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DONDERDAG 13 JULI 2017 
 20:30 uur – 01:00 uur Beachparty

VRIJDAG 14 JULI 2017 
 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 15 JULI 2017 
 10:00 uur – 14:00 uur Kinderprogramma (o.a. knutselen)
 10:00 uur – 15:00 uur Jeugd Wipe Out (zeskamp)
 13:00 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 16 JULI 2017 
 08:00 uur – 10:30 uur Hellehondswandeling
 09:00 uur – 15:00 uur Kofferbakverkoop
 09:30 uur – 16:00 uur Oldtimer tractor toerrit + bezichtiging
 10:00 uur – 16:00 uur Kleedjesmarkt
 10:00 uur – 16:00 uur Levende standbeelden
 10:00 uur – 16:00 uur Verenigingsactiviteiten
 10:00 uur – 16:00 uur Kunstmarkt Dorpshoes Erve Boerrigter
 10:00 uur – 16:00 uur Proef & Geniet
 11:00 uur – 15:00 uur Helikoptervluchten
 12:00 uur – 13:30 uur Mini Playbackshow
 12:00 uur – 16:00 uur Beach Games – Beachvolleybal Volwassenen
 13:30 uur – 16:30 uur Hels Vinyl Festijn
 14:00 uur – 15:30 uur Waar schijt de koe?
 17:00 uur – 19:00 uur Veiling
 19:00 uur  Afsluiting 40e Hellehondsdagen
En uiteraard is het hele weekend de kermis weer open!

Huisartsenpraktijk & Apotheek 
Brandenburg
De praktijk is wegens vakantie gesloten 
vanaf maandag 3 juli tot en met vrijdag 
21 juli 2017.
In deze periode kunt u tijdens kantooruren   
de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de 
gehele tekst af                                  0541 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg  
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

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

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 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 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
De Lutte (rechtstr)

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90

Parochiële berichten ’t Luutke
E-mail luutke@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 10 loopt van 18 juli tot 7 augustus 2017 
kopij inleveren woensdag 12 juli voor 20.00 uur via e-mail.

 Juni
28 Busreis KBO, dorpshoes en Hellehond 

 Juli
 8 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
 9 Patroonsfeest
12 Deadline Luutke nr. 10
14 KBO bezoek park Twickel
14 40e Hellehondsdagen De Lutte
15 40e Hellehondsdagen De Lutte
16 40e Hellehondsdagen De Lutte 
 
 Augustus
 2  Deadline Luutke nr. 11
12 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
23 Deadline Luutke nr. 12 

 September
 9  Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
13 Deadline Luutke nr. 13
30 Night@ concert Plechelmus Harmonie 

 Oktober
 4 Deadline Luutke nr. 14
14 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
25 Deadline Luutke nr. 15  
 
 November
11 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
15 Deadline Luutke nr. 16 

JAARKALENDER 2017 PROGRAMMA HELLEHONDSDAGEN 2017
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genomen en dit dorpshoes  is – naast de 
Hellehondsdagen – niet meer weg te den-
ken uit ons dorp.
Nog even terug naar 1980: Naast de acti-
viteiten op het dorpsplein en het terrein 
naast de gymzaal waar de zeskamp werd 
gehouden  kwam er ook een feesttent  in 
de zgn. appelhof vóór de boerderij van 
Langen en hierin kwam toen ook een klein 
zakenbeurs-gedeelte.  Dit laatste was het 
begin van een grotere zakenbeurs, die vanaf 
1981 tot 1992 werden gehouden in een 
grotere feesttent  (van de Fa. Eylering) en 
wel in het voorjaar en welke de naam kreeg: 
Lentebeurs ! Hierin begon enkele jaren later 
ook de  Plechelmusharmonie met … het 

Poasbloas festival, want zó kon de grote tent 
vaker worden gebruikt !  Van het een komt 
het ander!
Na succesjaren komt er als regel ook een 
terugslag en in 1992 stopten we met de 
organisatie van de Lentebeurs maar  het 
doorzettingsvermogen bleef bij vele par-
tijen en ook al kwamen er wisselingen in 
het bestuur en in de organisatievorm van 
een en ander  ”onze” Hellehondsdagen zijn 
gebleven en     dus.....   Geniet er van en veel 
plezier gewenst !

Tonnie Bekke

Binnenkort is het weer feest in ons dorp: de 
40e Hellehondsdagen !
Ongetwijfeld wordt het weer een gezellig 
dorpsfeest waarbij velen zullen genieten 
van de sfeer in het centrum en van de acti-
viteiten die er worden georganiseerd onder 
auspiciën van (nu) de Stichting Hellehond, 
maar …. Hoe begon dat 40 jaar geleden ?
Als één van de gangmakers destijds  kan ik 
me dat nog goed herinneren en daarom nu 
in deze kroniek een korte terugblik op een 
tijd die voor menige Luttenaar (op leeftijd) 
herinneringen zal oproepen. 
In 1977 wilde de Plechelmusharmonie haar 
75 jarig bestaan vieren en werd ik gevraagd 
om samen met o.a. Gerard Pross (secretaris) 
en Tiny Kuiphuis (penningmeester) zitting 
te nemen in een feest/jubileumcommissie 
die de nodige festiviteiten op touw moest 
zetten.  Dat werd uiteindelijk zelfs een feest-
weekend met op vrijdagavond een concert 
van de politiekapel in een demontabele 
muziekkoepel op het dorpsplein. Ook op 
zaterdag en zondag waren daar muzikale 
optredens, volksdansen, een rommelmarkt, 
een fietspuzzeltocht en andere vereni-
gingsactiviteiten en een bonte avond in het 
Bernardusgebouw.  Mede door het mooie 
weer werd het een geslaagd dorpsfeest 
voor het eerst in het centrum van het dorp 
en dus..... voor herhaling vatbaar, want in 
die jaren waren er ook elders nog weinig 
dorpsfeesten!
Voor de jubileumcommissie zat de taak er 
op, maar als secretaris van de plaatselijke 
VVV werd samen met Gerard Nijhuis en 
Gerard Pross een nieuw comité gevormd  
dat een jaar later (in 1978)  opnieuw een 
gezellig dorpsfeest organiseerde samen 
met vele Lutter verenigingen.

