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Dr. Brandenburg 
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 27 juni tot en met vrijdag 15 juli  2016.
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts
bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer 0541-551355. Luister de gehele tekst af. 

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huis-
artsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 088-5551122

Prikpost SHO De Lutte dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12.00 
uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten 
voor €7. Opgave via het dorpshoes                                 0541-552009 of 06-10073282    
Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstr)           0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
 
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 11 loopt van 26 juli t/m 15 augustus 2016 kopij
inleveren voor woensdag 20 juli voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90

Jaarkalender 2016
  6 Jul KBO gezellige middag erve Dalhoes
  8 Jul Hellehondsdagen
  9 Jul 33e Dorpsloop | Hellehondsdagen
10 Jul Hellehondsdagen
15 Jul KBO – Bezoek aan Twence vuilverwerking Boeldershoek
17 Juli Patroonsfeest
24 Aug Vrijwilligersavond locatie St. Plechelmus
5&7 Sep Kloosterdagen vormelingen
13 Sep Openingsavond groep ranja met een rietje
14 Sep KBO bezoek synagoge in Enschede
24 Sep Kinderkerk thema Oogst Dankviering
  5 Okt KBO Fietstocht
11 Okt ZijActief: Likeur avond
15 Okt Twente Landgoedmarathon Ros van Twente
24 Okt KBO themamiddag: “Lang zult u wonen “
29 Okt Kinderkerk
4/5 Nov Muziekmarathon Sint Plechelmus Harmonie
15 Nov ZijActief: Informatie sociaalteam De Lutte
15 Okt feestelijke viering 10 jarig bestaan Roze Zaterdag
16 Nov KBO bezoek aan Zuivelhoeve

Spar Schreur spekt de clubkas
Vrijdag 24 juni zijn de cheques uitgereikt aan de dertien verenigingen, die hebben 
deelgenomen aan de ‘Spek de clubkas’-actie van Spar Schreur. In de weken 20 t/m 24 
ontvingen alle klanten bij elke 15 euro aan boodschappen een munt. Ze konden deze 
munten bij de kassa in een buis deponeren en daarmee hun ‘club’ ondersteunen.  Voor 
de club die de meeste muntjes kreeg, lag er een cheque van 400 euro klaar. De tweede 
prijs bedroeg 200 euro en de derde prijs bestond uit een bedrag van 100 euro. Mooie 
bedragen die de clubs helpen om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
De eerste prijs ging naar SV De Lutte, dat de 400 euro investeert in de aanleg van een 
beachhandbalveld bij het eigen sportpark. De carnavalisten van de Tuffelkeerlkes gaan 
de tweede prijs gebruiken voor de Lutter jeugd. "Naast de ouderen, vinden wij de jeugd 
ook erg belangrijk. Daar zit namelijk de toekomst in. Elk jaar komen kinderen van de 
basisschool een aantal middagen bij ons in de loods De Bosduvelkes en De Tuffelkeerlkes 
helpen met het plakken van de wagen. Onze enthousiaste wagenbouwers ontvangen de 
kinderen met open armen en zorgen dan voor een leuke middag." VV Lutheria won de 
derde prijs en besteedt dat eveneens aan de jeugd, in dit geval de allerjongste leden van 
de volleybalvereniging (mini’s).  
Alle overige deelnemers ontvingen een cheque ter waarde van 25 euro. Martin Schreur 
toonde zich uitermate tevreden met het verloop van de actie: "Het was een leuke en 
zeer geslaagde actie, waarbij we echt lokaal bezig zijn geweest. Dit past ook bij onze 
formule: betrokken, leefbaarheid en lekker makkelijk" , aldus Martin. Bijzonder tevre-
den toonden zich ook de vertegenwoordigers van de verenigingen. Niet alleen die van 
de drie winnaars, maar ook die van de overige deelnemers. "Absoluut voor herhaling 
vatbaar" was na afloop de algemene teneur.  

Collecte Epilepsie Fonds
De opbrengst van de collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds was in De Lutte
€ 1.486,75 en in Beuningen € 255,70. Namens het Epilepsie Fonds alle gulle gevers en 
collectanten, hartelijk bedankt voor u bijdrage.
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De Hellehond

