
"28 t/m 30 Juni, 36 ste Helle-
hondsdagen voor jong & oud" 

"Gouden ring met bloedkoraalste-
nen verloren"

Agenda
23 Juni  Picknickconcert
28 Juni  t/m 30 Juni HHD
28 Jun  KBO; Gezellige middag  
29 Jun  30e Dorpsloop
30 Jun  Boekenverkoop DDM-stand
02 Jul  Zij-actief, ledenavond
07 Jul  St. Plechelmusfeest
03 Sep  KBO; Fietstocht 
06 Sep  KBO; Bezoek Grolsch

Op 28 juni tijdens de #hel-
lehondsdagen kunt u zelf zien 
hoeveel muzikaal talent De 
Lutte heeft en zingen kinderen 
uit groep 8 ook mee!

Hans Leferink
@hansleferink

Twitter

"De Perfect Showband een fantas-
tische stemming tijdens de HHD"

"De stoere mannen van de solex-
club 't Vliegwiel naar Duitsland " 

"De Hellehond al 40 jaar in het 
centrum van De Lutte"

"De Dorpsloop in De Lutte staat 
als een huis"

" St.Plechelmus is de patroonhei-
lige van onze kerk"

Uitgave 9 - van  22 Juni t/m 12 Juli 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
23 Juni Plechelmusharmonie; Picknickconcert, vanaf 12.30 uur
28 Juni t/m 30 Juni - 36e Hellehondsdagen    
28 Jun KBO; Gezellige middag Erve Dalhoes
29 Jun Loopgroep De Lutte; 30e Dorpsloop tijdens de HHD 
30 Jun DDM; Grote Boekenverkoop tijdens HHD vanaf DDM-stand
02 Jul Zij-actief, ledenavond,bij Hotel De Zwaan, aanvang 20.00 uur
07 Jul St. Plechelmusfeest  m.m.v. Plechelmusharmonie in/rond de kerk
03 Sep KBO; Fietstocht 
06 Sep KBO; Bezoek Grolsch
10 Sep Zij-actief; opening seizoen, 19.00 uur kerk en aansluitend Bingo
13 Sep KBO; Klootschieten in Beuningen.
15 Sep Zij-actief; Regio ledenavond bij hutten in Rossum, Aanvang 20.00 uur
21 Sep Plechelmusharmonie; Nazomerconcert
25 Sep Zij-actief; Regio ledenavond
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
20 Okt Plechelmusharmonie; Twentse cultuurtocht  
16 Nov  Heilig Vormsel; om 19.00 uur, door Vicaris Cornelissen
19 Nov Zij-actief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
10 Dec Zij-actief; kerststukje maken in de Vereeniging
17 Dec Zij-actief; adventsviering (opgave noodzakkelijk)
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122

De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli 2013.  
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via telefoon-
nummer 0541-523005. Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 088-5551122

Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.         0541-552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.   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 10 loopt van 13 juli t/m 2 augustus kopie 
inleveren voor woensdag 3 juli voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
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De 36ste Hellehondsdagen 2013 beginnen vrijdag 28 juni om 19.00 uur met het eerste 
onderdeel van de Beach Games. Iets daarvoor wordt het startschot gelost voor een 
nieuwe aflevering van ‘Rondom de Hellehond’. Om 18.30 uur wordt de jeugd weg-
geschoten en om 19.30 uur beginnen de senior-mountainbikers aan hun wedstrijd. Na 
afloop worden de prijzen getrokken van de Hellehonds-loterij.
Nadat de prijzen zijn verdeeld, wordt het podium onder de bomen vrijgemaakt voor 
de artiesten die zich laten begeleiden door De Lut’s Got Talent Band. Na maanden van 
intensief repeteren, laten enkele lokale toppers de bezoekers van de Hellehondsdagen 
kennis maken met hun vocale en instrumentale kwaliteiten. Wie er allemaal op het po-
dium gaat verschijnen, blijft nog eventjes geheim. Maar op de website zullen binnenkort 
impressies vanuit de oefenruimtes te vinden zijn. Dus hou dat in de gaten!   
Het zaterdagprogramma (29 juni) staat vooral in het teken van de jeugd. Voor de jeugd 
wordt een spectaculaire Wipe Out gehouden op het evenemententerrein voor de 
dorpsboerderij. De organisatie is bij een enthousiaste groep vrijwilligers van SV De Lutte 
in goede handen. Een gloednieuw onderdeel is de boekenmarkt in de dorpskern. Vanaf 
11.00 uur staan er boekenkraampjes opgesteld rondom de feesttent. Het aardige van 
deze markt is dat het mes aan twee kanten snijdt: de deelnemers kunnen hun boeken-
collectie opschonen en de bezoekers kunnen voor een prikkie de nodige vakantielectuur 
en -literatuur aanschaffen.
Zaterdag 29 juni wordt om 17.15 uur het startschot gelost voor de 30ste Dorpsloop. Na 
een enerverende Dorpsloop zorgt de Perfect Showband voor een fantastische stemming 
op het podium onder de bomen. Sinds afgelopen voorjaar heeft deze gerenommeerde 
feestband Marieke Dollekamp in de gelederen. Deze roodharige zangeres maakte veel 
indruk bij The Voice of Holland. Met een repertoire dat bestaat uit Nederlandstalige 
meezingers, gouwe ouwe en natuurlijk veel hits van nu wordt De Lutte op zijn kop gezet.
Op de slotdag van Hellehondsdagen (30 juni) wordt er vanaf 11.00 uur opnieuw een kof-
ferbakverkoop gehouden op het terrein voor dorpshoes Erve Boerrigter. In de boom-
gaard naast Erve Boerrigter begint om 10.00 uur de Home Made Fair, een knusse markt 
waar de bezoekers bij tientallen kraampjes terecht kunnen voor (h)eerlijke producten 
van eigen bodem, leuke  snuisterijen en smaakvolle, tweedehands spulletjes.
Tal van verenigingen staan in de dorpskern opgesteld en proberen met een ludieke 
activiteit de clubkas te spekken. Voor de basisschooljeugd is er een kleedjesmarkt; ideaal 
om verzekerd te zijn van wat extra vakantiegeld. Het dorpshoes Erve Boerrigter zondag 
houdt ook open huis en geeft alvast een voorproefje van het nieuwe seizoen, dat in 
september van start gaat. Natuurlijk is er het gehele weekend kermis voor de jeugd en 
begint om 14.30 uur de mini-playbackshow in de feesttent. De veiling waarmee traditie-
getrouw de HHD worden afgesloten, begint om 17 uur. Mocht u een interessant item in 
de aanbieding hebben, wij houden ons aanbevolen!
Voor meer informatie over de Hellehondsdagen en aanmelding voor de Home Made Fair, 
boekenmarkt, kofferbakverkoop en De Lut’s Got Talent zie www.hellehondsdagen.nl
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Kiek Es!
Hierbij een bijdrage aan de vakantie foto 
reeks in ‘t Luutke die hopelijk een succes 
wordt.
Wij hebben deze foto gemaakt in onze 
caravan op een camping in Cardet in het 
uiterste zuiden van Frankrijk, iets boven 
Montpellier.
Zoals het tegenwoordig gaat op de cam-
pings, ga je niet meer weg zonder tablet of 
laptop of beide en is een goede WiFi ver-
binding op de campings bijna gemeengoed.
Met deze middelen is het dan ook zeer 
eenvoudig om de ontwikkelingen in ons 
dorp, land en de wereld te volgen, hoewel 
sommigen dat weer zeer overdreven zullen vinden. En wanneer je dan het geluk hebt 
in een dorp te wonen waar het dorpsblad ook digitaal te lezen is, zoals bij ons via www.
delutte.com is het helemaal perfect. De techniek staat tegenwoordig nergens meer voor 
want op www.kerkomroep.nl kun je bijvoorbeeld ook nog eens live de gezongen mis van 
Pinksteren in de Plechelmuskerk in ons dorp volgen. Nou zullen sommigen zich afvra-
gen: Waarom ga je nog zo ver weg? Nou ik kan jullie verzekeren dat het met het klimaat 
te maken heeft, want dat is denk ik een reden dat zo onderhand iedereen hier wel wil 
vluchten. Hartelijke groeten van Thea en Theo Meijerink.
            Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen 

Kiek es is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/kiekesintluutke

KBO naar Erve Dalhoes
Vrijdagmiddag 28 juni wordt het een gezellige middag bij Erve Dalhoes.
Om 14.00 uur wordt u verwacht aan de Bavelsweg 2. We gaan daar van alles  doen o.a. 
fijn die middag kuieren, maar luieren mag natuurlijk ook. Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd. We vragen € 5,00 eigen bijdrage deze middag.

Fietsen rondom De Lutte
Zondag 2 juni vond de jaarlijkse fietstocht plaats van de Stichting Dorpshoes De Lutte. 
Het was een overweldigend succes, 255 deelnemers. Veel fietsers kwamen uit De 
Lutte, of de directe omgeving, maar ook een groot aantal kwam van ver, zoals Zutphen, 
Beverwijk, Wierden, Boertange, Vlagtwedde, Deventer, Dordrecht en Assen. Wij willen 
de deelnemers hartelijk bedanken die aan deze tocht hebben meegedaan, dat zij mede 
gezorgd hebben voor dit fantastische succes. Volgend jaar organiseren we weer een 

KIEK ES
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fietstocht en vertrouwen opnieuw op een grote deelname. De datum wordt tijdig be-
kend gemaakt.