Dit dorpsfeest kreeg de naam 
“Hellehondsdagen” ; enerzijds omdat het 
werd georganiseerd in de periode die in de 
volksmond de naam “hondsdagen” werden 
genoemd en anderzijds omdat we het 
beeld van de Hellehond verder wilden pro-
moten. Menige Luttenaar zal zich nog wel 
kunnen herinneren hoe dit feest begon op 
de vrijdagavond met spuitwedstrijden door 
de brandweer  waarbij ook de toeschou-
wers het niet droog hielden.
Rondritten met een Engelse dubbeldekker 
of een Bello-treintje, straattekenen voor 
kinderen en fietsbehendigheidswedstrijden, 
wielerwedstrijden , een ponyconcours, een 
rommelmarkt, een  ballonnenwedstrijd en 
zelfs een schuttersfeest waren de activi-
teiten met als hoogtepunt een zeskamp 
tussen de diverse verenigingen met o.a. een 
zeepglijbaan en veel water! 
Een jaar later kwamen er ook nog 
helikopterrondvluchten!
De 3e Hellehondsdagen in 1980 werden 
niet meer georganiseerd door de VVV-
werkgroep - mede omdat het VVV-bestuur 
dit geen taak van de VVV vond en te risi-
covol –  maar door een nieuwe opgerichte 
stichting: de Stichting Gemeenschapswerk 
De Lutte die naast de organisatie van de 
Hellehondsdagen zich ook tot doel stelde 
dat de door de gemeente aangekochte 
en leeg staande boerderij van Langen zou 
worden verbouwd tot een multifunctioneel 
gemeenschapsgebouw voor die Lutter 
verenigingen die geen eigen onderkomen 
hadden.
Jaren van overleg en strijd volgden met o.a. 
het gemeentebestuur  maar het resultaat 
kwam er toch en in september 1984 kon de 
“dorpsboerderij” feestelijk in gebruik worden 

KRONIEK  DE LUTTE

HELLEHONDSDAGEN: HOE BEGON HET ?

BESTE LEDEN KBO
Over twee weken al is onze gezellige middag bij Westerik. Als u 
hierbij wilt zijn geeft u zich dan a.u.b. zo spoedig mogelijk op, in
ieder geval voor 5 juli bij Aty Nijhuis tel: 511392 of Marian Voerman tel: 551805. U kunt hier 
op eigen gelegenheid heen gaan maar mocht u problemen hebben met het vervoer, geef 
dit dan even door bij uw opgave. Omdat het veiliger is en meer ruimte biedt, heeft het 
bestuur besloten om voortaan voor alle buitenactiviteiten de parkeerplaats bij het dorps-
hoes als verzamelpunt te gebruiken. Dus niet meer op het kerkplein. Tenslotte misschien 
nog een nuttige website voor u: www.belangenorganisatieoverijssel.nl voor veel vragen op 
allerlei gebied, als u die nodig heeft. Het bestuur ziet u graag terug bij onze activiteiten!
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Het weekend van 13 t/m 16 juli 2017 staat het dorp in 
het teken van de 40e editie van de Hellehondsdagen. 
Een fantastisch dorpsfeest voor De Lutte waarin 
al vele activiteiten voor jong en oud de revue zijn 
gepasseerd de afgelopen 40 jaar. Wie herinnert zich 
niet de zeskamp, het vogelschieten, de kartraces om het plein en natuurlijk de meest ludieke 
veilingitems? Al maandenlang zijn vele vrijwilligers, verenigingen en ondernemers druk bezig 
om er een knallend jubileumfeest van te maken. Zo zijn er dit jaar wat extra activiteiten toe-
gevoegd aan het programma en zelfs een extra feestdag! 

De Lutte gaat tot ongekende hoogte
De Hellehondsdagen worden dit jaar maar liefst vier dagen gevierd! Anders dan gewend 
gaat het al op donderdagavond van start met een Beach Party op het Lutter Copacabana 
Beach. Zowel jong en oud is welkom op dit knallende openingsfeest!
Met één van de andere spectaculaire jubileumactiviteiten gaat De Lutte tot ongekende 
hoogte! Voor mensen die op zoek zijn naar een unieke ervaring zijn de helikoptervluchten 
namelijk terug van weg geweest. Oude tijden herleven! Op zondag 16 juli tussen 11:00 uur 
en 15:00 uur is het mogelijk om een rondvlucht te maken boven De Lutte en haar prachtige 
omgeving. Een mooie mogelijkheid om te genieten van de geweldige uitzichten rondom 
het dorp. Uiteraard is het toegestaan om luchtfoto’s te maken, zodat u thuis nog eens in alle 
rust na kunt genieten van deze bijzondere ervaring. Op de dag van de bekendmaking waren 
een kwart van alle tickets al verkocht, dus wil je meevliegen? Wees er dan snel bij, er zijn 
slechts een beperkt aantal tickets!