Aan het begin van de Hellehondsdagen dit keer iets over de geschiedenis van dit beeld 
dat midden in het centrum van ons dorp staat. Wat is de voorgeschiedenis ervan en hoe 
kwam het daar?
In deze rubriek schreef ik al vaker over de zgn. textielbaronnen die de rust en de ruimte 
opzochten van het platteland en de omgeving van De Lutte was ook zo'n geliefde plek. 
Hier bouwden ze hun optrekjes en zó ontstonden de landgoederen en andere zaken 
waarvan we nu nog kunnen profiteren.
De families Blijdenstein en ten Cate hadden hun fabrieken in Enschede en elders waren 
er ook textielfabrikanten dichter bij huis, want in Oldenzaal kenden we tot de vijftiger 
jaren twee grote textielfabrieken, te weten Gelderman en Molkenboer. 
Johannes Hermanus Molkenboer jr. had in 1872 de Oldenzaalse Stoomweverij gekocht 
die gevestigd was tussen de Steenstraat en de Wilhelminastraat en nu is dit het gebied 
waar woningen zijn gebouwd en een groot parkeerterrein/bushalte is aangelegd. Zijn 
zoon Hermanus Molkenboer (geb. 1879) was van 1904 tot 1932 directeur van de Olden-
zaalse Stoom weverij vh. J.H. Molkenboer en hij was het die in 1925 een buitenplaats liet 
bouwen op een 'hoogte' achter het Grote Zwaantje. Deze villa kreeg de naam 'Mieren-
nest' en het huisnummer is nu Paasberg-
weg 6 , nu bewoond door Hanna Jensen. 
Zijn zoon en opvolger in het bedrijf Adolf 
Molkenboer was een liefhebber van de 
Egyptische mythologie en hij zag in Egypte 
o.a. het bij het graf van Toetanchamon 
gevonden beeld van de dodengod Anubis 
die steeds wordt afgebeeld als een jakhals 
en die -volgens de mythologie- de geesten 
van de doden brengt bij de oppergod Osiris. 
(zie foto)
De spookverhalen in De Lutte rond de Hellehond of Kardoeshond die in de omgeving van 
o.a. de Paasberg en Duivendal rondliep en de mensen schrik aan joeg met z'n geblaf, dat 
ziekte en dood kon betekenen, kende hij uiteraard ook en daarom liet hij zijn vriend en 
kunstenaar Pieter de Monchy uit Ouderkerk aan de Amstel een beeld maken naar het 
voorbeeld van de godhond Anubis.
Tot 1972 stond dit beeld in de tuin van de villa het Mierennest aan de Paasbergweg, 
maar toen de Twentse textielindustrie ter ziele ging en ook de fabrieken van Gelderman 
en Molkenboer in Oldenzaal werden gesloten vertrok ook Dolf Molkenboer enwel naar 
Zuid Frankrijk, op 8 november 2008 is hij in Scheveningen overleden. Pieter de Monchy 
overleed op 27 april 2011.

KRONIEK  DE LUTTE

Het beeld van de Hellehond in zijn tuin bood hij toen aan de gemeente Losser te koop 
aan en in de raadsvergadering van 26 oktober 1972 werd besloten het beeld aan te 
kopen voor fl. 4000,- met de bedoeling het een passende plaats te geven in het centrum 
van De Lutte. 
Zó kwam het beeld in het voorjaar van 1973 
in ons dorpscentrum en daarna kwamen ook 
de acties op gang om dit beeld hét 'beeld-
merk' van De Lutte te maken. Als bestuur 
van de VVV en de initiatiefnemers van de 
Hellehondsdagen vonden we dat het net zó 
beroemd moest worden als het beeld van 
Bartje in Assen, het Menneke Pis in Brussel 
of dichterbij huis het boeskoolmenneke van 
Oldenzaal.
Het Lutter CDA-werkverband nam de Hellehond op in hun briefhoofd, de tennisclub van 
De Lutte begonnen onder de naam Pegasus veranderde deze naam als vrij snel in TC 
Kardoes, de VVV kwam met tegeltjes, de Lutter muzikanten zetten de hellehond in hun 
vaandels, de loopgroep ook, er kwamen stickers, enz. enz.
Zó werd gaandeweg de Hellehond in Twente en ver daarbuiten hét beeldmerk van De 
Lutte dat iedereen nu wel kent. 
Daarnaast werd op 10 januari 2003 opgericht de Stichting Anubis, die van de maker 
Pieter de Monchy het beeldrecht verkreeg evenals de gietmal en sedert de millennium 
wisseling prijkt ook op de vlag van De Lutte de beeltenis van de Hellehond. En niet te 
vergeten: er kwam zelfs een postzegel met de afbeelding van onze Hellehond welke nog 
steeds verkrijgbaar is bij Morsink Dier en Hobby. Gesteld kan dus worden dat alle acties 
zijn geslaagd evenals de jaarlijks terugkerende Hellehondsdagen waarop ik iedereen veel 
plezier wens !
Tonnie Bekke
 

Oproep Buurtbus Vereniging De Lutte
De Buurtbus van De Lutte heeft dringend vrijwilligers nodig om de buurtbus te besturen.
Het betreft één dagdeel per drie weken. Dat is een morgen, een middag of een avond.
Indien u zich aanmeldt wordt u medisch gekeurd en ondergaat u een rijtest bij perso-
nen- vervoermaatschappij Syntus te Enschede. 
Voelt u zich geroepen om het algemeen belang van De Lutte te dienen meldt u zich dan 
aan bij de heer Jan Kok (voorzitter Buurtbus vereniging) Telefoonnummer: 0541-551666.

Mededeling route Buurtbus De Lutte 
Tot 31 juli is men in Oldenzaal bezig met de reconstructie van de Wilhelminastraat.
De buurtbus rijdt in die periode niet door de binnenstad van Oldenzaal, maar vanaf TCC 
locatie Potskampstraat (Marcellinuscollege) linksaf en dan rechtstreeks naar het station. 

Anubis en 'kleinkind' de Hellehond.

Het huidige 'Plexat' met de Hellehond.
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Koffietijd met ... | woensdag | 10.00 - 11.30 uur
Dit de naam van de nieuwe ontmoetingsactiviteit die georganiseerd wordt door de 
Sociaal Teams van de gemeente Losser. In elk dorp is er een ochtend of middag de mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten. Voelt u zich eenzaam, heeft u behoefte aan contact, 
bent u soms wat neerslachtig? Kom dan langs op woensdagochtend in dorpshoes Erve 
Boerrigter. Twee vrijwilligers zitten voor u klaar met de koffie of thee. U kunt hier terecht 
voor een praatje, de krant of tijdschrift te lezen en andere mensen te ontmoeten. 
Komt u ook een kop koffie/thee drinken?