Muzieklessen
Onlangs zijn er op de basisschool aanmel-
dingsformulieren voor muzieklessen in het 
seizoen 2013/2014 uitgedeeld. Deze lessen 
aan de muziekschool starten in september 
dus nu is het moment om uw kind (of u zelf) 
aan te melden. Muziek maakt stemt je vro-
lijk, biedt gezelligheid, bevordert de saamho-
righeid en bovenal draagt muziek bij aan een 
betere algemene ontwikkeling. Uit onder-
zoek is gebleken dat kinderen die muziek zich 
beter ontwikkelen dan kinderen die geen 
muziek maken. Buiten dat heb je er je hele 

leven plezier van, een lastige knieschijf zal je hobby later nooit belemmeren.  Jeugdigen 
die beginnen met muziek maken gaan na een aantal maanden les ook al samen spelen, 
muziek is dus zeker geen individuele hobby!
Om in aanraking te komen met muziek en alvast noten te leren lezen kun je starten 
met VIO, voorbereidend instrumentaal onderwijs. Dit hoeft echter niet, ook direct 
aanmelden voor muziekles is geen enkel probleem. Wanneer je lid wordt van de Sint 
Plechelmus Harmonie krijg je een instrument in bruikleen, korting op het lesgeld aan de 
muziekschool en worden de meeste lessen in De Lutte gegeven. Dus als je altijd al op alle 
pannen slaat, meld je dan aan voor slagwerk.Wanneer je mooie liedjes niet alleen wilt 
fluiten maar ook wilt kunnen spelen, kies dan voor klarinet, trompet, saxofoon, dwars-
fluit, trombone of één van vele andere blaasinstrumenten. Wij hopen je in beide geval-
len graag als lid te mogen begroeten. Voor meer informatie over ons lidmaatschap kun je 
kijken op onze website www.plechelmusharmonie.nl. 

Van de wijkagent
I.v.m. eigen vakantie, sluiting dorpsboerderij tijdens 
schoolvakantie etc. is er geen spreekuur op de dinsdagen 
tijdens de vakantieperiode. Ik ben pas weer bereikbaar 
op mijn spreekuur op dinsdag 20 augustus 2013. Dit 
houdt niet in dat ik helemaal niet bereikbaar ben. U kunt 
altijd bellen, mailen, of via twitter en facebook contact 
met mij opnemen. Ik zal dan z.s.m. contact met u opne-
men. Bij afwezigheid zal een collega waarnemen. met 
vriendelijke groet, Bennie Peters
0900-8844 - bennie.peters@twente.politie.nl - Twitter: 
@WijkagentBennie
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St. Plechelmus
St.Plechelmus is de patroonheilige van de 
basiliek in Oldenzaal en van onze kerk in De 
Lutte. Ook de kerken van Rossum, Deurnin-
gen en Saasveld zijn aan deze heilige gewijd, 
maar toch is niet bekend  of  Plechelmus ooit 
in Twente is geweest.    Omstreeks het jaar 
700 werden n.l. de eerste Tukkers tot het 
christendom bekeerd door de H. Marcellinus 
die in 733 in Oldenzaal is gestorven en ook de 
H.Lebuïnus predikte in die jaren in het oosten 
van het land.
De H.Willibrordus, die de Apostel van Neder-
land wordt genoemd stierf in het jaar 739 .
St. Plechelmus kwam pas in 753 vanuit Schot-
land  naar Nederland om  het evangelie te prediken en van zijn beschermer Pepijn van 
Herstal (hofmeijer van de Frankische Koning) kreeg hij de Pietersberg bij Roermond als 
zetel.  Tegenwoordig heet dit de Odiliënberg en hier is nog steeds een klooster en een 
mooie kerk aanwezig.   Aangenomen wordt dat hij van hieruit de omliggende gebieden 
binnen de Rijngrens tot het christendom bekeerde samen met  Wiro en Odgerus. Zijn 
laatste levensjaren bracht Plechelmus ook door in Odiliënberg waar hij op hoge leeftijd 
stierf.

