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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u 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

De actieve Ontmoeting in Erve Boerrigter
Ontmoetingsgroep waar bewegen, actief zijn
en gezond eten centraal staan.
Speciaal voor inwoners uit De Lutte die
alleenstaand, eenzaam zijn, wat beweging
kunnen gebruiken en op zoek zijn naar
contacten. Leeftijd vanaf 65 jaar.
Woensdag van 10.00 uur tot 13.30 uur;
onder begeleiding van professionals.
 

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.
Donderdag 25 juli is de prikpost gesloten

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, De Lutte

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 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor  vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 11 loopt van 23 juli tot 13 augustus2019 
kopij inleveren woensdag 17 juli voor 20.00 uur via e-mail.

 Juli

Zij-Actief elke dinsdagavond fietsen
5 42ste Hellehondsdagen
6 42ste Hellehondsdagen
7 42ste Hellehondsdagen
11  KBO Gezellige middag
14 Patroonsfeest H. Plechelmus
14 Open imkerijdag
17 Deadline Luutke 11
31 Kuierwandeling

 Augustus

Zij-Actief elke dinsdagavond fietsen

 7 Deadline Luutke 12
17 Fietstocht Toer de Boer
23  1-daagse bedevaart Kevelaer
23 2-daagse bedevaart Kevelaer
24 2-daagse bedevaart Kevelaer
28 Deadline Luutke 13
31 Kuierwandeling

 September

18 Deadline Luutke 14

 Oktober

 9 Deadline Luutke 15

JAARKALENDER 2019
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DorpsInfoPunt
Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag van de maand)
Dinsdag:
19.00 – 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters (met vakantie tot 27 aug)
Donderdag:
08.00 - 9.15 uur:  prikpost SHO

Wist u dat:
• Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen 
naar: 0541-552009
• U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Gedurende de gehele week gastvrouwen/heren aanwezig zijn in het dorpshoes 
• De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder  helpen 
• Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Aangepast openingstijden Dorpshoes Erve Boerrigter in de vakantieperiode van 
maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus 2019.
Elke werkdag, van maandag  t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur.
De bibliotheek heeft dan dezelfde openingstijden als ons Dorpshoes. 
Er is in de vakantieperiode geen bieb personeel aanwezig.
De VVV is ook elke werkdag geopend van 09.00 – 16.30 uur en de zaterdagmorgen van 
10.00 – 13.00 uur.
Er zijn in de vakantieperiode geen activiteiten in ons Dorpshoes zoals Yoga, Bridge, mu-
zieklessen en EHBO. Wel is het “ontmoetingspunt” van Zorggroep Sint Maarten er elke 
dinsdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.
De Actieve ontmoeting op de woensdagmorgen heeft vakantie van 24 juli t/m 7  au-
gustus .
Heeft u nog vragen omtrent activiteiten kunt u ons altijd mailen gea@dorpshoes.nl of 
bellen 0541-552009. Elke dag staan onze vrijwilligers voor u klaar om u van informatie 
te voorzien.

Wij wensen u allen  een heel prettige, zonnige, vakantieperiode toe.

DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

COLLECTE EPILEPSIEFONDS
 In de week van 3 t/m 8 juni was de collecte voor het Epilepsiefonds.
De opbrengst hiervan was € 1911,64 in De Lutte en Beuningen.
Wij willen u bedanken voor uw gift en tevens bedanken we alle collectanten voor 
hun inzet.
Tevens zijn we ook nog op zoek naar nieuwe collectanten.
 
Agnes Scholte Lubberink en Marianne Schasfoort
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Het weekend van 5, 6 en 7 juli staat het 
dorp in het teken van de 42e editie van 
de Hellehondsdagen. Veel vertrouwde 
activiteiten staan ook dit jaar weer op 
het programma, maar daarnaast zijn 
er ook enkele nieuwe onderdelen aan 
toegevoegd.

Vrijdag 5 juli
Vrijdag tegen het einde van de middag 
worden de Hellehondsdagen afgetrapt. 
De kermis gaat open en het Culinair 
Beachvolleybaltoernooi gaat van start. 
Onder het genot van een drankje en een 
hapje van de barbecue strijden verschil-
lende bedrijven uit De Lutte (en omge-
ving) op het Lutter Copacabana om de 
prijzen. Ook de zendpiraten van Zendertje 
Hellehond zijn dan vanuit de extra feest-
tent al begonnen aan hun uitzendmara-
thon. Het hele weekend lang slingeren zij 
gezellige piratenhits de ether in.
Daarna wordt het startschot gelost voor 
een nieuwe editie van de mountainbike-
wedstrijd ‘Rondom de Hellehond’. De be-
klimming van de inmiddels beruchte ‘Col 
du Plexat’ en het ludieke commentaar van 
de verslaggevers zal ervoor zorgen dat 
ook de wat minder sportieve toeschouwer 
zich geen moment zal vervelen. Nadat de 
prijzen zijn verdeeld, wordt het podium 
vrijgemaakt voor een gezellig feestje 
van Qmusic. Twee DJ’s draaien tijdens 
de Foute Party urenlang de allergrootste 
foute hits die stiekem best goed zijn.