Zangkoor ’t Lutters Geluutke, wie zingt er mee | dinsdag | 13.30 - 14.30 uur
Onder begeleiding van Dorothea van Linschooten worden zelf uitgekozen muziekstukken 
gezongen. Het koor wordt begeleid op piano. Altijd al bij een zangkoor gewild? Dan is dit 
een fijn koor om bij aan te sluiten. De kosten bedragen € 3,50 p.p. per keer. Na afloop 
wordt er een kop koffie of thee gedronken. Voor meer informatie neemt u contact op 
met Conny Blockhuis conny.blockhuis@home.nl of dirigent Dorthea van Linschooten 
dorotheaewa@online.nl

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’ | woensdag 27 jul en 31 aug | 9.30 uur
Sociaal Team De Lutte/ Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand 
een kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig 
tempo staan voorop. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor 
eigen rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wan-
deling van 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Ruggengymnastiek: Extra mogelijkheid tot deelname op maandag van 17.45 - 18.45
Deze speciale gymnastiek is bedoeld voor mensen die hun rug gezond willen houden, 
rugklachten hebben of meer willen weten over hun eigen houding.
De les begint gemakkelijk met het los maken van de spieren en gewrichten, daarna 
volgen de krachtoefeningen, waarbij veel aandacht is voor het correct uitvoeren van de 
oefeningen. De oefeningen worden ondersteund door muziek. Einde van de les bestaat 
uit stretchoefeningen met daarna de ontspanning. De les wordt verzorgd door Petra 
Slickers die een opleiding tot heilpraktiker voltooid heeft. Drukpuntmassage behoort 
eventueel tot de mogelijkheden. 
Vrijdagochtend van 9.00 - 10.00 uur. Kosten: € 85 voor 10 lessen (10 lessen en 2 inhaal-
mogelijkheden). Voor informatie petra.slickers@t-online.de of bel 06-38210955.

Ashtanga-Yoga | maandag, dinsdag of vrijdag
Deze zeer dynamische Yogarichting is onderdeel van de hatha Yoga, waarbij de ene oefe-
ning de andere zonder pauze opvolgt. De les is voor iedereen toegankelijk. In de lessen 
besteed men veel aandacht aan de uitvoering van de houdingen. Tijdstippen: maandag 
19.00 - 20.30 uur. Nieuw: dinsdag van 17.30 - 18.30 uur en vrijdag van 10.15 - 11.15 uur. 
Kosten: € 100,00 voor 12 lessen (10 betalen, 2 inhaallessen mogelijk) Locatie: dorpshoes. 
Docente: Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. Voor informatie zie 
bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.   

DorpsInfoPunt     
Ma:   9.00 – 11.00u:  Spreekuur Sociaal Team De   
        Lutte/Beuningen
        10.00 – 12.00u:  Thuiszorg Maartje uitleen   
            hulpmiddelen, kraamzorg etc.
        13.00 – 17.00u:  Info activiteiten dorpshoes
        18.30 – 19.00u:  St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag van de maand)
Di:   19.00 – 20.00u:  Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Wo: 10.00 – 12.00u:  Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Do: 10.00 – 12.00u:  Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
       15.00 – 17.00u:   Financieel - Formulieren spreekuur
Vr:    9.00 – 13.00u:   Info activiteiten dorpshoes.
Er is dagelijks een gastheer/-vrouw van het dorpshoes aanwezig.
Ma t/m do van 9.00 – 23.00u, vr van 9.00 – 17.00u.

Wist u dat
• U voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen 
naar: 0541-552009
• U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Het dorpshoes een mooie website heeft: www.dorpshoes.nl en een facebook pagina.                                                           

Kunstmarkt in het dorpshoes tijdens de Hellehonsdagen | 10 juli | 10.00-16.00 uur
Op zondag 10 juli opent dorpshoes Erve Boerrigter de deuren voor plaatselijke kun-
stenaars. De deelnemende (amateur) kunstenaars krijgen voor 10 euro een kraam ter 
beschikking om hun werk te presenteren en hun kunstwerken te verkopen. Hierbij wordt 
gedacht aan o.a. schilderkunst in al zijn facetten, keramiek, beelden, metaaltechnieken, 
zilversmeden etc. De kunstmarkt is van 10.00 uur tot 16.00 uur te bezoeken. De gehele 
dag zijn er activiteiten in het dorp in het kader van de Hellehondsdagen in De Lutte.
Voor inschrijving tot deelname en verdere informatie www.hellehond.nl.

Schuif-Aan | dinsdag & vrijdag | 12.00 uur
Onder het motto 'Schuif-Aan' kunt u samen met de andere bezoekers van de activiteiten 
in het dorpshoes Erve Boerrigter deze maaltijd nuttigen. Elke dinsdagmiddag (opgave 
vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12.00 uur is er de gele-
genheid om een drie gangen warme maaltijd te nuttigen voor € 7  p.p. Opgave via het 
dorpshoes 0541-552009 of 06-10073282

Financieel-Formulieren spreekuur | donderdag | 15.00 - 17.00 uur
Schroom niet en kom voor alle vragen langs. Het Sociaal Team De Lutte/Beuningen 
heeft in samenwerking met Humanitas thuisadministratie dit Financieel- Formulieren 
(F.F.) spreekuur opgezet. Opgeleide vrijwilligers staan voor u klaar om u te helpen met 
het invullen van lastige, moeilijk leesbare formulieren etc. Mocht u vragen hebben met 
betrekking tot financiën bent u ook hiervoor van harte welkom. 
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Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen be-
antwoorden. U kunt bij het sociaal team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen 
& woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administra-
tie & financiën, gezondheid & bewegen en tot slot over werk & scholing.