Na ruim 100 jaar werd zijn stoffelijk overschot naar Utrecht 
gebracht maar toen bissschop Hungerius van Utrecht moest 
vluchten voor de Noormannen week hij uit naar Odiliënberg 
en nam de Plechelmusrelikwieën mee.  Later gingen ze terug 
naar Utrecht, raakten hier een tijdje zoek maar ze werden 
door bisschop Balderik terug gevonden die ze liet “verhef-
fen” wat in die tijd een soort bisschoppelijke heiligverklaring 
betekende.
Deze bisschop Balderik liet in 954 in Oldenzaal een stenen 
kerk bouwen en deze werd toen toegewijd aan Plechelmus 
en relikwieën van Plechelmus werden naar deze nieuwe kerk 
gebracht.
Zó begon de Plechelmus-verering in Oldenzaal en omstreken, 
die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. Tijdens de 
hervorming ( vanaf 1550) moesten de relikwieën herhaalde-

lijk in veiligheid worden gebracht maar rond 1825 kwamen ze weer in het bezit van de 
kerk. De relikwie van het hoofd werd gesloten in een borstbeeld, dat jaarlijks op de

KRONIEK  DE LUTTE

Sint Odiliënberg (nabij Roermond)

Plechelmusbeeld in de Toren
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feestdag van de H.Plechelmus  door 
de Oldenzaalse basiliek wordt rondge-
dragen. Andere delen van het lichaam 
zijn door de vele omzwervingen ver-
loren gegaan maar ook in de kerk op 
de Odiliënberg is een schrijn aanwezig 
met relikwieën van Plechelmus, Wiro 
en Otgerus.  Zie foto. 
In 1856 ontving onze Plechelmuskerk 
ook een relikwie van de H.Plechelmus 
afkomstig  uit Odiliënberg. 
Tot de St.Plechelmusparochie van 
Oldenzaal behoorde destijds een zeer 
groot gebied en toen Deurningen, Saasveld. Rossum en De Lutte zelfstandige parochies 
werden werden de kerken hier ook gewijd aan de H.Plechelmus.
De beeltenis van onze schutspatroon is op diverse plaatsen te zien.  Hoog in de toren 
staat een beeld gemaakt van Bamberger steen en werd in 1844  geplaatst . Naast het 
altaar op het priesterkoor staat ook een beeld van Plechelmus dat recentelijk is geres-
taureerd  en ook staat in een van de gebrandschilderde ramen een beeltenis van Ple-
chelmus.   Is Plechelmus de schutspatroon van Oldenzaal maar ook al twee eeuwen  van 
onze dorpsgemeenschap en daarom wordt dit gevierd ….ook in De Lutte !
- Tonnie Bekke -

Dorpsloop De Lutte al 30 jaar een succes !
Het begon allemaal in het voorjaar van 1984, 
de ideeën voor een hardloopwedstrijd in De 
Lutte begonnen te borrelen. Dit naar aanleiding 
van een hardlooponderdeel van de toenmalige 
zeskamp die werd gehouden naast het oude 
gymlokaal aan de Boerrichterstraat. De Lutte 
was rijp voor een eigen atletiekevenement. Op 
de eerste vergadering op 21 april 1984 bij Ber-
tus Visschedijk thuis werd er afgesproken, om 
op 29 juli 1984 bij de 17e Hellehondsdagen de 
1e Dorpsloop in De Lutte te organiseren. Toen 

waren de afstanden resp. 2,3 km en 7 km. Dit is de jaren daarna veranderd in een 0,5 km 
, 2,5 km , 5 km en 10 km. Het aantal deelnemers op de 2,3 km bedroeg destijds 28 met 
als winnaar T. Veldhuis.Op de 7 km bedroeg het aantal 61 met als winnaars Rinus en Ma-
rianne de Schipper. Een jaar later groeide het aantal deelnemers al naar 61 en resp.141 
deelnemers, meer dan een verdubbeling. De jaren daarna namen de deelnemersaantal-
len explosief toe en liggen tegenwoordig tussen de 800 en 1000 deelnemers.
Na de officiële oprichting van de club “Loopgroep De Lutte” kreeg de Dorpsloop een of-
ficiële KNAU status, met als gevolg dat de wedstrijd aantrekkelijk werd voor topatleten

