Daarnaast voeren we grond- en straatwerk uit voor veel wegenbouwaanne-
mers en gemeenten hier in de buurt. Het blijft mooi om buiten te werken (bij mooi weer) en om hier in 
de buurt je gemaakte werk nog dagelijks te kunnen zien.

AHA, DUS ALS WE OVER MARTINS STREPEN GAAN, HELP JIJ ONS WEER TERUG OP HET RECHTE SPOOR? 
WELKE STRAAT IN DE LUTTE ZOU JE WILLEN AANPAKKEN EN WAAROM?
De Postweg. De straat ligt er heel slecht bij en daarnaast is het onveilig. Het is hier de laatste jaren ont-
zettend druk geworden. Er zal wel een oplossing moeten komen om het verkeer hier beter te regelen. 
Een apart fietspad zou het mooist zijn!

Gijs Huttenhuis

TIM, ALS OUD-BARON (2014) EN LID VAN DE TC KENNEN WE JOU NATUURLIJK ALLEMAAL. WAT DOE JIJ IN HET DAGELIJKS LEVEN?
Ik ben landmeter-maatvoerder bij BAM energie & water afdeling Noord-Oost. Daarbij gaat het om 
uitzetten van wegen, leiding-registratie en het uitzetten van leiding-tracé’s. De hoofdtak van mijn werk 
gaat over kabels en leidingen. Ik vind de afwisseling leuk én de vrijheid: we plannen ons eigen werk in, 
vaak weet je pas twee dagen van tevoren wat je gaat doen, het is dus nooit saai.

WELKE STRAAT ZOU WEL EENS EEN OPKNAPBEURT KUNNEN GEBRUIKEN VOLGENS JOU?
De Beatrixstraat, mijn eigen straat. Daar is gewoon álles slecht aan: het riool, de bestrating.  
Die drempels zou ik eruit halen, die rommel. In de Beatrixstraat hebben die geen enkele functie,  
hard rijden kun je hier helemaal niet. 

KLARE TAAL TIM, VOORTAAN LATEN WE DE BEATRIXSTRAAT MOOI LINKS LIGGEN (KOMENDE VANAF DE VEREENIGING). WELKE WEG IS JOUW FAVORIET?
De Dorpstraat. Die ligt er na de renovatie echt netjes bij, ook de huizen en winkels geven het gewoon een mooi aanzicht.

NIELS, WAT IS JOUW TAAK IN DE WEGENBOUW?
Ik doe de werkvoorbereiding. Het leuke hieraan vind ik dat er bij elk project een andere uitdaging is. 
Het werk is nooit hetzelfde.

KLINKT GOED, WERK VOORBEREIDEN IN PLAATS VAN UITVOEREN. DAN HEB JE VAST VEEL VRIJE TIJD?  
WELKE WEG ZOU JIJ GRAAG VERBETERD ZIEN?
Ik zou graag de Hengelerheurneweg willen aanpakken, aangezien ik daar woon :-)

BEGIN DAN MET DE PASTOOR GEERDINKSTRAAT, DAAR HEB JE ZO LANG GEWOOND, EN DAN HEBBEN VEEL MEER MENSEN ER 
PLEZIER VAN! WAT IS -DAARNA- VOLGENS JOU DE MOOISTE STRAAT IN DE LUTTE?
De mooiste straat vind ik de Dorpstraat. Niet persé vanwege de verharding, maar meer vanwege de cafés…

Niels Buijvoets

HELEMAAL MEE EENS, FIETSEN OP DE POSTWEG STAAT NU GELIJK AAN EEN KAMIKAZEACTIE. WAT ZIJN JOUW FAVORIETE WEGEN?
Dat zijn er te veel om op te noemen! Maar als ik er één moet noemen, dan denk ik de Paasbergweg. 
Die loopt machtig door het landschap heen. Moet wel zeggen dat hij van de bult af het mooist is.
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Bruiloften & partijen 

Personeelsfeesten 

Vergaderingen 

Catering 

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

Het adres voor:

Al meer dan 20 jaar de technische groothandel
voor al uw gasveren, dempers, blokkeerbare
gasveren en gastrekveren voor zowel B2B als
de particuliere markt in binnen- en buitenland.

Of het nu gaat om kleine series, grotere
aantallen of hulp bij het berekenen van uw
gasveer ons team staat graag voor u klaar.