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter
Kinderyoga of Yogales voor jongeren 
In september gaat de cursus kinderyoga van start onder begeleiding van Petra Slickers. 
Zij is gediplomeerd kinderyoga docente. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in de 
leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Tijdens de lessen wordt er speciale aandacht geschonken aan 
concentratie, meer bewustzijn van eigen lichaam, spieropbouw en ontspanning. De 
kosten bedragen € 40 voor 12 lessen. Na deze les kan bij voldoende aanmeldingen een 
Yogales voor jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar gegeven worden. Aandachtspunten 
zijn: houding van het lichaam, concentratie en spiertraining. Tijdstip: 15.30 - 16.30 uur. 
De kosten bedragen € 40 voor 12 lessen. Voor info en opgave zie hierboven. 

Vrije inloop Knutselfabriek | maandag | 14.30 - 15.30 uur
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen het dorps-
hoes. Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de leukste creatieve werkstuk-
ken. Kom en ga lekker aan de slag! Kosten € 1,50  per keer/kind. incl. een glas ranja.

Kiek Es!
Opnieuw een primeur voor deze rubriek. Maar wel eentje van het dubieuze soort. Want 
voor het eerst is niemand erin geslaagd om te raden waar de foto was gemaakt. Een uit-
slag die te denken geeft. Was het plaatje inderdaad te lastig of hebben we met zijn allen 
niet goed genoeg om ons heen gekeken. Waarschijnlijk is het een combinatie van beide. 
Het wegvallen van kleur en het iets kleiner meenemen, zorgde ervoor dat niemand wist 
te melden dat de foto in het openluchttheater naast de blokhut was gemaakt. Een detail-
foto om precies te zijn van het trapje aan de linkerzijde van de tribune.
Gerben de Cocq van Delwijnen meende het trapje naar het kapelletje op de Tanken-
berg te hebben gekend. Helaas Gerben, dat was hem dus niet. De digitale wisselbeker 
kan daardoor in onze bekerkast blijven staan. 
Inmiddels is de interim-fotograaf van zijn taak 
ontheven en presenteren we in deze uitgave 
als vanouds een foto van Tessa Olde Riekerink. 
Denkt u te weten waar zij dit plaatje heeft ge-
maakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina 
van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintluut-
ke. In de reacties onder het betreffende bericht 
kunt u de locatie doorgeven. Veel succes.
De redactie

Column Ik-zeg-het-oe!

Bij ons ontbraken drie knoppen in ’t huuske
We gaan even 60 jaar terug. Velen zal het begrip ’t huuske misschien niets meer zeggen. 
Heel vroeger was het toilet, want daar hebben we het over, gevestigd in een apart vrij-
staand houten gebouwtje dat leek op een klein huisje, `t huuske dus, en wanneer men 
moest toiletteren was een gang naar buiten onvermijdelijk, ook in de winter. Met het 
voortschrijden der tijden hadden ook wij de luxe van een inpandig toilet maar de naam 
bleef ’t huuske. Bij de bouw van ons huis had mijn vader ervoor gezorgd dat dit vertrek 
was voorzien van een raampje dat open kon en ervoor zorgde dat er overdag licht was 
en dat tevens ruim toegang bood aan frisse lucht en vliegen. Tijdens de donkere uren 
echter, was er geen licht en zorgde de deur op een kier dat er voldoende licht uit de 
naastgelegen waskamer binnen kwam. De eerste knop die ontbrak was de draaiknop om 
de deur tijdens gebruik op slot te kunnen doen.
De tweede knop betreft de spoelknop. Wij hadden geen WC (water closet) omdat er bij 
ons nog geen waterleiding was, dus het was een gewone pot. Dit hield in dat de grote 
boodschap, eventueel voortgedreven door een kleine, zich door een glijdende beweging 
via een buis naar de gierkelder voortbewoog en zich 
verenigde met de gier van de aan andere kant van de 
waskamer staande drie koeien. 
De derde knop die ontbrak was de lichtknop. Toen wij 
eenmaal de leeftijd hadden bereikt dat de eerste, en nog 
wel “stadse” wichter, zich aandienden op ons erf, was 
dit een heikel punt. In het begin werd dit tijdens donker, 
opgelost door ons kleine broertje met een zaklantaarn 
mee te sturen die bij kon schijnen , de deur kon bewaken 
en indien gewenst op tijd een stuk krant aan kon reiken. 
Toen ik echter met mijn elektro kennis zover gevorderd 
was dat ik de blauwe en de rode draad kon onderschei-
den, was zijn parttime baan verleden tijd.
Tegenwoordig zijn wij voorzien van een toilet gebeuren 
waar het Hilton jaloers op is: een deurknop, een licht-
knop, twee spoelknoppen en uitstekende wifi.
Theo