Relikwieschrijn van Sint Odiliënberg met  o.a. relikten 
van St. Plechelmus
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uit binnen-en buitenland. De eerste grote toppers kwamen in 1990. Europees kampioen 
en veelvuldig Nederlands kampioen Gerard Nijboer kwam naar De Lutte, evenals wereld-
kampioene triatlon Thea Sybesma.  De loopwereld stond op zijn kop in De Lutte. Duizen-
den mensenstonden aan het parcours om deze wereldtoppers te kunnen aanschouwen. 
En natuurlijk wonnen zij ! De jaren daarna volgden er meerdere toppers uit binnen- en 
buitenland, ook Gerard Nijboer die nog weer 2 keer terug kwam, evenals Thea Sybesma, 
en allen stelden hun loopkwaliteiten ten toon aan het enthousiaste Lutter publiek.
De organisatie was en is nog steeds standvastig, erkende hardloopspecialisten van de 
Loopgroep De Lutte met al hun ervaring, ondersteunen dit evenement.
De jaren daarna volgden er meerdere toppers uit binnen- en buitenland, ook Gerard 
Nijboer die nog weer 2 keer terug kwam, evenals Thea Sybesma, en allen stelden hun 
loopkwaliteiten ten toon aan het enthousiaste Lutter publiek.
De organisatie was en is nog steeds standvastig, erkende hardloopspecialisten van de 
Loopgroep De Lutte met al hun ervaring, ondersteunen dit evenement.
Na maar liefst 30 jaar actief te zijn geweest, heeft Frans Wiefferink, altijd verantwoorde-
lijk voor het parcours, na deze editie zijn uittreden uit de organisatie aangekondigd. 
Zijn opvolger is inmiddels al aardig ingewerkt, dit om de continuïteit voor de toekomst 
te kunnen waarborgen.  De Dorpsloop in De Lutte staat als een huis en hoopt nog vele 
jaren de Hellehondsdagen van een hoogstaand sportief element te voorzien.
Het programma voor deze jubileumeditie op zaterdag 29 juni is als volgt:

17.15 uur  Bambiniloop, ca. 500 meter  voor kinderen t/m 6 jaar
17.30 uur  2,5 km  voor de jeugd t/m 12 jaar
18.00 uur  5 km     
19.00 uur  10 km
Voor de tijdregistratie wordt er gelopen met de champion chip.
De organisatie stelt een huurchip ter beschikking. Er is een speciaal jubileumpresentje 
voor elke deelnemer. Tevens is er een speciale prijs voor de eerste Lutter dame en heer 
op de 5 en 10 km. Voorinschrijven kan tot 23 juni, na-inschrijven kan tot uiterlijk 30 
minuten voor aanvang in Erve Boerrigter. Uitgebreide info is te vinden op de website van 
de Loopgroep De Lutte : www.loopgroep.nl of  tel.06-14625080.

Ouderenuitstapje komt eraan!
Voordat de schoolvakanties beginnen, wil de or-
ganisatie van de ouderentocht alvast de aandacht 
vragen voor dit jaarlijkse uitstapje. Het leek ons 
goed om nu alvast te melden hoe het programma 
voor die dag er in grote lijnen uit gaat zien. Op 
woensdag 18 september vertrekken we met een 
luxe touringcar richting Noord-Duitsland. Onder-
weg is er een stop bij het zogeheten Speicher-
bechen in Geeste, een enorme waterplas (180 
hectare) die zeer geliefd is bij watersporters.
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Op deze locatie is er koffie met gebak voor de deelnemers. Via een prachtige route 
wordt de tocht vervolgd richting Aschendorf. In dit kleine plaatje, bekend van de ADO-
gordijnen, wordt een uitgebreid lunchbuffet genuttigd. Na de middag rijden we door 
richting Papenburg, de oudste en langste veenkolonie van Duitsland, waar een des-
kundige gids ons rondleidt over de vermaarde Meyerwerft. Deze scheepswerf is vooral 
bekend vanwege de indrukwekkende cruiseschepen die hier worden gemaakt in de 
grootste, overdekte scheepsbouwhallen ter wereld! Jaarlijks wordt de werf bezocht door 
meer dan 250.000 belangstellenden. Op de terugweg wordt net voor het passeren van 
de Duits-Nederlandse grens een stop gemaakt in Gronau.
Een prachtige dag wordt hier afgesloten met een driegangen-diner. 
De organisatie van dit uitstapje, vooral bestemd voor de AOW-ers, gepensioneerden en 
VUT-ters in onze gemeenschap, is in handen van de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter. 
Er wordt uitsluitend in bussen gereisd. Zij die de laatste jaren in een tehuis buiten De 
Lutte verblijven, kunnen natuurlijk ook mee. Indien u gebruik zou willen maken van een 
rolstoel en daar zelf niet over beschikt, dan kunnen wij hiervoor zorgen. Op een later 
moment zullen we in ?t Luutke terugkomen op dit uitstapje en krijgt u de gelegenheid 
zich hiervoor aan te melden. Woensdag 18 september is in elk geval een dag om vrij te 
houden.