Zaterdag 6 juli
Zaterdagochtend staat in het teken 
van de jeugd. Voor de kinderen van de 
basisschool worden de spectaculaire 
HelleGames gehouden op het evene-
mententerrein voor dorpshoes Erve 
Boerrigter. Hier is ook aan de allerklein-
sten is gedacht, want tegelijkertijd begint 
het gratis kinderprogramma met leuke 
knutselactiviteiten.
Tegelijkertijd wordt het Lutter 
Copacabana vrijgemaakt voor een nieuw 
onderdeel van de vertrouwde Beach 
Games, een toernooi waarbij families on-
derling de strijd aan kunnen gaan.
Aan het einde van de middag wordt 
het eerste startschot gelost voor 
weer een sportief onderdeel van de 
Hellehondsdagen, de Dorpsloop. Op vier 
verschillende afstanden kan jong en oud 
deelnemen aan deze hardloopwedstrijd. 
Op zaterdagavond gaat in De Lutte de Hel 
weer los! De avond begint met de prijs-
uitreiking van de grote Lutter Dorpsquiz 
die een week voorafgaand aan de 
Hellehondsdagen heeft plaatsgevonden. 
Aansluitend kun je in de feesttent op het 
Floortje Norman Square genieten van een 
avondvullend programma met muziek 
voor jong en oud. De hoofdact van de 
zaterdagavond is de band MmoozZ! Zij 
spelen een breed repertoire van pop, rock, 
soul, dance, de nieuwste Top 40 hits, maar 
natuurlijk ook de classics.

DE LUTTE MAAKT ZICH OP VOOR DE HELLEHONDSDAGEN
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PROGRAMMA 2019

Zondag 7 juli
Op zondag, de slotdag van 
Hellehondsdagen, is er de hele dag vertier 
op verschillende plekken in het dorp.
Al vroeg in de ochtend start de 
Hellehondwandeling van 7 kilometer en 
de Hellehondsfietstocht van 25 kilometer. 
Deze eindigen beide rond het middaguur 
in het dorp en worden afgesloten met 
koffie en wat lekkers. Op de Appelhof is 
het dan al gezellig druk bij het knusse 
Proef & Geniet. Een gezellig evenement 
met leuke kraampjes en verschillende 
foodtrucks die er hun culinaire kunsten 
vertonen. 
Op het terrein voor dorpshoes Erve 
Boerrigter wordt 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. Tegelijkertijd druppelt het 
terrein ook vol met oldtimer tractoren. 

Na een korte tentoonstelling vertrekken 
zij voor een mooie oldtimertocht door de 
omgeving van De Lutte.
De basisschooljeugd verdient ondertus-
sen een zakcentje bij met het verkopen 
van speelgoed op de kleedjesmarkt of 
met een optreden als levend standbeeld. 
Ook het Lutter brandweerkorps is de hele 
middag aanwezig met verschillende de-
monstraties, waaraan de jeugd actief kan 
deelnemen en op het Lutter Copacabana 
wordt weer gevolleybald.
De Hellehondsdagen worden zondag-
avond traditiegetrouw afgesloten met 
een ludieke veiling. Ook dit jaar komen 
uitzonderlijke stukken onder de hamer 
van de beide veilingmeesters.

Wilt u meer informatie over de 
Hellehondsdagen of u aanmelden voor 
één van de activiteiten? Kijk dan op de 
website www.hellehondsdagen.nl.

VRIJDAG 5 JULI 2019
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 Hoch die hände, Wochenende!

ZATERDAG 6 JULI 2019
10:00 uur – 14:00 uur Kinderprogramma (o.a. knutselen)
 10:00 uur – 15:00 uur HelleGames (zeskamp)
 13:00 uur – 15:00 uur Waar schijt de koe?
 13:00 uur – 17:00 uur Beach Games – Beachvolleybal Families
 17:30 uur – 20:30 uur Dorpsloop
 21:00 uur – 01:00 uur De hel geet los!