ZijActief
In de maanden juli en augustus gaat ZijAktief op de dinsdagavonden een fietstocht orga-
niseren.De fietstocht is geheel vrijblijvend en duurt ongeveer 1 á 1,5 uur. Alle avonden is 
er iemand van het bestuur aanwezig. De eerste fietstocht zal plaatsvinden op dinsdag 5 
juli. We vertrekken om 18.30 uur vanaf het kerkplein.
ZijActief De Lutte
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Dorpsloop De Lutte, oudste evenement tijdens de Hellehondsdagen!
De 33e editie van de internationale Dorpsloop vindt traditioneel weer plaats op zater-
dagavond 9 juli a.s. tijdens de Hellehondsdagen.
Het organisatieteam van de Loopgroep De Lutte is reeds maanden bezig om een aan-
sprekend deelnemersveld vast te leggen. Ook vele Luttenaren en bevriende relaties zijn 
reeds geruime tijd in training om toch maar in ieder geval goed getraind aan de start te 
verschijnen.
Er is voor iedereen een gepaste afstand, voor de recreatieve of prestatie gerichte deel-
nemer. Een sportieve uitdaging voor eenieder op het pittige en sfeervolle parcours.
Contacten met regionale atletiekclubs en buitenlandse deelnemers worden gelegd om 
toch maar een zo sterk en massaal mogelijk deelnemersveld aan de start te krijgen. 
Traditioneel is de Bambiniloop voor de aller-
kleinsten een prachtig schouwspel, waarbij 
menig ouder of grootouder het fototoestel 
in de aanslag heeft.
De 2,5 km is voor de talentvolle jeugd, zoals 
o.a. voor de jeugdige voetballertjes van 
sportverenigingen, om conditioneel weer 
sterk te beginnen aan de volgende com-
petitie, terwijl de 5 en 10 km voor de goed 
getrainde deelnemers is.
Er is een prijs voor de 1e dame en heer uit 
De Lutte op de 5 en 10 km.
De voorinschrijving is open tot 3 juli, na-inschrijven kan men nog tot 30 min voor aan-
vang in dorpshoes Erve Boerrigter.
Het programma voor 9 juli is als volgt meer info via op: www.loopgroep.nl
17.00 uur: Bambiniloop voor kinderen t/m 6 jr.
17.15 uur 2,5 km voor de jeugd t/m 12 jr.
18.00 uur 5 km
19.00 uur 10 km

KBO De Lutte
De busreis naar Giethoorn is heel plezierig verlopen. Foto's van deze busreis kunt u 
vinden op onze website. Mocht u zelf nog foto’s hebben of een opmerking die u graag op 
de website terug wilt zien, stuur ze dan naar het adres van het secretariaat, dat u vindt 
onder onze Nieuwsbrief. 
In juli zijn er nog twee activiteiten, namelijk de gezellige middag bij erve Dalhuis op 
woensdag 6 juli en ons bezoek aan Twence in Hengelo, op vrijdag 15 juli. Hiervoor ver-
trekken wij per auto vanaf de parkeerplaats bij dorpshoes Erve Boerrigter om 13.10 uur. 
In de maand augustus zijn er geen gezamenlijke activiteiten. Op 14 september ontmoe-
ten we elkaar weer bij een bustocht naar de synagoge in Enschede voor leden en niet-
leden met belangstelling voor onze vereniging.
Het bestuur wenst u een fijne zomerperiode en ziet u graag terug!

VVV fietstochten en dorpswandeling o.l.v. de burgemeester
Na het succes van vorig jaar gaat de burgemeester in juli en augustus weer fietsen met 
toeristen en inwoners. Mooie fietstochten van ca. 25 km door de gemeente Losser 
met als gids burgemeester Michael Sijbom. Leuk voor toeristen maar zeker ook voor 
inwoners. Hij laat de mooiste plekjes in de gemeente Losser zien. Ook begeleidt hij een 
dorpswandeling door Losser.
Volgens Sijbom is het niet alleen mooi om in Losser te zijn maar is er ook veel om over 
te vertellen: "Ik vertel onderweg over de bleek 
en het textiel verleden, over de grens en Bardel, 
over het typische Twentse landschap en de na-
tuur, maar ook over de verschillende kerkdorpen. 
Dat maakt deze fietstochten zo bijzonder". Hij wil 
bereiken dat mensen met een positief gevoel aan 
anderen overbrengen hoe het is in de gemeente 
Losser.
Data fietstochten en dorpswandelingen: 
Wo 13 juli: 14.30 uur vertrek Overdinkel (bij bouwplaats nieuwe cultuurhoes) 
Do 14 jul: 13.00 uur vertrek vanaf VVV Losser, thema Grens
Wo 10 aug: 10.30 uur vertrek vanaf VVV Beuningen 
Do 11 aug: 11.00 uur dorpswandeling vertrek vanaf VVV Losser 
Vr 12 aug: 10.30 uur vertrek vanaf VVV De Lutte
Wie met deze circa 2 uur durende tocht mee wil fietsen of de dorpswandeling wil mee-
maken, kan zich aanmelden bij de VVV De Lutte-Losser-Beuningen, tel: 0541-551160. 
De kosten bedragen € 3,50 incl. koffie onderweg. Maximaal 25 personen per fietstocht. 
Voor meer informatie: www.vvvdeluttelosser.nl

De Lutte populair bij dagjesmensen en toeristen
Het ontgaat niemand in ons dorp, dat de laatste jaren het toerisme in De Lutte alleen 
maar groeit. O.a. door mond tot mond reclame is de populariteit van ons dorp enorm 
toegenomen. Ons dorp ligt goed in de toeristische markt. Ook de werkgelegenheid (voor 
onze studenten) in deze sector is toegenomen. En de gemiddelde trotse Luttenaar wil 
daar graag over vertellen. Regelmatig komen er verzoeken bij de VVV en bij de onderne-
mers in de verblijfsrecreatie dat deze bezoekers aan ons dorp rondgeleid willen worden 
in De Lutte. De VVV is voornemens om tot een gidsengroep te komen, dat  heeft u al eer-
der gelezen. Mensen uit ons dorp die af en toe, op afroep en bij toerbeurt, deze gasten 
willen rondleiden. De VVV maakt van de vele bijzondere plekken, gebouwen en geschie-
denis van De Lutte informatiekaartjes. Bovendien worden er een of twee avonden belegt 
alwaar professionele communicatiemensen handreikingen geven hoe deze informatie 
gebracht kan worden. Al naar gelang de groepsgrootte komt het misschien twee of drie 
keer per seizoen voor dat u mensen rondleidt. Wie zou graag deel willen nemen aan 
deze gidsengroep? Wat is er nou mooier dan aan ‘vreemden’ te vertellen over al het 
moois dat ons dorp De Lutte te bieden heeft. Als u ervoor voelt, neemt u dan contact op 
met Jos Senger (06-37448353) of met Elke Roolvink van de VVV in oons dorpshoes.
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Hét toneelstuk over de Marken
In oktober wordt ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de historische vereniging 
De Dree Marken een toneelstuk opgevoerd. Het stuk verhaalt over plaatsgevonden 
rechtszaken (holtings) uit omstreeks 1860. Tussen de Marken Beuningen, Berghuizen en 
De Lutte speelde toentertijd nogal een en ander. De Markerrichter sprak destijds recht 
over illegale kap, opvang krankzinnigen, toe-eigenen van grond, illegale ontginningen 
enz.  Deze rechtszaken worden nagespeeld in de kerk van De Lutte. Het wordt uiteraard 
in het Twents (Lutter) dialect gespeeld. 
De Dree Marken willen inwoners die doorgaans Twents spreken de gelegenheid bieden 
mee te spelen in dit onvervalste Twentse toneelstuk. Er wordt op dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur geoefend in het dorpshoes. Vrouwen en mannen die eindelijk eens 
mee willen spelen in een toneelstuk kunnen contact opnemen met René Bentert, te 
bereiken op 06-20642626.