Hellehond en De Lutte: gouden jubileum
Het was in de zomer van 1973 dat Herman Steghuis, toen 
medewerker van de gemeente Losser, afdeling groen-
voorziening, met zijn gemotoriseerde driewielkar de 
Hellehond ons dorp binnen reed. Tot dan (vanaf 1950) 
had dit prachtige beeld in de tuin gestaan van de familie 
Molkenboer aan de Paasbergweg.  Het is dus deze zomer 
precies 40 jaar geleden dat de Hellehond een plaatsje 
kreeg in het centrum van De Lutte. Het beeld is door de 
gemeente gekocht van de familie Molkenboer. Voor meer 
geschiedschrijving verwijzen wij u graag naar 
www.delutte.com. 
Ter gelegenheid van deze gouden verwevenheid van het 
beeld met onze Lutter identiteit wordt tijdens de komen-

de Hellehondsdagen (de verjaardag van de Hellehond) een nieuw bronzen beeldje van 
de Anubis Sedens (vertaald: ‘zittende Hellehond’) gepresenteerd. De stichting Anubis 
Sedens heeft het beeldrecht in 2002 aangekocht van de schepper, beeldhouwer Pieter 
de Monchy. Vandaar dat zij de mogelijkheid/bevoegdheid heeft om sculpturen van de 
Hellehond te laten maken en voor belangstellenden te koop aan te bieden. Vooralsnog 
worden er ‘slechts’ 50 exemplaren gemaakt, die genummerd worden. Kunstenaar Be-
rend Seiger te Agelo tekent in opdracht van de stichting voor het maken van het beeldje. 
De stichting werkt met een intekenlijst, die tijdens de HHD beschikbaar is bij de stand 
van Anubis in de Plechelmusstraat en later tijdens de veiling onder de bomen. De stich-
ting biedt het beeldje van brons tijdens de Hellehondsdagen aan voor een jubileumprijs 
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van €175,00. Na de Hellehondsdagen wordt het beeldje verkocht bij de firma Morsink 
Dier en Hobby en de VVV van De Lutte/Losser.

Meerdaagse tocht naar Duitsland
Afgelopen donderdagochtend 
vroeg vertrokken de leden van de 
solexclub 't Vliegwiel uit De Lutte 
voor een meerdaagse tocht naar 
Duitsland. De avond ervoor wer-
den de fietsen met aandrijfwiel 
in een vrachtwagen geladen en 
reisden de leden de volgende och-
tend per trein vanaf Bad Bentheim 
richting Koblenz.
Van de 36 leden sloten zich er 
33 aan bij deze rally. De equipes 
moesten allemaal zelf voor brand-
stof zorgen, en deze werd ook keurig in een jerrycan van 3 liter meegebracht. Voor de 
inwendige mens zorgde de Duitse gastronomie.
De stoere mannen overnachtten in Jugendherberge. De tocht voerde over drie dagen 
van Koblenz naar Rudesheim. De club is ook volledig selfsupporting. Een volledige ge-
reedschapset, verbandtrommel, AED-apparaat, reserveonderdelen en zelfs één met zijn 
knuffel!
Het is voor de vijfde keer dat de leden van de solexclub een tocht maken, dus een lus-
trum. Waren de eerste drie evenementen 'slechts' eendaagse tochten, vorig jaar werd 
de eerste meerdaagse toertocht gemaakt langs de Moezel. Dat smaakte naar meer. 
Vandaar deze vierdaagsetocht langs de Rijn. De coureurs zijn inmiddels op zondagavond, 
naar verluid zonder kleurscheuren, weer in De Lutte aangekomen.

Bloedkoraalstenen verloren
Ik heb mijn gouden ring met bloedkoraalstenen 
verloren.
Waarschijnlijk is hij mij afgegleden tijdens de 
begrafenis van Ben Bossink. Ik had erg koude 
handen,vandaar dat ik het niet gemerkt heb. Ik 
heb al op het koor gekeken,ook al in de kerk en op 
het kerkhof. Misschien vindt iemand hem nog. Hij 
heeft voor mij een zeer grote emotionele waarde 
(erfstukje van mijn Moeder). Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet Antoinette Oosterbroek, tel. 
06-20436279
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
Zondag	  23	  juni	   :	  Terugkomviering	  	  1e	  H.	  communie	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  L.	  Ros	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Sven	  Grunder	  en	  Sander	  Olde	  Rikkert 
	  
Woensdag	  26	  juni	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  28	  juni	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Zondag	  30	  juni	   :	  Viering	  t.g.v.	  Hellehondsdagen	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  themakoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  V.	  Bulthuis	  	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Remco	  Volker	  en	  Roman	  Olde	  Nordkamp 
	  
Woensdag	  3	  juli	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  7	  juli	   :	  Plechelmusfeest	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  P.	  Kuipers	  	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Bart	  Leferink	  en	  Stan	  Loohuis 
	  
Dinsdag	  9	  juli	   	  	  	  	  	  	  :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  10	  juli	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
	  