Een ander nieuw onderdeel van de Hellehondsdagen is het spel ‘Waar schijt de koe?’. Een 
loterij waarbij een koe bepaalt wie er in de prijzen gaat vallen. Op een veld met daarin 910 
kavels van elk een vierkante meter wordt zondagmiddag 16 juli om 14:00 uur een koe los-
gelaten. De eigenaar van de kavel waarop de koe schijt, is de winnaar van de hoofdprijs! De 
leerlingen van de St. Plechelmusschool uit De Lutte steken hun handen flink uit de mou-
wen bij het verkopen van de kavels. Er zijn uiteindelijk dan ook niet alleen mooie prijzen te 
winnen voor de kaveleigenaars, maar ook voor de kinderen die de loten verkocht hebben. In 
totaal wordt er maar liefst € 1.000,- aan prijzengeld uitgekeerd. Bent u nieuwsgierig op welke 
kavel de koe haar koeienvlaai laat vallen? Kom dan zondag 16 juli naar De Lutte!

Van plaatselijk talent tot Papa di Grazzi 
Trots kan gemeld worden dat ook dit jaar de De Lut’s Got Talent band gaat zorgen voor de 
invulling van de vrijdagavond. Veel plaatselijk zangtalent zal zich in een bruisend programma 
presenteren aan de bezoekers van de Hellehondsdagen! Ze worden begeleid door de inmid-
dels voor iedereen bekende De Lut’s Got Talent band en leden van de harmonie. Erg leuk 
om te melden is dat er naast een aantal vertrouwde gezichten, ook dit jaar weer verrassende 
nieuwe namen op het podium zullen verschijnen. Deze verscheidenheid zorgt voor een 
avondje topmuziek voor alle leeftijden!
De hoofdact van de zaterdagavond is de band Papa di Grazzi! Vanwege hun grote

veelzijdigheid een ideale band voor een dorpsfeest als de Hellehondsdagen! Maar Papa di 
Grazzi is meer dan alleen een band. Het is een soort theatrale show met maffe taferelen 
afgewisseld met muzikale hoogstandjes. Het kan bij Papa di Grazzi niet op! Ze spelen up 
to date top 40 hits afgewisseld met de betere rock en feestnummers. Ook de populaire all 
time classic hits en de ‘u vraagt wij spelen’ momentjes komen ruimschoots aan bod en het 
geheel wordt op de o zo speciale Papa di Grazzi wijze neergezet. De pauzes en de afsluiting 
van de avond ligt in handen van DJ Bart Koopman, met name onder de jeugd een graag 
geziene gast.

Ook de gebruikelijke activiteiten gaan gewoon door
Naast alle extra jubileumactiviteiten, vinden uiteraard de festiviteiten die u gewend was 
ook weer zijn doorgang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de sportieve activiteiten, zoals 
de Mountainbikewedstrijd ‘Rondom de Hellehond’ op vrijdagavond, de Beach Games 
die het gehele weekend plaatsvinden en de Dorpsloop die zaterdag aan het einde 
van de middag van start gaat. Op de vroege zondagochtend wordt er nog een mooie 
Hellehondswandeling met ontbijt georganiseerd.

Ook voor de jeugd is er van alles te doen. Veel kinderen kijken al weer uit naar de specta-
culaire Wipe-Out op de zaterdag en ook de kleedjesmarkt op zondag wordt jaar na jaar 
drukker bezet door de kinderen. Op het terrein rondom dorpshoes Erve Boerrigter is er op 
de zondag van alles te doen. Hier wordt onder andere de kofferbakverkoop gehouden en 
er vindt een kunstmarkt plaats. Ook staan hier een groot aantal oldtimertrekkers opgesteld 
die te bezichtigen zijn. In de Appelhof, de boomgaard naast Erve Boerrigter, begint tegelij-
kertijd de knusse markt Proef & Geniet.

In de feesttent vindt zondagmiddag eerst de mini playbackshow plaats, waarna er plaats 
wordt gemaakt voor de zendpiraten die hun plaatjes draaien tijdens het Hels Vinyl Festijn. 
En natuurlijk worden ook de 40e Hellehondsdagen afgesloten met de niet meer weg te 
denken veiling. Ook dit jaar komen uitzonderlijke stukken onder de hamer van de beide 
veilingmeesters. 
Wilt u meer informatie over de Hellehondsdagen of wilt u zich aanmelden voor één van 
de activiteiten? Kijk dan op www.hellehond.nl of op onze Facebookpagina.