Foto pastoor Boermans
In verband met het 150-jarig bestaan van de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen in 
Erica, is de Historische Kring Erica op zoek naar een foto van pastoor Boermans die ook 
pastoor was in de parochie De Lutte. Mocht er iemand zijn die in het bezit is van een foto 
van pastoor Boermans, neem dan contact op met de Historische Kring Erica, zie ook: 
www.historischekringerica.nl.

De Lutte maakt zich op voor de Hellehondsdagen!
Het weekend van 8, 9 en 10 juli staat ons dorp in het teken van de 39e editie van de 
Hellehondsdagen. Vrijdagavond wordt er afgetrapt met het Culinair Beachvolleybaltoer-
nooi. Onder het genot van een drankje en een hapje van de barbecue strijden verschil-
lende bedrijven uit De Lutte (en omgeving) op het Lutter Copacabana om de prijzen. 
Iets daarna wordt het startschot gelost voor een nieuwe aflevering van de mountain-
bikewedstrijd ‘Rondom de Hellehond’. Nadat de prijzen zijn verdeeld, wordt het podium 
vrijgemaakt voor De Lut’s Got Talent. Lutter zangers en zangeressen presenteren zich in 
een bruisend en veelzijdig programma aan de bezoekers van de Hellehondsdagen! Ze 
worden begeleid door de inmiddels vermaarde De Lut’s Got Talent band en leden van 
de harmonie. Was er vorig jaar al sprake van een geweldig spektakel, dit keer wordt dat 
ruimschoots overtroffen. Check onze Facebook-pagina om alvast!
Zaterdagmiddag staat in het teken van de jeugd. Voor de kinderen van de basisschool 
wordt een spectaculaire Wipe Out gehouden op het evenemententerrein voor dorps-
hoes Erve Boerrigter. Ook aan de allerkleinsten is gedacht, want tegelijkertijd begint het 
gratis kinderprogramma met onder andere een ballonwedstrijd. ’s Middags wordt het 
Lutter Copacabana vrijgemaakt voor de Beach Games voor de jeugd en aan het einde 
van de middag wordt het eerste startschot gelost voor weer een sportief onderdeel van 
de Hellehondsdagen, de Dorpsloop. Op zaterdagavond gaat in De Lutte de Hel weer los! 
In de feesttent op het Emsflower Plein zul je genieten van een avondvullend programma 
met muziek voor jong en oud. De aftrap wordt gedaan door DJ Bart Koopman en de 
hoofdact van de zaterdagavond is PPM! 

Op zondag, de slotdag van Hellehondsdagen, is er de hele dag van alles te doen op 
verschillende plekken in het dorp. Op het terrein voor dorpshoes Erve Boerrigter wordt 
er opnieuw een kofferbakverkoop gehouden. Het evenemententerrein verandert in een 
rommelmarkt waarbij mensen vanuit de kofferbak van hun auto hun spulletjes aan de 
man proberen te brengen. 
In de Appelhof, de boomgaard naast Erve Boerrigter, begint even later Proef & Geniet, 
een knusse markt waar de bezoekers terecht kunnen voor heerlijke streekproducten, 
een kop koffie, boeken, muziek en leuke snuisterijen. Ín het dorpshoes wordt een kunst-
markt gehouden, waarbij amateurkunstenaars de mogelijkheid krijgen om hun werk te 
presenteren en te verkopen. Verder staan er tal van verenigingen in de dorpskern opge-
steld die proberen met een ludieke activiteit de clubkas te spekken. Voor de basisschool-
jeugd is er weer een kleedjesmarkt; ideaal om verzekerd te zijn van wat extra zakgeld.
Aan het einde van de ochtend vindt in de feesttent op het Emsflower Plein de Mini Play-
backshow plaats. Na de middag wordt er weer gevolleybald op het strand van de Beach 
Games en worden er in de feesttent plaatjes gedraaid tijdens het Hels Vinyl Festijn, een 
nieuw onderdeel van de Hellehondsdagen. Tijdens dit festijn krijgen acht piratenteams 
de kans om hun talent te laten zien en daarmee te strijden voor mooie prijzen.
De Hellehondsdagen worden traditiegetrouw afgesloten met de Veiling. Ook dit jaar ko-
men uitzonderlijke stukken onder de hamer van de beide veilingmeesters. De organisa-
tie van de Hellehondsdagen houdt zich van harte aanbevolen voor suggesties voor deze 
veiling! Mocht u een interessant item in de aanbieding hebben, of gewoon een ludiek 
idee, stuur dan een e-mail naar info@hellehond.nl.
Wilt u meer informatie over de Hellehondsdagen of u aanmelden voor één van de activi-
teiten? Kijk dan op www.hellehond.nl.