Vrijdagmorgenviering	  
In	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus	  is	  er	  op	  vrijdagmorgen	  geen	  viering	  
i.v.m.	  onderbezetting	  van	  het	  pastorale	  team	  	  
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Misintenties	  
Zondag	  23	  juni:	  
Ouders	  Reimer-‐Haafkes,	  Martijn	  Olde	  Riekerink,	  Gerhard	  Welhuis	  (Bavelsweg),	  
Herman	  Koertshuis,	  Dinie	  Morsink,	  Ouders	  Lentfert-‐Nijhuis,	  Hendrik	  	  Brookhuis,	  
Tonnie	  Lentfert-‐Broekhuizen,	  Ben	  Bossink,	  Hendrik	  Schrader	  en	  kleinzoon,	  
Marietje	  Pünt-‐olde	  Nordkamp,	  Johan	  Withag.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Jan	  Hampsink,	  Henk	  Hoek.	  
	  
Zondag	  30	  juni:	  	  
Annette	  Olde	  Hendrikman-‐Wigger,	  Hendrik	  Wigger,	  Jan	  Volker,	  Ouders	  
Geertshuis-‐Perrevoort,	  Dinie	  Morsink,	  Hendrik	  Beernink,	  Jan	  Wonniger,	  Johan	  
Jeunink,	  Ben	  Bossink,	  Johan	  Oude	  Egbrink	  (past.	  Geerdinkstraat),	  Dinie	  Nijhuis-‐
Aveskamp	  	  en	  Joke	  en	  Jos,	  Marietje	  Pünt-‐olde	  Nordkamp,	  Johan	  Withag.	  
	  
Jaargedachtenis:	  	  
Annie	  Jeunink-‐Boers,	  Ouders	  Schasfoort-‐Koekkoek.	  
	  
Woensdag	  3	  juli:	  
Johanna	  Meijer-‐Notkamp.	  
	  
Zondag	  7	  juli:	  
Johan	  Kortman	  en	  Marianne	  Wassink	  Kortman,	  Herman	  Koertshuis,	  Ouders	  ter	  
Brake-‐groote	  Beverborg,	  Dinie	  Morsink,	  Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Antonius	  Grote	  
Punt,	  Frans	  Koertshuis,	  Gerard	  Bosch	  (Beuningerstaat),	  Cato	  Alberink-‐Bartelink	  
(Past.	  Geerdinkstraat),	  Ine	  Nijhuis-‐Wigger	  (van	  bekende),	  Marietje	  Pünt-‐olde	  
Nordkamp,	  Johan	  Withag,	  Ter	  ere	  van	  Maria.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Ouders	  Wonniger-‐Koertshuis,	  Geertruida	  Wonniger,	  Gerhard	  Grote	  Punt,	  Ouders	  
Rolink-‐Lokotte,	  Johanna	  Meijer-‐Notkamp	  en	  Henk	  Meijer.	  
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Gedoopt:	  
Isa,	  	   dochter	  van	  Ralf	  Kristen	  en	  Nienke	  Tijman	  op	  Smeijers	  
Lise,	  	   dochter	  van	  Bas	  Pross	  en	  Danielle	  Torchalski	  
Lasse,	  	   zoon	  van	  Maikel	  Morsink	  en	  Wendy	  Brand	  
Sara,	  	   dochter	  van	  Richard	  Pot	  en	  Karin	  Evering	  
	  
	  
Overleden:	  
Marietje	  Pünt-‐olde	  Notkamp,	  Verpleeghuis	  Oldenhove	  Losser.	  	  
Op	  de	  leeftijd	  van	  81	  jaar.	  
Johan	  Withag,	  Verpleeghuis	  Gereia	  Oldenzaal.	  Op	  de	  leeftijd	  82	  jaar.	  
Stien	  Rolink-‐Pikkemaat,	  Lutterzandweg	  9.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  81	  jaar	  
	  
Afscheid	  Pastoor	  Bulthuis	  
Na	  bijna	  vier	  jaar	  werkzaam	  te	  zijn	  geweest	  in	  onze	  parochie	  Lumen	  Christi	  
neemt	  pastoor	  Victor	  Bulthuis	  afscheid.	  Op	  1	  juli	  begint	  hij	  aan	  zijn	  nieuwe	  
functie	  in	  de	  St.Benedictus-‐parochie	  te	  Elst.	  
Om	  zijn	  vertrek	  te	  markeren	  nodigen	  we	  u	  uit	  om	  zondag	  30	  juni	  a.s.	  aanwezig	  te	  
zijn	  bij	  de	  eucharistieviering	  ten	  afscheid	  van	  Pastoor	  Victor	  Bulthuis	  in	  de	  	  
St.	  Nicolaaskerk	  te	  Denekamp.	  Aanvang:	  10.30	  uur	  
Na	  afloop	  van	  de	  viering	  bent	  u	  in	  de	  gelegenheid	  persoonlijk	  afscheid	  van	  hem	  
te	  nemen	  in	  Hotel	  De	  Schout	  (t.o.	  de	  Nicolaaskerk)	  te	  Denekamp.	  
Namens	  parochiebestuur	  Lumen	  Christi	  
J.G.M.	  Mistrate	  Haarhuis,	  vicevoorzitter,	  L.C.M.	  Rondhuis,	  secretaris	  
	  