Stel uw eigen gasveer samen op
www.gasveren.nl

SpringMasters BV
Kampenstraat 10
7575 EK Oldenzaal
Nederland
+31 (0) 541 682186 
info@gasveren.nl 
www.gasveren.nl

SpringMasters GmbH
Budapesterstrasse 28A
48455 Bad Bentheim
Deutschland
+49 (0) 322 21090223
info@gasdruckfedern.eu
www.gasdruckfedern.eu

voor al uw gasveren, dempers, blokkeerbare
gasveren en gastrekveren voor zowel B2B alsgasveren en gastrekveren voor zowel B2B als
de particuliere markt in binnen- en buitenland.de particuliere markt in binnen- en buitenland.

Of het nu gaat om kleine series, grotere
aantallen of hulp bij het berekenen van uw
gasveer ons team staat graag voor u klaar.

Stel uw eigen gasveer samen op
www.gasveren.nl

Wie anders voor al
uw gasveren?

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
2020  Peter Benneker
2021 Gerard Reijmer

ORDE VAN VERDIENSTE
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Veldmatenweg 5  •  7581PP Losser

www.boerderijwinkeldeveldmaat.nl

boe
rderijwinkel

De Veldmaat

Puur
LIMOUSINLIMOUSIN

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!

 
Producent van RauwPower 

gefermenteerde rauwmelkse zuivel 
 

Wetenschappelijk bewezen 
preventief tegen astma en allergie 

 
Beuningerstraat 12 

 
Meer informatie en openingstijden 

www.rawmilkcompany.nl 
 

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.

Rossum           0541  625 325

www.oudemoleman.nl
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Kom moal bie oons in de kök’n kiek’n!
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WIJ VERHUREN O.A.
ABRAHAM & SARAH  |  HALVE ABRAHAM & SARAH  |  BABY 

OOIEVAAR  |  OPBLAASBARE STOEL  |  SPRINGKUSSENS
MEGA DARTBORD  |  PLASZUILEN  |  BIERTAFELS

Metselbedrijf Notkamp en Eertman

Ambachtstraat 3
7587 BX  De Lutte

Tim Notkamp: 06 - 2904 5910
Dennis Eertman: 06 - 4308 7312
E-mail: info@notkamp-eertman.nl

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

Verkleedkleding

Borduurwerk

Steken

Medailles & Pins

Hoogheidspakken

Brokaat

Merchandse & meer...

www.carnavalsplein.nl info@carnavalsplein.nl

Kijk voor meer op:

Alles in huis voor het 
mooiste feest

Voor zowel 
consumenten als 
verenigingen en 

bedrijven



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! 

JEUGDHOOGHEDEN 2023
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OPTOCHT KIJKEN?
Op Rosenmontag, 20 februari a.s., 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.

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 20 februari tussen 

10.00 en 11.00 uur een startnummer afhalen in De Vereeniging. De optocht start om 14.00 uur.

 

                       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 

‘T DÛVELKE CARNAVALSMAGAZINE 2023
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OPTOCHT 2022 ROSSUM EN OLDENZAAL
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Voorkom een explosieve stijging van uw energierekening. 
Plaats nu zonnepanelen van NovaVolt en u kunt tenminste 
30 jaar vooruit! 

Premium zonnepanelen zonder investering mogelijk met LifeTime garantie

Uniek betaalconcept
Geen eigen 

investering nodig!

30 jaar premium  
All-in garantie!

klanten vertellen

265 Beoordelingen

9,49,5

Voor meer informatie:
055-4560800
www.novavolt.nl
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Voorkom een explosieve stijging van uw energierekening. 
Plaats nu zonnepanelen van NovaVolt en u kunt tenminste 
30 jaar vooruit! 

Premium zonnepanelen zonder investering mogelijk met LifeTime garantie

Uniek betaalconcept
Geen eigen 

investering nodig!

30 jaar premium  
All-in garantie!

klanten vertellen

265 Beoordelingen

9,49,5

Voor meer informatie:
055-4560800
www.novavolt.nl

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.



Experimenteren
Open Inloop: zelf aan de slag en 
ontdekken wat je met dat nieuwe 
voor jezelf of je vereniging kan 
doen 

Maken
DorpsLab lid: Zelfstandig de 
apparatuur beheren en iets 
maken voor jezelf of je 
vereniging

Leren
Workshops: Iets nieuws leren van 
een ander uit De Lutte of elders

• Lasworkshops
• Foam workshop
• Spuit workshop
• 3D tekenen & scannen
• 3D printen
• Borduren & Tufting
• Lasersnijden & graveren
• Vacuum vormen