Voor komend seizoen is de handbalcommissie 
hard op zoek naar nieuwe leden. Voor de volgende 
posities worden mensen gezocht:
- Voorzitter
- Secretariaat
- Technische commissie
- Wedstrijdsecretariaat
- PR/communicatie
Lijkt het je leuk om de handbalafdeling draaiende te houden en zo een steentje bij te 
dragen aan de vereniging?
Stuur dan een berichtje naar delutte@handbal.nl

SV DE LUTTE HANDBAL ZOEKT COMMISSIELEDEN

40 JAAR HELLEHONDSDAGEN IN 
DE LUTTE!
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Kunstmarkt in en rondom Erve Boerrigter  zondag 16 juli 
Tijdens de Hellehondsdagen op zondag 16 juli opent dorpshoes Erve Boerrigter de deuren 
voor plaatselijke kunstenaars. De deelnemende (amateur) kunstenaars krijgen hierbij de ge-
legenheid om hun werk te presenteren en kunstwerken te verkopen. Hierbij wordt gedacht 
aan onder andere schilderkunst in al zijn facetten; keramiek, beelden, metaaltechnieken, 
zilversmeden etc. Hiervoor stellen we een kraam van 3 meter per kunstenaar beschikbaar. 
De kosten bedragen 27,50 euro per kraam en kunt u voldoen voor aanvang van de kunst-
markt. Wilt u zich aanmelden voor deze kunstmarkt (binnenlocatie en buitenlocatie) dan 
kunt u zich aanmelden via de site: www.hellehond.nl/kunstmarkt. Na aanmelding krijgt u 
een bevestiging toegestuurd. Opgeven kan tot 10 juli 2017. 
Voor vragen en informatie kunt u mailen naar: mieke@dorpshoes.nl  

Wandelen onder begeleding van Truus Wijnen laatste woensdag van de maand 
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 wandeling 
van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Kristallen Klankschalen en Hartmeditatie           3e donderdag van de maand 
De zuivere klankvibraties hebben een diep ontspannende en helende werking.
Iedere derde donderdag van de maand van 19.30 – 21.30 kosten: €17,50 per avond.
Meer informatie en aanmelding via info@crystalyoga.nl of bel met Elly Groot mobielnr:
06-45633867

Sociaal Team De Lutte/Beuningen woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden. U kunt bij 
het Sociaal Team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen & woonomgeving, man-
telzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administratie & financiën, gezond-
heid & bewegen en tot slot over werk & scholing. Meer informatie kunt u vinden op www.
sociaalteamslosser.nl of mail naar: info@sociaalteamslosser.nl

DORPSINFOPUNT

Spreekuur/aanwezigheid

Maandag:  10.00 - 12.00 uur:  Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
 13.00 - 17.00 uur:  Info activiteiten dorpshoes
 18.30 - 19.00 uur:  St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur:  Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:  10.00 - 11.30 uur:  Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur:  Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur:  Info activiteiten dorpshoes

Wist u dat:                                           
• Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes.
• Op iedere 3de woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft in de boerderij.
• Dat er informatie folders van het Formulieren Informatie Team (FIT) klaar liggen bij   
  het dorpsinfopunt
• De zomervakantie voor de basisschool start op maandag 24 juli as en start weer op 
  maandag 4 september.                                                    

KINDERACTIVITEITEN IN DORPSHOES ERVE BOERRIGTER
In de vitrine: Wie volgt Jens op?
Jens Steghuis uit de IJsvogelstraat in De Lutte is de eerste verzamelaar die zijn verzame-
ling tentoonstelt in de Vitrine. Jens is 10 jaar en hij verzamelt al drie jaar allerlei soorten 
stenen met de afdrukvan fossielen. Voor het vinden en zoeken naar deze bijzondere 
stenen gaat Jens samen met zijn opa naar Velpe of Ibbenburen in Duitsland. Zijn mooie 
verzameling met uitleg is te bewonderen in de vitrine bij Erve Boerrigter. Kom langs en 
neem een kijkje.
Wie durft ook zijn bijzondere/mooie/leuke verzameling laten zien, laat het mij 
dan weten via mieke@dorpshoes.nl

Kinderyoga dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.00-16.45 in het dorpshoes. De kosten 
bedragen €40,00 voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: slickers.
petra@gmail.com Bellen kan ook: 06-38210955.

Nieuw: Discomiddag 3e woensdag v/d maand | 15.00 - 16.15 uur 
In overleg met Kolmschot kunnen we een discomiddag aanbieden voor kinderen. Op 
deze middag worden er dansjes aangeleerd, stop dance gedanst en wordt er een heuse 
limbo dans uitgevoerd. Natuurlijk is er voor iedereen ranja en een zakje chips. Kosten 
€3.00 per keer. Voor aanmelding neem je contact op met onderstaand telefoonnum-
mer of via de site. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met Remco 
Schothuis tel: 0541-512294 of 06-51686384, of kijk op de site www.kolmschot.nl 

Op dinsdag 11 juli laten de jeugdleden van 
de Plechelmus Harmonie van zich horen. 
Ze treden vanaf 18:30 uur op in het dorps-
hoes om te laten zien wat ze het afgelopen 
jaar hebben geleerd. Hierbij zijn niet alleen 
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes 
uitgenodigd, maar ook andere belangstel-
lenden kunnen een kijkje nemen. 
Kinderen die erover nadenken om na de va-
kantie te starten met muziekles zijn natuur-
lijk ook van harte welkom. Leden van 

de harmonie staan deze avond klaar om 
hun vragen te beantwoorden. 

Naast de individuele muzieklessen spelen 
jeugdleden ook in het jeugdorkest. Onder 
leiding van Henk Veneman spelen ze tijdens 
de voorspeelavond een aantal nummers. 
De jonge slagwerkers kunnen er ook voor 
kiezen om zich aan te sluiten bij de jeugd-
drumband die deze avond ook aanwezig 
zal zijn.