Terugkom	  viering	  1e	  H.	  Communie	  
In	  navolging	  van	  de	  overige	  locaties	  van	  Lumen	  Christie	  zal	  er	  dit	  jaar	  ook	  in	  	  
De	  Lutte	  een	  Terugkomviering	  zijn	  voor	  alle	  kinderen	  die	  op	  26	  mei	  jl.	  de	  eerste	  
Heilige	  communie	  hebben	  gedaan.	  	  
Deze	  kinderviering,	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor,	  heeft	  het	  thema:	  	  
“Wie	  is	  Jezus?”	  De	  lezingen,	  gebeden	  en	  liederen	  in	  deze	  speciale	  viering	  zijn	  
gericht	  op	  de	  kinderen.	  
We	  hopen	  alle	  communicantjes	  met	  hun	  ouders,	  broertjes	  en	  zusjes	  te	  kunnen	  
begroeten.	  Uiteraard	  is	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  deze	  viering	  bij	  te	  wonen	  op	  
zondag	  23	  juni	  om	  9.00	  uur	  in	  de	  Plechelmuskerk.	  
Werkgroep	  eerste	  Heilige	  Communie	  
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Tijdelijke	  aanpassing	  doordeweekse	  vieringen	  
Op	  zondag	  30	  juni	  neemt	  pastoor	  Victor	  Bulthuis	  afscheid	  van	  de	  parochie	  
Lumen	  Christi	  in	  de	  eucharistieviering	  van	  10.30	  uur	  in	  Denekamp.	  Zijn	  opvolger,	  
pastoor	  Theo	  Munsterhuis,	  wordt	  pas	  op	  zondag	  8	  september	  geïnstalleerd.	  	  
Dat	  betekent	  dat	  de	  parochie	  in	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus	  zonder	  pastoor	  zit.	  
Mede	  gelet	  op	  de	  vakanties	  van	  de	  overige	  pastores	  en	  de	  beperkte	  
beschikbaarheid	  van	  emeriti	  moet	  op	  grond	  hiervan	  het	  aantal	  doordeweekse	  
vieringen	  tijdelijk	  worden	  gereduceerd.	  	  
Vanaf	  1	  september	  vinden	  de	  doordeweekse	  vieringen	  weer	  plaats	  zoals	  
gebruikelijk.	  	  
Wij	  hopen	  op	  uw	  begrip.	  
	  
Vrijdagmorgenviering	  
In	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus	  is	  er	  op	  vrijdagmorgen	  geen	  viering	  
i.v.m.	  onderbezetting	  van	  het	  pastorale	  team	  
	  
Bedevaart	  Kevelaer	  voor	  parochianen	  van	  Beuningen	  en	  De	  Lutte	  
Op	  dinsdag	  3	  september	  gaan	  wij	  weer	  naar	  Kevelaer.	  
Pastoor	  Jacobs	  zal	  deze	  bedevaart	  begeleiden.	  	  
Het	  vertrek	  is	  om	  8	  uur	  vanaf	  het	  kerkplein	  in	  De	  Lutte.	  	  
Zoals	  altijd	  is	  er	  een	  koffiestop.	  	  Er	  is	  een	  gezamenlijke	  warme	  maaltijd	  in	  
Kevelaer	  en	  op	  de	  terugweg	  is	  nog	  een	  stop	  voor	  een	  consumptie.	  	  
De	  kosten	  zijn	  45	  euro	  per	  persoon.	  Graag	  betalen	  in	  de	  bus.	  	  
Bij	  voldoende	  deelnemers	  gaan	  we	  met	  2	  bussen,	  anders	  met	  één	  bus	  voor	  	  
60	  personen.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  vanuit	  De	  Lutte	  30	  personen	  mee	  kunnen.	  	  
Geef	  u	  dus	  zo	  spoedig	  mogelijk	  op,	  want	  vol	  =	  vol.	  	  
Opgave	  voor	  1	  juli	  bij	  mevr.	  M.	  Meijer,	  tel.	  0541-‐551443.	  
	  

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

Openingstijden;	  dinsdag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  10.30	  uur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  woensdagavond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.30	  –	  20.30	  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	  
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Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639



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