VRIJDAG 8 JULI
 17:30 uur – 21:30 uur Beach Games – Culinair Beachvolleybal voor bedrijven
 19:30 uur – 20:30 uur Mountainbiken ‘Rondom de Hellehond’
 21:00 uur – 01:00 uur De Lut’s Got Talent
ZATERDAG 9 JULI
 10:00 uur – 14:00 uur Kinderprogramma (ballonwedstrijd en knutselen)
 10:00 uur – 15:00 uur Jeugd Wipe Out (zeskamp)
 12:00 uur – 15:00 uur Beach Games – Beachvolleybal Jeugd
 17:00 uur – 20:30 uur Dorpsloop
 20:30 uur – 01:00 uur De hel geet los!
ZONDAG 10 JULI 
 09:00 uur – 15:00 uur Kofferbakverkoop
 10:00 uur – 15:00 uur Kleedjesmarkt & Verenigingsactiviteiten
 10:00 uur – 16:00 uur Kunstmarkt, Boekenmarkt, Proef & Geniet
 11:00 uur – 12:30 uur Mini Playbackshow
 12:00 uur – 16:00 uur Beach Games – Beachvolleybal Volwassenen
 12:30 uur – 17:00 uur Hels Vinyl Festijn  
 17:00 uur – 19:00 uur Veiling
 19:00 uur  Afsluiting Hellehondsdagen



14 15

	
	
	
	
	
	
Zondag	10	juli:	Hellehondsdagen	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	
	 	 	 		dames-	en	herenkoor	 	
Voorganger		 :	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars		 :	Joyce	en	Mirthe	Rolink	
	
	
Woensdag	13	juli	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
Zondag	17	juli:	Plechelmusfeest	
10.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	de	Sint	Plechelmus	Harmonie	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	G.	Maseland	
Misdienaars		 :	Lars	Grote	Beverborg	en	Twan	Bekke	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	onderhoud	van	de	processiepaden	
	
	
Woensdag	20	juli	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	 	
	
	 	
Zondag	24	juli:			
09.00	uur	 						:	Communieviering	m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger	 						:	pastor	J.	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars						 :	Coen	en	Joep	Volker	
	
	
Woensdag	27	juli	 	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:	
	
Zondag	10	juli:	
Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	Hennie	oude	Egberink,	Gerrit	ter	Beek,		
Ouders	ter	Brake-groote	Beverborg,	Ouders	Kortink-Lentfert,		
Bernard	Zwijnenberg,	Annie	Rolink,	Gerald	Koop,	Marietje	Reimer-Koehorst.	
	
Jaargedachtenis:	
Hans	Damgrave,	Ouders	Wonniger-Koertshuis,	Geertruida	Wonniger,		
Ouders	Wonniger-Koertshuis,	ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,		
Pastoor	en	To	van	Boxtel,	Ouders	Nijhuis-Egberink.	
	
	
Zondag	17	juli:	Plechelmusfeest	
Frans	Koertshuis,	Truus	Egberink-Grashof,	Hennie	oude	Egberink,	Johan	Grashof,	
Edwin	Oude	Ophuis,	Ouders	Lentfert-Siegerink,		
Ouders	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	Johan	Tijhuis,	Bernard	Hampsink,		
Stien	Rolink-Pikkemaat,	Siny	Kempers-HogeBavel	(Past.Geerdinkstraat),		
Gerald	Koop,	Ouders	Rosink-Swennenhuis,	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),		
Henk	Bekkedam	Senior	en	Henk	Bekkedam	Junior,	Marietje	Reimer-Koehorst.		
	
Jaargedachtenis:	
Ouders	Olde	Riekerink-Roufs,	Gerhard	Nijhuis	(Dorpstraat).	
	
	
Zondag	24	juli:	
Ouders	Beernink-olde	Meijerink,	Hennie	oude	Egberink,	Herman	Koertshuis,	
Fam.	Grunder	(Postweg),	Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	
Gerald	Koop,	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat	buren),	Marietje	Reimer-Koehorst.		
	
Jaargedachtenis:	
Annette	Olde	Hendrikman-Wigger,	Ouders	Vermaesen-Borchert,		
Echtpaar	Lenfert-Seiger,	Bernard	Seijger.	
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Gedoopt:			
Dente	Snippers,	dochter	van	Harald	Snippers	en	Merlin	Weusthof,		
Zwaluwstraat	90		
Esther	Horsthuis,	dochter	van	Emiel	Horsthuis	en	Alexandra	Schonewille,	
Koopsweg	12	
Jesper	Oosterbroek,	zoon	van	Thomas	Oosterbroek	en	Ylona	Schaepers,	
Appelvinkstraat	39		
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kind.		
	
	
Gouden	huwelijk:	
Op	30	juni	hebben	Johan	en	Ria	Reinink	Welpelo	
in	onze	kerk	uit	dankbaarheid	hun	gouden	huwelijksfeest	gevierd.	
	