ZONDAG 7 JULI 2019
09:00 uur – 10:30 uur Hellehondswandeling
 09:00 uur – 11:00 uur Hellehondsfietstocht
 09:00 uur – 15:00 uur Kofferbakverkoop
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KOFFERBAKVERKOOP 2019

Op zondag 7 juli organiseert Jong 
Nederland De Lutte opnieuw een 
kofferbakverkoop op het evenemen-
tenterrein voor het dorpshoes aan de 
Plechelmusstraat. 
De kofferbakverkoop is een vlooien-
markt vanuit- en achter een personen-
auto. Speelgoed, kleding en huisraad 
kunnen op een leuke manier aan de man 
gebracht worden. 
Er mogen geen etenswaren, dranken 
en dieren te koop worden aangeboden 
en commerciële verkopers worden niet 
toegelaten.
Het terrein is gratis toegankelijk voor de 
bezoekers van de kofferbakverkoop. 
Door de omvang van het terrein is er 
plaats voor een beperkt aantal auto’s. 
Deelnemers dienen zich daarom vooraf 
aan te melden. 
Om u aan te melden gaat u naar de site 
www.hellehondsdagen.nl hier vindt u 
het aanmeldingsformulier en de algeme-
ne voorwaarden. 
De kosten voor deelname bedragen 

€10,- per standplaats. Vooraf dient u een 
bedrag van €20,- per standplaats over te 
maken. Bij het verlaten van het terrein 
ontvangt u €10,- retour,  mits u uw stand-
plaats schoon achterlaat. 
Pas nadat de betaling voldaan is, is uw 
aanmelding definitief. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
kofferbakverkoop@jndelutte.nl 

 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
 11:00 uur – 17:00 uur Proef & Geniet
 12:00 uur – 16:00 uur Beach Games – Beachvolleybal Volwassenen
 11:00 uur – 15:00 uur Brandweerdemonstratie
 17:00 uur – 19:00 uur Veiling
 19:00 uur  Afsluiting 42e Hellehondsdagen

Uiteraard is het hele weekend de kermis weer open! En gedurende het hele weekend 
draait Zendertje Hellehond in de extra feesttent op het terrein van de voormalige 
bibliotheek!
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Woningeigenaren moeten langzamerhand op 
zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. 
Deze energietransitie is de verandering van een 
centraal energiesysteem op basis van aardgas, 
naar een decentraal energiesysteem waarin 
lokaal duurzame energie wordt opgewekt en 
afgenomen.

Op 17 oktober 2019 om 19.30 uur organiseert 
Dorpsbelangen De Lutte samen met de ge-
meente Losser de informatiebijeenkomst 
‘Energie van Nu’ in het dorpshoes. 
U wordt meegenomen in de ontwikkelingen van het energiesysteem en u krijgt uitleg 
over verschillende duurzame energietechnieken. Ook kijken we specifiek naar De Lutte 
en de lokale mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te wekken. U 
krijgt meer inzicht in de volgende kwesties: 
 
-  Hoe worden huizen verwarmd zonder aardgas? Bijvoorbeeld door warmte  
 pompen, geothermie en/of biogas? 
-  Kun je beter alleen of samen verduurzamen? Bijvoorbeeld investeren in zon-  
 nepanelen op eigen dak of via een energiecoöperatie? 
- Waar kunnen nieuwe energiebronnen en opslagmethodes worden ge  
 plaatst? En wat zijn de eventuele effecten op onze mooie natuurgebieden en   
 coulisselandschap?

Wilt u met ons meedenken?
Neem dan deel aan het te vormen ‘Transitieteam’, dat uit o.a. gemeentemedewer-
kers, inwoners en ondernemers gaat bestaan. Meer informatie? Neem contact op met 
Malissa Oude Sogtoen, projectleider Duurzaamheid bij de gemeente Losser (mailadres: 
m.oudesogtoen@losser.nl, telefoon 06-18586080).

VOORAANKONDIGING INFORMATIEBIJEENKOMST ‘ENERGIE VAN 
NU’

DINKELHOOK 25 JAAR

De Dinkelhook buurt van Beuningerstraat, Lutterzandweg en Beverborgsweg bestaat 
25 jaar. Afgelopen zaterdag heeft de buurt een pop aan straat gezet met greun haal’n 
en roosjes maak’n en was super gezellig. Komende zaterdag is het echte feest bij de 
fam Jeunink in de stal. Er hebben zich 60 mensen aangemeld en ze krijgen hoog be-
zoek want de burgemeester komt ook even langs. 