VOORSPEELAVOND SINT PLECHELMUS HARMONIE
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Op donderdag 1 juni 2017 werd door 
het RABO Coöperatiefonds een cheque 
aangeboden aan de Historische vereniging 
De Dree Marken i.v.m. het realiseren van het 
zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken 
van cultureel erfgoed.
Markestenen representeren een geschiede-
nis van honderden jaren en maken daardoor 
een onlosmakelijk deel uit van ons cultureel 
erfgoed. Tegelijkertijd hebben we moeten 
constateren dat er met name de laatste 
jaren veel markestenen verdwenen zijn.
Inmiddels zijn er naast de 17 originele 
stenen 21 herplaatst op, zo mogelijk, de 
originele plek.
Via informatieborden worden de mar-
kestenen en de markegrenzen onder de 
aandacht gebracht. Met een prachtige 
fietsroute en wandelroute langs de mar-
kestenen wordt het beeld compleet en 
toegankelijk voor inwoners van Oldenzaal 
en omstreken alsmede voor toeristen. Zo 
kan iedereen weer genieten van deze eeu-
wenoude markeringen van de grenzen van 

marke Berghuizen; grenzen die eeuwenlang 
“het buitengebied” van Oldenzaal bepaald 
hebben.
Penningmeester Jan Tijman op Smeijers van 
de Historische vereniging De Dree Marken 
mocht uit handen van de heren Richard 

de Way (l) en Carlo van Langen (r), namens 
RABO Twente Oost, een fantastische cheque 
van maar liefst  € 5.000,-- in ontvangst 
nemen. Dit geweldige bedrag werd door de 
Rabobank beschikbaar gesteld vanuit het 
RABO coöperatiefonds. 

PRESENTATIE MARKESTENENROUTE MARKE BERGHUIZEN

JAARLIJKSE ROMMELMARKT WEDEROM EEN SUCCES
Op 2e pinksterdag organiseerde volleybalvereniging Lutheria wederom de jaarlijkse rommel-
markt op het schoolplein van de Plechelmusschool in De Lutte.
Toen de kerkklok elf uur sloeg, renden vele bezoekers het schoolplein op. Potten, glazen, speel-
goed, meubels, boeken, decoratie en elektra, er was voor ieder wat wils.
Dankzij de goede organisatie, het mooie weer, de vele bezoekers, de hulp van de vele leden en 
niet-leden én natuurlijk de sponsoren kijkt Lutheria terug op een mooie en succesvolle dag. De 
opbrengst van de rommelmarkt heeft wederom de records van voorgaande jaren verbroken.
Via deze weg wil Lutheria iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen bedanken 
voor hun inzet. Zonder de vrijwilligers en sponso-
ren was het niet gelukt om deze rommelmarkt te 
organiseren. Zie de fotopagina van de  website van 
Lutheria voor een fotoverslag van de rommelmarkt. 
Ben je geen lid van V.V. Lutheria maar lijkt het je toch 
leuk om te helpen bij de rommelmarkt volgend jaar? 
Stuur dan een bericht naar rommelmarktlutheria@
hotmail.com
Je steunt niet alleen de club met je inzet maar het is 
ook nog eens erg gezellig!

De collecte voor het Epilepsiefonds heeft dit jaar in De Lutte en Beuningen het mooie 
bedrag van € 1967,36 opgebracht.
Namens het Epilepsiefonds willen wij hierbij alle gevers en de collectanten hartelijk 
bedanken.

COLLECTE EPILEPSIEFONDS
 

NIEUWE PLATTEGROND GEMEENTE LOSSER
 Het toeristische seizoen in de gemeente 
Losser is echt begonnen! Omdat we willen 
dat bezoekers in de gemeente Losser 
makkelijk de weg kunnen vinden is na 
10 jaar de plattegrond van de gemeente 
Losser met de kerkdorpen Losser, De 
Lutte, Beuningen, Overdinkel en Glane 
bijgewerkt door de VVV in samenwerking 
met Centrum Management Losser. 
De uitgave is mede mogelijk gemaakt 
door een schenking van het Rabobank 
Coöperatie Fonds. Het eerste exemplaar 
werd afgelopen dinsdag aan burgemeester 
Gebben overhandigd. Hij kan nu gelijk 
op pad om de Schatkamer van Twente te 
ontdekken.

De nieuwe kaart is voorzien van vele foto’s 

van mooie plekjes, want de gemeente 
Losser heeft namelijk veel te bieden. De 
kaart kost € 2,50 en is te verkrijgen bij de 
VVV’s in de gemeente Losser. U kunt hier 
tevens terecht  voor toeristische informatie, 
routes, fiets- en wandelkaarten, souvenirs 
en arrangementen.

Na hard gewerkt te hebben het afgelopen seizoen is het dan toch gelukt. Met nog één 
wedstrijd te gaan zijn de handbaldames van B1 kampioen geworden. Top gedaan meiden, 
op naar volgende seizoen!