• Open Inloop: Lassen
• Open Inloop: 3D 

scannen, tekenen, 
printen

• 3D maakgroep

Eenmalig gebruik apparatuur Huur groot, aanschaf klein Koop & onderhoud apparatuur

Leren & geïnteresseerden Nieuwe groepen & trainer DorpsLab leden

Okt-2020

nov-2020

mei-2022

jul-2022

dec-2022

Bouw

LOODSUITBREIDING  
& LABRUIMTE 
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Het Dorpslab 

U ITBREIDING CARNAVALSLOODS
Het DorpsLab staat voor de samenwerking tussen Bosdûvelkes, Tuffelkeerlkes, de Dorpsgemeenschap en iedereen 

die iets nieuws wil leren, experimenteren en maken. Het DorpsLab is ontstaan vanuit de gesprekken voor de 
uitbreiding Carnavalsloods in 2018 en de oprichting van een gezamenlijke bouwgroep en financiële commissie in 

2019. Door de succesvol aangevraagde subsidie van de Creatieve Broedplaatsen regeling in 2020 ontstonden extra 
financiële middelen voor vernieuwing in kunst, cultuur- en techniekuitingen van onze Carnaval.  

De toekenning kwam in Corona tijd en die opstart was voor 
iedereen allesbehalve fijn. Het bouwproces viel stil. Een 3e nieuwe 
gezamenlijke werkgroep moest worden samengesteld. Het 
lastigst was dat door de beperkingen er geen fysiek overleg meer 
mocht plaats vinden. 

“ELK JAAR IETS NIEUWS DOEN, ZODAT WE 
HOPELIJK ELK JAAR ÉÉN PLEK HOGER KOMEN”

De informele besluitvorming die normaal gesproken in de loods 
verliep was niet meer mogelijk. Nu is deze opstart nagenoeg afge-
rond en is er een bestuurs- en werkgroep DorpsLab gevormd. De 
werkgroep groeit nog steeds met nieuwe leden; ook met mensen 
van buiten de Carnaval! 

HOE GAAT HET NU
De uitbouw van de Carnavalsloods is nagenoeg af en gerealiseerd 
door een paar duidelijke kartrekkers, aangevuld met (natuurlijk 
altijd te weinig) vrijwilligers. Doordat besloten was de DorpsLab 
activiteiten en apparatuur gescheiden te houden van de beide 
wagenbouwloodsen was een aparte labruimte nodig. Hiervoor 
was en zijn (!) extra vrijwilligersuren en geld nodig. De werkgroep 
DorpsLab heeft voor dat laatste een succesvolle aanvraag gedaan 
via de Leader subsidieregeling, waardoor ook een ruimte ontstaat 
voor professionele afbouw en materiaal. Parallel aan deze bouw 
is het programma van het lab opgestart met een eigen website: 
www.dorpslab.com. De inschrijvingen verlopen via deze website 
en langzamerhand weet iedereen de weg naar de workshops te 

vinden. Het programma en de aanschaf van nieuwe apparatuur 
gaan hand in hand: immers het doel iets nieuws leren, experimen-
teren en maken op zowel kunst, cultuur als techniek.

Leren: De werkgroep heeft al veel workshops georganiseerd en de 
interesse is duidelijk groeiende. De workshops worden samenge-
steld met de potentiële deelnemers, zodat het zo goed mogelijk is 
afgestemd op datgene wat iemand/een groep wil leren. 
Experimenteren: Vanuit die workshops ontstaan interesse groepen 
die we graag willen faciliteren met apparatuur en materiaal in het 
nieuwe lab, zodat zij op de open inloopavonden er zelf mee aan 
de slag kunnen. We hopen dat op die manier ook uit die groep een 
nieuwe vrijwillige trainer opstaat. 
Maken: Samen met hem of haar gaan we apparatuur aanschaffen 
en onderhouden vanuit het DorpsLab voor de Carnaval, het dorp 
en ieder die iets nieuws wil leren. 

WAT ZIJN DE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST
Op 15 maart 2023 houden we een Open Brainstorm avond om 
samen het programma van 2023/24 op te stellen. We willen 
daarbij graag de peiler “cultuur” opstarten. Daarbij denken we 
aan interactieve theatervormen, twents taalgebruik, stand- up 
comedy, VLOGs, nieuwe filmtechnieken met groen scherm of zelfs 
met drones. Maar ook de kunst nog uitbreiden, bijvoorbeeld door 
PINs ontwerpen en maken, bestickering zelf ontwerpen en maken. 
Ook programmeren zal onderdeel worden van het programma.
 
Daarnaast willen we het Lab natuurlijk afronden zowel fysiek als 
de inrichting en met elkaar openen! 