Wellicht de jongste wijk van De Lutte, van harte gefeliciteerd.
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De afdeling Sportief Wandelen van 
Loopgroep De Lutte organiseert op 
zondag 7 juli een sportieve wandeling 
van ongeveer 7 kilometer. De start is om 
9.00 uur bij het dorpshoes in De Lutte. 
Na de tocht is er de mogelijkheid om 
gezellig na te genieten met koffie of thee 
en  lekkernijen. Dit wordt vanaf 10.30 uur 
geserveerd bij het dorpshoes. De wande-
ling is gratis, deelname aan de koffietafel 
is € 4,50. 
 

Verdere informatie over de evenementen 
kan men vinden op www.Loopgroep.nl of 
www.Hellehond.nl 
 
Voor de wandeling hoef je je niet  aan te 
melden. Wil je na de wandeling gezellig 
samen  nog even koffie- of theedrinken, 
dan is aanmelden WEL nodig. Dit kan 
uitsluitend via de mail: hellehondswan-
deling@gmail.com Aanmelden kan tot en 
met donderdag 4 juli.

HELLEHONDSWANDELING

350€ IS NU BESCHIKBAAR VOOR EEN GROENE BUURT

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. 
Dit jaar is Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt 
en waarbij buren iets goeds doen voor elkaar en de buurt. De Groene Loper Losser-
Oldenzaal roept mensen op om samen met de buren de straat van meer groen te 
voorzien. Wat te denken van samen geveltuintjes aanleggen, of hekjes door hagen 
vervangen. Het maakt de straat niet alleen mooier. Door samen aan de slag te gaan 
met je buren wordt het ook nog eens gezelliger. Bekijk op www.burendag.nl wat de 
voorwaarden zijn. Het budget is beperkt, op is op.
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Afgelopen 10 juni, op 2e Pinksterdag, organiseerde volleybalvereniging Lutheria we-
derom de jaarlijkse rommelmarkt op het schoolplein van de Plechelmusschool in De 
Lutte.

Toen de kerkklok elf uur sloeg, renden vele bezoekers het schoolplein op. Potten, 
glazen, speelgoed, 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 deze rommelmarkt is wederom erg succesvol en 
heeft het bedrag van vorig jaar geëvenaard.

Via deze weg wil Lutheria iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen 
bedanken voor hun inzet. Zonder de vrijwilligers en sponsoren was het niet gelukt 
om deze rommelmarkt te organiseren. Ook wil Lutheria de dorpsbewoners bedanken 
voor hun vrijgevigheid. Ieder jaar worden er weer vele spullen bij de bewoners van De 
Lutte opgehaald en zonder hen is het niet mogelijk om deze gezellig rommelmarkt te 
organiseren.

ROMMELMARKT LUTHERIA TWEEDE PINKSTERDAG 
DRUKBEZOCHT
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OPEN IMKERIJDAG 14 JULI 2019

In het weekend van 13 op 14 juli wordt de landelijke “open Imkerijdag” weer gehou-
den. Op die dag stellen veel imkers hun bijenstal open voor het publiek.

Ook ImkersNederland, afdeling Oldenzaal eo. doet hier aan mee.

Wij stellen drie stallen open voor het publiek
En wel op zondag 14 juli van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Dan zijn de imkers aanwezig om te vertellen over het wondere leven van de bijen en 
zijn de bijen in observatiekasten te bekijken. Ook is er veel imkermateriaal zoals de 
lege bijenkasten, bijenraten, enz te zien. 

1. De bijenstal bij het Natuur en Educatief Centrum De Höfte in de Stadsweide tus-
sen de wijken de Graven Es en de Essen.  
2. De bijenstal Poort Bulten. 
3. De bijenstal van de vereniging, Bentheimerstraat 6a in De Lutte, tegenover het 
vroegere restaurant De Tankenberg.  Hier is ook Groei en Bloei afdeling Oldenzaal 
aanwezig om uitleg te geven over de planten en hun bezoekers, de insecten, dus. 
Zij kennen als geen ander de goede bijenplanten. Zij bieden stekjes aan en plantjes 
tegen zeer lage prijzen. U kunt hier ook koffie, thee en frisdrank kopen. Lekker, als 
u een mooie fietstocht of wandeling aan het maken bent. Jan Oldekamp zal uitleg 
geven over de bijenweide en laat u de diverse bijengewassen zien. 
Ook zal hier de imker Arjen Faber de aloude bijenkorven vlechten en kunt u een 
potje honing mee naar huis nemen.  
Als u met de auto komt kunt u het best parkeren aan de overkant van de weg op de 
parkeerplaats bij De Tankenberg.