SV DE LUTTE MEISJES B1 KAMPIOEN
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Zwaaiend naar mijn middelste sta ik bij de 
basisschool. Hij en zijn klasgenoten van 
groep 8 gaan op schoolverlatersdagen. Wie 
die naam ooit bedacht heeft? Het klinkt 
als een kamp waarin je wordt voorbereid 
op alles wat je kan en gaat overkomen als 
je straks de basisschool in De Lutte hebt 
verlaten. Alsof dat kan in drie dagen!? Het 
waren drie dagen met chips in bed, wie het 
langst zonder slaap kan, ouwehoeren met 
zijn vrienden met veel lol en gezelligheid 
ergens in Nutter. Ik ben op jeugdriedaagse 
geweest, met mij velen, naar de blokhut in 
Rossum. De T-bult op en de Paasberg naar 
beneden en dan arriveerden we binnen 20 
minuten op de plek waar we drie dagen 
zouden verblijven, recht tegenover café 
’t Peuleke. Helaas kan ik mij niet meer 
herinneren wie er toen (ergens in de jaren 
’80) als leerkrachten met ons meegingen. 
Wat ik mij wel kan herinneren is de bonte 
avond in de grote zaal. Met mijn vriendin-
nen playbackten we Vanessa, het nummer 
“Upside Down”. Vanessa was nieuw en hot, 
niet te vergelijken met een artiest van te-
genwoordig. Ik heb het nummer opgezocht 
op YouTube en kreeg spontaal de slappe 

lach. Zo ontzettend fout, maar daardoor ook 
weer ontzettend leuk!! Ik zie ons nog staan 
in zelfgemaakte rokjes, door onze moeders 
gemaakt. Dikke make-up op onze gezich-
ten en een sjaal in onze haren, we leken 
voor geen meter op Vanessa! En (gelukkig) 
nog steeds niet! Een ander indrukwekkend 
optreden was dat van de Spider Murphy  
Gang met Skandal im Sperrbezirk, een lied 
over Rosie uit München, een bierbrouwerij 
en haar beruchte telefoonnummer. Grappig 
dat je dat ineens te binnen schiet als je je 
zoon staat uit te zwaaien. 
Diezelfde dag krijgt mijn dochter haar 
examenuitslag, spannend! En ook nu krijg ik 
flashbacks van de jaren ’80, dat ik zelf mijn 
examenuitslag kreeg. Mijn dochter moet 
zelf haar mentor bellen voor de uitslag, ze is 
geslaagd! Wij zaten toen de halve dag bij de 
telefoon, geen belletje en je was geslaagd. 
Wat een stress, geen Whatsapp of Facebook 
waarin je meteen je uitslag kon delen met 
de rest van de wereld. Mobiel of niet, de 
blijdschap en de feesten zijn niet veranderd. 
Rosies telefoonnummer 32168 bracht mij 
aardig Upside Down op deze dag.
Monique Greftenhuis 

UPSIDE DOWN

KIEK ES

KIEK ES!
Moesten we in het vorige Luutke melden 
dat voor het eerst in het bestaan van deze 
rubriek niemand erin geslaagd was de foto 
van onze fotografe Tessa te duiden, dit 
keer is het weer raak! Niemand wist ons te 
melden dat de vogelkooitjes te bewonde-
ren zijn op het terras van Pannenkoekenhuis 
De Stroper. Toch een locatie waar menig 

Luttenaar mee vertrouwd is. Kim Ensink op 
Reimer zat met haar inzending (Theeluttke) 
nog enigszins in de buurt. Zelfs een tip dat 
de oplossing gezocht moest worden op 
een ander terras van de plaatselijke horeca 
leverde echter niet het juiste antwoord op.
In deze uitgave van ’t Luutke krijgt iedereen 
een nieuwe kans. 

Opnieuw maakte Tessa een foto van een 
herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te 
weten op welke locatie zij deze plaat heeft 
gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-
pagina van Kiek Es: www.facebook-com/
kiekesintluutke. In de reacties onder het 
betreffende bericht kunt u de locatie 
doorgeven. Veel succes. En het spreekt voor 
zich dat we  in het volgende Luutke wel een 
winnaar bekend hopen te maken.
De redactie

KOFFERBAKVERKOOP HELLEHONDSDAGEN 16 JULI
Staat uw zolder ook vol met spullen waar 
u wel vanaf wilt? 
Tijdens de Hellehondsdagen zal er op 
zondag 16 juli een kofferbakverkoop 
plaats vinden op het evenemententerrein 
voor dorpshoes Erve Boerrigter aan de 
Plechelmusstraat. De kofferbakverkoop is 
een rommelmarkt vanuit- en achter een 
personenauto, georganiseerd door Jong 
Nederland De Lutte. 
Speelgoed, kleding en huisraad kunnen 
tussen 9.00 en 16.00 uur op een leuke 
manier aan de man gebracht worden. 
Door de omvang van het terrein is er 
plaats voor een beperkt aantal auto’s. 
Deelnemers dienen zich daarom vooraf 

aan te melden. 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier 
op www.hellehond.nl
Borg: €20,- waarvan u €10,- terug krijgt, 
mits u de standplaats schoon achter laat.

Voor meer informatie kunt u contact op 
nemen met Hidde Bosch: 06-28885221

OPENDAG IMKERS
Op zondag 9 juli van 13.00 tot 17.00 uur is 
de bijenstal van Sadettin Mumcu aan de 
Bentheimerstraat 6 in De Lutte geopend 
voor publiek.