SAMENWERKING

Open voor het dorp

Experimenteren met 
nieuwe technieken, 

kunst & cultuur
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Ben jij een
topper in techniek

of heb jij

ambitie
om dat te worden..?

Kies dan voor een vakopleiding met 
baangarantie bij Heisterkamp!

Werken en leren. Een vakopleiding in de richting 
die jij wilt én begeleid worden door erkende 
leermeesters. Heisterkamp biedt jou een 
leerovereenkomst inclusief een baangarantie met 
goede primaire en secundaire voorwaarden.

Heisterkamp vraagt per direct monteurs voor:
Carrosseriebouwer / Trailermonteur
Busmonteur
Technisch specialist / Truckmonteur

Ook voor andere functies zoals administratief 
medewerker, financial controller, developer, sales 
manager etc. ben je bij Heisterkamp aan het juiste 
adres. 

Voor alle functies en om te solliciteren kijk op:

www.werkenbijheisterkamp.nl
of scan de QR

MTpapier - Pakkend Cadeaupapier!
Cadeaupapier - Lint - Zakjes - Tassen - Folie - Toebehoren 

MTis B.V. - Haverstraat 8 - 7573 GK Oldenzaal - info@MTpapier.nl

(OUD)HOOGHEDEN 2022
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SPORTIEF
OF M’N STEKKER
EEN VOS BIKE
FIETST ALTIJD 

LEKKER!

Kloppenstraat 81 / 83 - Losser - Tel. 053 - 5384001 - www.vosbikesandsports.nl

Gastvrijheid, gezelligheid en heerlijk eten. 
Las Banderas brengt de keukens van verschillende 

Zuid-Amerikaanse landen samen in de Lutte.

Bentheimerstraat 73 • De Lutte • 0541 - 552 240
info@lasbanderas.nl • www. lasbanderas.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Bedrijfsfinancieringen 
• Bedrijfsovernames 
• Bedrijfswaarderingen 
• Bedrijfsherstel 

 

                    Tel. 0541-294733 / www.rating.nl 
     

 

***** 
   Wij wensen iedereen een  

 

                plezierig carnaval. 

(OUD)JEUGDGRAVIN INDY EN (OUD)
JEUGDGRAAF KJELL 2022
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TWEEWIELERS

ATB & RACE
ELEKTRISCHE

FIETSEN

Gronausestraat 32-34 - 7581 CG Losser
Tel. 053 - 538 21 22  - www@rodeltweewielers.nl

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

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!



18.30-20.30  
Entree €4,00  
Ski-lopen  
Just Dance  
Sneeuwballen gooien 
Prĳs voor het best verklede kind 

Happy Fris Party 
vrijdag 17 feb. 
De Vereeniging

HET VERHAAL VAN “DE KIKKER”
Al rond 900 (toen er ook voor het eerst gesproken werd over De Lutte als Elviteri,  

werd 't Kruisselt genoemd als Crucelo.  

In 1918 werd er een nieuwe villa gebouwd op de huidige plek.  
Tijdens de bouw van de villa vond men twee grote stenen. Deze 
kregen de naam “De Olifant en “De Kikker”. Beide keien lagen 
jarenlang in de buurt van de driesprong Farwikweg/Kruisseltlaan, 
een plek alwaar de boeren uit de buurt hun melkbussen verzamel-
den. De Olifant ligt nu op de kruising van de Kruisseltlaan en de 
Bentheimerstraat. De Olifant is een steen met historische waarde 
volgens Historische vereniging De Dree Marken. In 2014 werd de 
steen tijdelijk verplaatst naar de nieuwe woonwijk in De Lutte. 
De reacties hierop waren echter niet mals. Een buurtbewoner 
reageerde “Die steen hoort bij het Kruisselt te liggen en niet op 
een andere plek!” Na een handtekeningenactie en veel protest is 
de steen in 2016 teruggekeerd naar ’t Kruisselt en ligt ie dus weer 
vredig op de plek waar hij thuishoort. 

De Kikker echter werd een echte zwerfkei. De kei werd in 1971 
door de paters Van Scheut, die van het 't Kruisselt een seminarie 
en internaat maakten, geschonken aan graaf Willy I (Jansink) en 
zijn adjudant Gerhard (Olde Riekerink/Schal). Zij namen de enorme 
kei mee naar het centrum van De Lutte. Aldaar heeft de Kikker 
verschillende plekken gehad: eerst in de buurt van waar nu de Hel-
lehond staat, toen op de hoek Irenestraat/Dorpstraat (nu terras 
van Plexat) en later aan de overzijde in een klein perkje.