U bent van harte welkom! Meer informatie? soudeweernink@gmail.com
of Ruudjonkers@outlook.com

HELLEHONDSFIETSTOCHT TIJDENS DE HELLEHONDSDAGEN

Op zondag 7 juli 2019 organiseert VVV 
De Lutte de Hellehondsfietstocht om te 
vieren dat de vernieuwde Hellehondroute 
klaar is. 

Deze fietstocht van ongeveer 25 kilo-
meter vertrekt tussen 09.00 – 11.00 uur 
vanaf VVV De Lutte in het dorpshoes. 
Onderweg is er een stop voor koffie met 
lekkers en aan het eind is er een con-
sumptie op de ‘Proef en Geniet’ in het 

centrum van De Lutte. Het wordt een hele 
gezellige fietstocht voor jong en oud en 
er is natuurlijk geen betere afsluiter van 
de fietstocht dan een bezoekje brengen 
aan de Hellehondsdagen in het centrum. 

Deelname bedraagt €5,- en is inclusief de 
genoemde koffie, lekkers en consumptie. 
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Op zaterdagmorgen 29 juni is er een 
vogelspottour door de prachtige natuur 
van het Lutterzand. Het is een wandeling 
van ongeveer 4,5 km. Deze wandeling 
voert langs de slingerende Dinkel met zijn 
stijlwanden, door naaldbossen, zandver-
stuivingen en langs heidevelden.

Tijdens deze tocht, die onder leiding 
staat van zeer ervaren vogelkenners 
van Vogelwerkgroep Losser, is er grote 
kans op ontmoetingen met interessante 
vogelsoorten zoals de ijsvogel, de gro-
te gele kwikstaart, allerlei spechten- en 

mezensoorten, de boomleeuwerik, de 
fluiter etc. 
Het beginpunt is op de parkeerplaats van 
het Paviljoen aan de Lutterzandweg 12. De 
wandeling begint om 08.00 uur en duurt 
ongeveer 3 uur. Stevig schoeisel en een 
verrekijker zijn aanbevolen tijdens deze 
tocht. De kosten bedragen €6,50 en dat is 
incl. koffie met lekkers.

Aanmelding voor deze fietstocht via VVV 
De Lutte-Losser: telefoonnummer 0541-
551160 of info@vvvdeluttelosser.nl. Meer 
informatie: www.vvvdeluttelosser.nl.

VOGELSPOTTOUR DOOR HET PRACHTIGE LUTTERZAND

DORPSLOOP DE LUTTE
Nog een paar dagen en dan klinkt om 17:30 uur het eerste startschot van de 
Dorpsloop. Op zaterdag 6 juli a.s. kan jong en oud weer deelnemen aan deze jaarlijkse 
hardloopwedstrijd. Zelf hardlopen of als publiek aan de kant van de weg. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd!
Supporter
Loopgroep De Lutte wil de gezelligheid langs het parcours graag stimuleren door 
gratis supporters-pakketten uit te delen. Inwoners die langs het parcours wonen 
kunnen dit krijgen door een app te sturen naar: 06 -14 55 73 73. Mailen mag ook naar: 
dorpsloop@loopgroep.nl. Versier uw huis en straat en maak er een gezellige boel van. 
Zelf hardlopen?
Dat kan! De loopafstanden zijn: 2 km (twee rondes van 1 km voor de jeugd t-m 12 jaar), 
5 en 10 km. Het parcours is 5 km, dus deelnemers van de 10 km lopen het parcours 
twee keer. De Bambiniloop voor de kinderen tot en met 6 jaar is ca. 500 m. De jeugd 
van De Lutte mag gratis mee doen met het speciale inschrijfformulier dat zij via school 
hebben gekregen. 

Inschrijving is wel nodig. Op de dag zelf kan dat nog vanaf 16:30 uur tot uiterlijk 30 
minuten voor de start van de desbetreffende afstand. De inschrijflocatie is die dag in 
de Dorpshoes Erve Boerrigter. Voor meer informatie: www.loopgroep.nl/dorpsloop
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Kamperen. Je vervloekt het of je vindt het 
fantastisch. Ik hoor bij de laatste groep. Al 
zolang ik me kan herinneren ging ik met 
mijn zus en ouders kamperen in de Franse 
Alpen, in de Italiaanse Dolomieten of in 
een grote bergkloof in Zwitserland. Mijn 
mooiste jeugdherinneringen liggen dáár. 
Hoog in onze Europese bergen.
De liefde voor bergen ben ik nooit verlo-
ren. Ik kan volschieten van een waanzinnig 
mooi uitzicht, van de oorverdovende stilte, 
maar vooral van het nietige gevoel dat 
je ervaart tussen die enorme reuzen. Het 
liefst zet ik mijn kampje dan ook op in een 
rustig alpenweitje of bij een mooi berg-
meertje. Maar toen kregen we kinderen 
en werd ons verteld dat kamperen niet zo 
handig was. En zéker niet zo ver van huis. 
Maar wij konden dat. Wíj wel. Wíj waren 
niet zo moeilijk. Wíj draaiden hier onze 
hand niet voor om. Wíj doen dat gewoon.