Ook de bijenstal in het Arboretum Poort 
Bulten waar Bennie Pots zijn bijen heeft 
staan, is dan geopend.
In beide stallen zijn imkers aanwezig die u 
uitleg kunnen geven over het leven van de 

bijen en hoe je bijen zelf kunt verzorgen. 
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Zaterdag  1 juli  
18.30 uur  : Kinderkerk in het teken van Op Reis 
    
Zondag  2 juli 
09.00 uur  :  Eucharistieviering m.m.v. het 

themakoor 
Voorganger  :  pastor H. Jacobs 
Lectrice  :  mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  :  Twan Bekke en Joep Volker 
     
Dinsdag 4 juli  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 5 juli  : 19.00 uur Communieviering 
 
Zondag  9 juli    Plechelmusfeest 
09.00 uur  :  Communieviering m.m.v. het Plechelmus koor 
      en de Plechelmusharmonie 
Voorganger  :  pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice  :  mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Tess Kleizen en Eva Oude Egbrink 
Collecte       : 2e collecte voor onderhoud processiepaden  
 
Woensdag 12 juli   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag  16 juli       : Hellehondsdagen 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis    
Lectrice   : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars       : Bart Rolink en Lars Grote Beverborg 
 
Woensdag 19 juli  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties 
Zondag 2 juli: Annette Olde Hendrikman-Wigger, Bernard Sanderink, 
Gerhard grote Beverborg, Antonius Grote Punt, ouders Blockhuis-olde 
Hendrikman en Els, Annie Heuvels-Meijerink, Truus Steunebrink-Benneker 
(Beatristraat), Joke grote Punt-Doove, Johan Schasfoort. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Jaargedachtenis: Ouders Tijhuis-Rosink, Hennie Poorthuis, Hennie oude Egberink 
overl. ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Marie Blockhuis-olde 
Hendrikman, Ouders Schasfoort-Koekkoek. 
 
Zondag 9 juli:  Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Bennie Bosch (Merelstraat), Jan 
Heijdens, Herman Koertshuis, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Johan 
Grashof,  Annie Heuvels-Meijerink, Ouders Kortink-Lentfert, Johan Schasfoort 
namens de buren v.d. Merelstraat, Frans Koertshuis.  
 
Jaargedachtenis: Grootouders/Ouders Wonniger-Koertshuis, ouders Nijhuis-
Aveskamp Joke en Jos, Geertruida Wonniger, Ouders Nijhuis-Egberink. 
 
Zondag 16 Juli: Truus Egberink-Grashof, Hennie oude Egberink, Annie Niehof-
Nolten, Bernard Hampsink, Annie Heuvels-Meijerink, Gerald Koop, 
Truus Steunebrink-Benneker (Beatristraat). 
 
Jaargedachtenis: Hans Damgrave, Ouders Schrader-Bonnes, Pastoor en To van 
Boxtel, Gerhard Nijhuis (Dorpstraat). 
 
 
Pastorpraat: 
Weten wat er in je leeft…… 
Het is al een tijdje geleden dat ik in de krant een verslag heb gelezen van een 
wandelaar die op z’n eentje de Afsluitdijk over was gelopen. 30 kilometer, recht 
toe, recht aan. Hij beschreef die wandeling zo enthousiast, dat ik dacht , dat is 
ook iets voor mij.  
Zo gezegd zo gedaan. 
Op een morgen stond ik om 7.00 uur in Kornwerderzand, in Friesland,  op weg 
naar Den Oever in Noord Holland. De wandelaar die het verslag schreef gaf ook 
een waarschuwing mee, n.l. ga niet te veel letten op de kleine paaltjes langs de 
weg, want daar word je dol van, weer honderd meter , en weer honderd meter, 
en weer honderd meter en dat 30 km lang. 
Het weer was prachtig. Ik was de enige wandelaar, wel veel fietsers, en een druk 
vracht verkeer en natuurlijk – hoe kan het anders – links en rechts alsmaar 
water. 30 km. Lang. 
Tegen 13.00 uur was ik aan de overkant, toen met de bus terug naar de auto om 
weer thuis te komen. 
Nog heel vaak denk ik terug aan die wandeling. En wat me het meest is 
opgevallen , is dat je 30 km. helemaal alleen loopt, je spreekt niemand maar je 
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bent wel de hele tijd met je eigen gedachten bezig ; letterlijk alles komt voorbij, 
maalt door je heen, je werk, je familie, je plannen, de fouten die je gemaakt 
hebt, je vrienden, politiek, de kerk,. Je kunt zo gek niet denken of het kwam aan 
de beurt. Toen ik aan de overkant was, en een bushalte zocht om terug te gaan, 
begon het. Ik stond er verbaasd van waar ik onderweg allemaal aan gedacht had, 
het was bijna een vermoeiende bezigheid. Vermoeiender dan het wandelen. 30 
kilometer met je zelf bezig zijn. Ik vond het achteraf ook heel verfrissend. Vaak 
denk ik terug naar die wandeling; het heeft mij goed gedaan. Je ontdekt wat er in 
je leeft , wat je bezighoudt. Je doet een ontdekking bij jezelf. De vakantie tijd 
staat voor de deur, neem – als het je lukt – ook eens tijd voor jezelf , en ontdek 
wat er allemaal in JOU leeft. 
Hartelijke groeten, 
Henk Jacobs, em. pastor 
 