Tijdens het 33-jarig jubileum van de Bosdûvelkes werd de grote 
steen door de “Galliërs” midden in de nacht ontvoerd. Het toen-
malige bestuur, onder voorzitterschap van Hans Nijhuis, vertikte 
het om op de eis van de ontvoerders in te gaan. De eis: één vat 
Grolsch bier! De ontvoerders wisten waarschijnlijk niet wat ze 
met de kei moesten beginnen toen de carnavalisten het “losgeld” 
niet wilden betalen. Maanden later werd de Kikker gedropt in de 
voortuin van de voorzitter en daar heeft hij al die jaren gelegen, 
tot maart 2022. 

In het kader van het 55-jarig jubileum zocht de jubileumcommissie 
een passend, symbolisch cadeau voor het dorp. Er werd contact 
gezocht met de vrouw van wijlen Hans Nijhuis, Thea, en na overleg 
met haar dochters kwam ze al gauw tot het besluit: de Kikker 
kreeg een nieuwe bestemming! Als dank pronken er nu symbo-
lisch drie dennen in de voortuin van Thea. Voorafgaand aan de 
jubileumreceptie werd de zwerfkei feestelijk onthuld, met daarop 
het logo van De Bosdûvelkes. De locatie: een tot dan toe kei-loze 
en nu kei-gave entree van het dorp, op “eigen” grond, namelijk 
die van de jubileumgraaf Tim Morsink. Een prachtig moment, ook 
voor de nabestaanden van de helaas in 2019 overleden oud-graaf 
Hans III. Want wie goed kijkt, vindt op de kei nog een blijvende 
herinnering aan deze “Haan”…. 
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18 februari 

ZOTTE 
ZOATERDAG
Na deelname aan de optocht in Losser keren 

toeschouwers en deelnemers terug naar ‘deze zijde 
van het spoor’ en wordt het feest vanaf 16:00 uur 
voortgezet in residentie De Vereeniging. Dit jaar 

bevat het programma optredens van zanger Alwie 
Kroeze en clown Spekkie. Natuurlijk ook optredens 

van de kapel Dûvels Geweld en er is een springkussen. 

Dit feest is voor alle inwoners en  
bezoekers en OOK belangrijk:  

Vermaak voor ALLE leeftijden.  

GEEN entreekosten!



Ambachtstraat 5  |  7591 BE Denekamp   |  0541 - 35 46 40

www.autoschadenijhuis.nl

NA CARNAVAL
HERSTELLEN?
AUTOSCHADE
BERTIE NIJHUIS
BELLEN!

BEZOEK OOK 
ONZE WEBSITE

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

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

2020 Gravin Miriam Bekke Graaf Dirk Bekke Marijn Bekke   Eva oude Egbrink 

2021 Norbert1  N. Vrijkorte P. Kamphuis Marijn Bekke   Eva oude Egbrink

2022 Tim  T. Morsink I. Nederveen Kjell Grote Beverborg Indy Riesewijk

Jaar  Graaf  Naam  Adjudant  Jeugdgraaf  Naam  Adjudant
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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 en Social media:
Joost Hoonberg, Tom Groothuis, 
Miriam Bekke, Leonie van Bussel 

en Chantal Koop 
Design drukwerk:
Tom Groothuis

Fotografie:
Leonie van Bussel en Chantal Koop

Advertenties en sponsoren: 
Dennis Schruijer, Daan Senger  

en Tom Groothuis
Ontwerp en opmaak ‘t Dûvelke:
René Molendijk | DWF media

Drukwerk ‘t Dûvelke:
Drukkerij Lotgerink

Bestuursvertegenwoordiger voor P&P:
Bob Tijhuis 

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 2023 mede mogelijk gemaakt hebben. 

ONZE SPECIALE DANK GAAT UIT NAAR EEN DRIETAL LEDEN: 
Irma Nadorp, Jos Senger en Inge Rikking die afscheid nemen van de P&P-commissie. Ze hebben ons met hun 

kennis en creatief denkwerk voortreffelijk jarenlang bijgestaan. Een groot compliment naar alle drie.

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

BOSDÛVELKES STEUNEN?
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www.auto-wessel.nl

Ee
n   

bo
nte   stoet   aan   occasions   &    nieuw

Autobedrijf G.H. Wessel
Bentheimerstraat 62
7587 NJ  De Lutte
Tel: (0541) 55 55 55
info@auto-wessel.nl