Dus toen Dize net een jaar was en Len een 
paar maanden gingen we naar Zwitserland. 
We hadden ons twee persoons tentje 
weliswaar ingeruild voor een degelijke ca-
ravan, wat enigszins afbreuk deed aan het 
kampeergevoel, maar niet aan de bergen. 
We gingen die vakantie terug naar de kloof 
uit mijn jeugd. Helemaal aan het einde van 
de kloof vonden we een kleine camping. 
Honderd meter ná die camping hield de 
weg op, en daarmee ook de bewoonde 
wereld. Daar áchter begon míjn wereld. De 
wereld van indrukwekkende rotsmassie-
ven, watervallen en sneeuw.
Tevreden bouwden we ons kampje op. 
De kinderen lagen op een kleedje in het 
gras en vermaakten zich prima met wat 

autootjes. Toen we even later moe maar 
volmaakt gelukkig achter een kop koffie 
zwijgend naar de besneeuwde bergtop-
pen staarden, dacht ik trots: ‘Zie je nou wel. 
Dit kan prima met kleine kinderen.’

Ik denk dat we nog geen drie dagen verder 
waren toen ik midden in de nacht een 
onbestemd gegrom hoorde en daarna 
gestommel in de caravan. Toen ik uit 
bed stapte en het licht aan deed zag ik 
nog net hoe Len met grote golven zich-
zelf, zijn bed, ons bed en Stephan onder 
kotste. Oké. Geen paniek. Wíj kunnen dit. 
Wíj draaien onze hand hier niet voor om. 
Wíj doen dat gewoon. Ik stelde voor dat 
Stephan zich zou omkleden en ik onder-
tussen Len even ging douchen. Toen ik uit 
de caravan stapte was het aardedonker. 
Op de hele camping brandde geen licht. 
Met het lampje van mijn telefoon zocht ik 
met een zurig, huilend joch op de arm een 
weg naar het ‘sanitairgebouw’. Ook daar 
geen licht. Ik trok hem in het pikkedonker 
zijn slaapzak en pyjama uit en zette hem in 
een wastafel. Alleen ijskoud water. Met de 
Franse slag maakte ik het krijsende kereltje 
schoon.
Toen ik terugliep naar de caravan, propte ik 
hem onder mijn vest om hem te bescher-
men tegen de ijzige bergkou. In de caravan 
lag een meurende berg wasgoed op de 
grond waar de zure brokken melk nog uit-
vielen. Geen wasmachine op de camping. 
Oogkleppen op en verder slapen. Uiteraard 
lagen we de rest van die nacht wakker uit 
angst voor opnieuw overgeven. De volgen-
de ochtend vluchten we naar Oostenrijk.

COLUMN IK-ZEG-T-OE!



13

Niet een maar twee winnaars! Kim Ensink 
op Reimer en Bernhard Benneker wis-
ten beide het juiste antwoord te geven 
van onze fotorubriek Kiek Es! Op de foto 
waren dit keer de balustrades te zien op 
het viaduct over de A1 (Haerpad). Met de 
ondersteuning van een kleinzoon wist 
Bernhard, zelf niet zo bedreven met social 
media, online toch snel zijn antwoord 
bij de redactie bezorgd te krijgen. Kim 
en Bernhard, van harte gefeliciteerd met 
jullie prijs.  