Kinderkerk De Lutte in het teken van Op Reis  
De laatste Kinderkerk voor de zomervakantie staat in het teken van, hoe kan het 
ook anders, op reis. Veel mensen trekken er in de zomervakantie weer op uit om 
andere culturen en nieuwe mensen te ontmoeten. Door het ontmoeten van 
andere mensen ontstaat er ook vaker begrip en verdraagzaamheid voor elkaar. 
En dat kunnen we in de huidige wereld goed gebruiken.  
De kinderen gaan in deze Kinderkerk ook werkelijk op (een kleine) reis. Vanuit de 
kerk lopen we met elkaar door een gedeelte van het Kerkenbos. En onderweg 
staan we stil bij een aantal bijzondere plekken van het Kerkenbos. En zo zijn we 
net als Jezus en zijn apostelen Op Reis om anderen te ontmoeten.  
De doelgroep van de Kinderkerk blijft kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
Deze speciale buitenlucht bijeenkomst wordt daarom ook weer afgestemd op 
deze doelgroep. De kinderen kunnen actief meedoen en uiteraard verzamelen 
we weer voedsel in voor de voedselbank.  
Zoals gebruikelijk is er na afloop ranja voor de kinderen.   
Wij hopen dat vele kinderen en hun ouders deze Kinderkerk met ons 
meebeleven.  
Datum: 1 juli 2017, Tijdstip: 18.30 uur  
 
 Oecumenische Oogstdankdienst  
Op zondag 3 september zal er een oecumenische oogstdankdienst gehouden 
worden op het erf van de familie Nijhuis, Holtweg 4, 7588 PC Beuningen. 
Deze dienst wordt georganiseerd op initiatief van LTO Noord en Zij-Actief 
afdelingen Losser en Beuningen.  

Aan de voorbereiding van de dienst werken de katholieke 
geloofsgemeenschappen van Losser, De Lutte en Beuningen en de Protestantse 
Gemeente Losser mee.  
Voorgangers in deze dienst zijn: pastor Ingrid Schraven en dominee Hennie 
Marsman. Het Themakoor uit De Lutte verleent haar muzikale medewerking. 
Voor de kinderen is er kinderkerk.  
Door de dames van Zij-Actief wordt de aankleding van het erf verzorgd.  
Het thema van de dienst is: Brood om van te delen.  De collecte is bestemd voor 
de Voedselbank. 
De oecumenische oogstdankdienst begint om 10.30 uur. Hierdoor vervallen de 
zondagse kerkdiensten in de katholieke kerk van De Lutte en in de protestantse 
kerk van Losser. 
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie te drinken en het bedrijf van de 
familie Nijhuis te bezichtigen. U bent allen van harte welkom. 
 
Bedevaart Kevelaer  2017 
Dit jaar wordt het 375 jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd. 
Uiteraard ook in dit jubileum jaar 2017 organiseert de Oost Twentse Processie de 
jaarlijkse bedevaart en wel op vrijdag  25 en zaterdag 26 augustus. 
Naast de busprocessie kan men ook georganiseerd met de fiets naar Kevelaer 
gaan. 
De zang wordt verzorgd door de koren van Geesteren en Noord  Deurningen. 
De intentie voor de bedevaart is :  '' MET MARIA'' 
De kosten bedragen €25,- busbedevaart zonder logies en €5,-fietsbedevaart en 
voor mensen met eigen vervoer. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u 
contact opnemen met uw broedermeester: riavloothuis@hotmail.com  
 tel: 297523 Wilt u verder informatie m.b.t. jubileumjaar i.v.m. vieringen of 
concerten etc. www.wallfahrt-kevelaer.de 
 
Rondreis door het Heilig Land (Israël en Jordanië) 11-21 maart 2018 
Voor velen is het een grote wens het Heilig Land te bezoeken. Letterlijk en 
figuurlijk ontvouwt zich daar het land van de Bijbel. 
Pastoor Munsterhuis organiseert, nu al voor de 7e keer, deze reis. 
We bezoeken o.a. Tiberias,  met een boottocht over het meer, Cafarnaüm met 
een Eucharistieviering.  De Petruskerk, Tabgha, de plaats van de 
broodvermenigvuldiging, Berg der Zaligsprekingen (Bergrede van Jezus), 
doopplaats Yardeniet aan de Jordaan, de Golanhoogvlakte met parken bij de 
bronnen van de Jordaan; de berg Tabor (de berg van de Verheerlijking),  
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Nazareth met de kerk van de aankondiging, Akko met oa. een karavanserai, Kana 
( bruiloft);  
In Jordanie: Madaba met beroemde byzantijnse mozaïeken, Mount Nebo (hier 
zag Mozes het beloofde land), Petra, door een indrukwekkende kloof  naar de in 
roze-rode uitgehouwen oude hoofdstad van de Nabateeërs; terug in Israël: 
Massada (rotsvesting), Dode Zee en natuurlijk daarin ‘zwemmen’, Qumran 
(vondst Bijbelrollen 1947), Jeruzalem met de Hof van Olijven ( gevangenneming 
van Jezus) met een Eucharistieviering, Leeuwenpoort, Bad van Bethesda  
(genezing van een lamme), Via Dolorosa (lijdensweg van Jezus), Grafkerk, 
Lithostrotos, Ecco Homokapel, Suhk (oriëntaalse bazaar), Damascuspoort; 
Klaagmuur met Bar Mitswa (jongens mogen voor het eerst voorlezen uit de 
Boekrol en worden zo opgenomen), Yad Vashem (indrukwekkende monument 
voor de 6 miljoen Joodse slachtoffers van het nazisme), Menorah (grote 7-
armige kandelaar), Knesseth (parlementsgebouw) alleen bezoek van buiten, 
Bethlehem ( geboortekerk). 
Voor inlichtingen en/of opgave belt of mailt U met Pastoor Theo H.P. 
Munsterhuis tel no.06-53163563, mailadres : t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 
 
 

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) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 

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