	
Overleden:	
Marietje	Reimer-Koehorst,	Nachtegaalstraat	37.	Op	de	leeftijd	van	83	jaar	
	
	
	
	
Jubileum	pastoor	Munsterhuis.	
Op	19	oktober	dit	jaar	is	het	25	jaar	geleden	dat	pastoor	Theo	Munsterhuis	de	
priesterwijding	ontving.		
We	willen	dit	feit	niet	ongemerkt	voorbij	laten	gaan.		
Zondag	23	oktober	is	om	10.30	uur	een	Eucharistieviering	in	de	St.	Nicolaaskerk	
te	Denekamp.		
Daartoe	zal	een	gelegenheidskoor	geformeerd	worden.	De	koren	van	de	
geloofsgemeenschappen	krijgen	via	het	secretariaat	van	de	parochie	een	
verzoek	om	opgave	van	koorleden	die	daar	deel	van	willen	uitmaken.		
Na	afloop	van	de	viering	is	in	de	Schout	gelegenheid	voor	de	parochianen	om	de	
jubilaris	geluk	te	wensen.	
	

Jan	Mistrate	Haarhuis,	vicevoorzitter	parochiebestuur	Lumen	Christi	
	
	
	
	
	

Bedevaart	Banneux	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Dit	jaar	gaan	we	weer	met	de	bus	op	bedevaart	naar	Banneux	(België),	naar	
Maria	der	Armen	en	nodigen	wij	U	uit	om	met	ons	mee	te	gaan.	
In	het	voorjaar	1933	verscheen	O.L.	Vrouw	te	Banneux,	een	klein	dorpje	in	de	
Provincie	Luik,	aan	Mariette	Beco,	een	elfjarig	meisje.	In	haar	verschijningen	
Meldt	de	Mooie	Witte	Dame	dat	ze	de	Maagd	der	Armen	is.	Ze	duidt	de	bron	
aan	als	voorbehouden	aan	Haar,	aan	alle	naties,	aan	de	zieken.	Verder	vraagt	ze	
om	een	kleine	kapel	te	bouwen	en	veel	te	bidden	om	het	lijden	te	verlichten.	
De	data	van	de	verschillende	bedevaarten	zijn:	
Najaar	triduüm	van	7	oktober	t/m	11	oktober.	 
De	kosten	hiervoor	bedragen	€	305,=.		Verder	geen	kosten.		
Opgeven	voor	15	augustus.	
De	tweedaagse	bedevaart	is	op	zaterdag	en	zondag	8	en	9	oktober.	
De	kosten	voor	deze	bedevaart	bedragen:	€125,-	p.p.	(2	pers.	kamer)		
€150,-	p.p.	(1pers.kamer)	Incl.	1x	diner	1x	ontbijt.		
Bij	deze	kosten	is	niet	inbegrepen	een	bedrag	(€10,-)	voor	de	schnitzel	op	de	
terugreis.	Een	annulering	verzekering	is	mogelijk.	(Ongeveer	€10.-)	
Wilt	u	meer	weten	of	misschien	al	opgeven	(voor	1	september)	dan	kan	dit	bij:	
Ans	Olde	Theussink		of	 Bert	Elferink,	Deurningerstraat	21,	Deurningen		
Tel.			074	-	7370100								/						0627408273											/						0623770341	
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Bedevaart	Kevelaer	2016	
Ook	dit	jaar	wordt	er	weer	een	tweedaagse	bedevaart	georganiseerd	naar	
Kevelaer.	Naast	de	bus	processie	kan	men	ook	georganiseerd	met	de	fiets	naar	
Kevelaer.	Dit	jaar	is	de	Oost-Twentse	processie	op	26	en	27	augustus.		
De	muzikale	begeleiding	wordt	verzorgd	door	de	muziekvereniging	van	
Tubbergen.	Het	dames-	en	herenkoor	uit	Denekamp	en	Noord	Deurningen	
verzorgen	de	zang	tijdens	de	verschillende	vieringen.		
Dit	jaar	gaan	pastoor	Munsterhuis,	diaken	Kerkhof	Jonkman	en	diaken	Huitink	
mee.		
De	intentie	voor	de	bedevaart	is	“Zalig	de	barmhartigen”	
U	kunt	voor	inlichtingen	en	aanmelding	voor	deelname	contact	opnemen	met	
uw	broedermeester:	
Ria	Vloothuis		E-MAIL:	riavloothuis@hotmail.com;	tel:	0049-5924-1893	
Kosten	bus	processie:	€25.00;	Kosten	Fietsprocessie:	€5,00.	
Opgave	voor	14	augustus	2016.						
	
	
Van	Plechelmus	tot	Plechelmus	
Afgelopen	zondag	is	een	succesvolle	fietstocht	georganiseerd	tussen	de	5	
Plechelmuskerken	van	De	Lutte,	Deurningen,	Rossum,	Saasveld	en	de	basiliek	in	
Oldenzaal.	Hiertoe	is	een	boekwerkje	uitgegeven	met	de	route	maar	ook	
bijzondere	informatie	over	de	kerken	en	hun	kerkschatten.	
Het	boekje	is	nog	te	koop	bij	de	VVV	in	het	dorpshoes	in	De	Lutte	
	
	
	
Pastor	Praat	
	

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

Openingstijden;		woensdagmorgen	van								9.00	–	10.30	uur	
																													 woensdagavond	van								 19.30	–	20.30	uur	

vrijdagmorgen	van	 	9.00	–	10.30	uur	
Voor	informatie	kerkelijk	huwelijk,	ziekenbezoek	pastores,	ziekenzalving-

ziekenzegening	is	informatie	te	vinden	op	www.Lumenchristi.nl	of	
	tel.	0541-35	35	51		(maandag	t/m	vrijdag						9.00	–	11.30	uur)	
Voor	telefoonnummers	en	email	adressen	leden	Pastoresteam	

www.lumenchristi.nl.	
Voor	dringende	pastorale	hulp	buiten	kantooruren	06-57940901	

Praktische	hulp	nodig?	Bel	Kerkwerk:	06	–	12925413																																																																																																																																																													
(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

TEL 0541-551350  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