Ook voor dit Luutke maakten we weer 
een detailfoto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten op welke loca-
tie zij deze plaat heeft gemaakt, 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 en geef uw ogen opnieuw goed de 
kost als u door ons prachtige dorp loopt. 
-De redactie-

KIEK ES

Naar een camping waar weliswaar geen 
animatieteams, speeltuinen of waterpar-
ken waren, maar wel verlichting, warme 
douches en een wasmachine. Een wasma-
chine!! Ik haat het om toe te geven, maar 
wat een verademing. We wasten ons zure 
biggetje weer fris en al het beddengoed 
hing al gauw weer schoon aan een lijntje 
te drogen. Ik probeerde me niet druk 
te maken over het gezichtsverlies dat ik 
leed en mijn gevoel schommelde ergens 
tussen schaamte en geluk. Afgelopend 
weekend was ik met mijn zus en onze 
kinderen bij de Sprookjescamping op 
nog geen uurtje rijden van huis. Alle 
schaamte inmiddels voorbij! De indoor-
speeltuin, het zwembad, in een lange rij 
voor patat, ik vond het allemaal prima. 
Leuk zelfs. Serieus! Maar toen gebeurde 
er iets wat toch ook weer míjn grenzen 
over ging. De kinderen wilden mee met 
de Bumpystoet. We gaven toe, maar ik 

kon wel janken. Die avond stonden we 
bij een Bumpyhalte te wachten. In de 
verte horen we muziek aankomen. Och 
du liebe. Dan komt het de bocht om. Een 
beer, die Bumpy blijkt te heten, zwaait 
ons vanuit een golfkarretje overdreven 
vrolijk toe. Minstens honderd kinde-
ren, vaders, moeders, opa’s en oma’s er 
zingend achteraan. Vol afgrijzen kijk ik 
mijn zus aan. We denken allebei hetzelf-
de. Gaan we serieus dít doen? Na al onze 
avonturen over de hele wereld eindigen 
we in de Bumpystoet?!  Onze kinderen 
staan met glimmende, rode wangen van 
de spanning te kijken. Ineens schieten we 
in de lach. We pakken de kinderen bij de 
hand en springen samen rondjes in de 
Bumpystoet richting het Bumpytheater. 
Want wíj zijn niet zo moeilijk. Wíj draaien 
hier onze hand niet voor om. Wíj niet. Wíj 
doen dit gewoon!
-Tessa-
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Zondag 7 juli:   Hellehondsdagen 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars  : Tess Kleissen en Lars Grote Beverborg 
     
Woensdag 10 juli   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 14 juli :  Plechelmusfeest 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars : Eva Oude Egbrink en Ytse de Cocq van Delwijnen  

 Collecte    : 2e collecte voor Onderhoud processiepaden en eigen               
          geloofsgemeenschap 
 
Woensdag 17 juli  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 21 juli : 
09.00 uur       : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice   : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Bart en Joyce Rolink 
 
Woensdag 24 juli   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties 
Zondag 7 juli:.Bernard Sanderink, Rikie grote Punt Nijhuis, ouders Grote Punt 
Nijhuis, Johan Closa Reynès, Willy Punt, Ouders oude Egbrink-Beernink, ouders 
Kok-Morsink, Hendrik Christenhusz. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Tijhuis-Rosink, Ouders Meijer-Notkamp en Henk 
Meijer, Geertruida Wonniger. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
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Zondag 14 juli. Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Annie Niehof-Nolten, 
Gerard Heijdens. 
 
Jaargedachtenis: To van Boxtel, Hans Damgrave, ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke 
en Jos, Ouders Schrader-Bonnes, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Marietje 
Nijkamp-Schopman, Grootouders/ouders Wonniger-Koertshuis,  
Frans Koertshuis. 
 
Zondag 21 juli: Annie Benneker-Steghuis, Jan Heijdens, Annie Benneker-
Steghuis, Herman Koertshuis, Henny Lesscher en overl. fam., Willy Punt,  
Echtpaar Welhuis-Westerik. 
 
Jaargedachtenis: Gerhard Nijhuis (Dorpstraat), Annette Olde Hendrikman-
Wigger, Gerhard grote Beverborg, Gerda Olde Rikkert-Oosterbroek. 
 
Pastorpraat 
Wat neem ik straks mee in mijn rugzak? 
Deze weken wordt er weer volop gevlagd in de straten van onze dorpen. Aan de 
huizen van de geslaagden wappert vol trots onze nationale driekleur met een 
lege rugzak bungelend aan de vlaggenstok. Eindelijk is de spanning voorbij, kan 
de rugtas leeg gekieperd worden en met het diploma op zak kun je een nieuwe 
stap maken naar een vervolgstudie. Velen verlaten dan ook het ouderlijk huis. 
Graag wil ik alle geslaagden van harte feliciteren met hun diploma en hen een 
mooie, zorgeloze vakantie toewensen in hun zomers interbellum, een fase 
waarin je lekker niets meer hoeft, en je je helemaal vrij voelt. Zelf hou ik goede 
herinneringen over aan die tijd waarin ik de periode van het Klein-Seminarie 
afsloot. Een vakantie met vrienden naar een zonnig oord, ver buiten Nederland, 
om daar totaal uit je dak gaan zat er bij mij niet in. Maar de vakantieweek op 
Terschelling met twee schoolvrienden, was fantastisch. We logeerden in een 
omgebouwd kippenhok bij een boer, lieten ons verbanden op het strand en 
dronken een pilsje onder de topper van die zomer: Brandend Zand van Anneke 
Grönloh. Het kon voor ons niet meer stuk. In onze vervolgstudie wilden we 
werken aan een betere wereld, hoe dan ook, dat waren de idealen van alle drie, 
hoewel we allen een andere richting uit gingen. Medicijnen, Onderwijs en 
Filosofie, daarin dachten we onze idealen waar te maken. Geld verdienen stond 
niet op boven aan het lijstje. Net als wij, zullen ook de huidige jongeren vol zitten 
met idealen, die zij ook in deze tijd vorm willen geven. Willen zij ook de wereld 
verbeteren, net als wij? Kunnen zij de verleidingen van de huidige tijd, die je een 
zinvol leven garanderen wanneer je een hoge positie verwerft in de samenleving 
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of veel geld verdient, het liefst in de financiële sector, wel weerstaan? Wat 
nemen zij mee in de rugzak voor hun toekomst? Welke waarden, normen en 
rituelen die men van huis uit heeft meegekregen, vinden zij waardevol om mee 
te nemen? Horen daar ook nog idealen bij als: streven naar een betere wereld, je 
inzetten voor een rechtvaardige samenleving, voor kwetsbare groepen in onze 
samenleving? Waarden die ons, de eeuwen door, door het christelijk geloof met 
de paplepel zijn ingegoten. Of ga ik door de knieën voor de verleiding van het 
grote geld, voor een Zwitserleven, waarbij ik vooral aan mij zelf denk en pas een 
geslaagd leven kan hebben als ik zoveel mogelijk materieel bezit heb kunnen 
vergaren? Hoe het leven van onze geslaagden ook verder gaat, ik hoop dat ze 
niet alles weggooien uit de vulling van hun rugzak die zij tijdens hun leven 
hebben meegekregen. Dat er in hun rugzak ook ruimte blijft voor waarden en 
normen die zij van huis uit hebben meegekregen, waarbij het niet alleen plaats is 
voor het ”hebben”, maar ook voor het “zijn”, het er zijn voor de ander/je naaste! 
Een fijne toekomst toegewenst!  Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Informatieavond H. Vormsel 
Op dinsdag 17 september om 20:00 uur is er in het parochiecentrum een 
informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond is voor ouders van wiens kind 
komend schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt 
uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de 
kinderen ter voorbereiding gaan maken. Vindt u het van belang om u goed te 
laten informeren om een weloverwogen beslissing te nemen samen met uw kind 
over het Vormsel? Kom dan naar deze informatieavond. Voor meer informatie 
over het Vormsel kijk op: www.parochielumenchristi.nl/vormsel 
Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon 
0541-552809 of per mail: carmen@bekke.nl 
 
Nieuwe pastoraal werkster parochie Lumen Christi 
Beste parochianen, per 1 september zal ik als pastoraal werkster worden 
aangesteld in de parochie Lumen Christi. Graag stel ik mij aan u voor. 
Mijn naam is José van den Bosch-van Os. Ik ben getrouwd met Jos en samen 
hebben wij drie zonen (Kees-Jan, Hugo en Anton). De oudste twee studeren en 
wonen op kamers, de jongste zit op de middelbare school.  
Eenenvijftig jaar geleden ben ik geboren in Enschede waar ik ook ben 
opgegroeid. Na een aantal jaren voor studie en werk in verschillende plaatsen in 
Nederland gewoond te hebben, zijn wij alweer ruim twintig jaar geleden 
teruggekeerd naar Twente, waar wij zijn gaan wonen in Hengelo. 
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Ik kreeg toen de kans om in deeltijd theologie te gaan studeren aan de Faculteit 
Katholieke Theologie in Utrecht. Mooie, rijke jaren waarin ik mij heb mogen 
verdiepen in de wetenschap van ons geloof. 
Na mijn studie ben ik als pastoraal werkster aangesteld in de Sint Jorisparochie 
in Almelo Noord. Een aantal jaren later ben ik door de samenwerking van de Sint 
Jorisparochie en de Marcellinusparochie (Rijssen en omliggende 
geloofsgemeenschappen) ook in die parochie aangesteld. Na ruim zeven jaar ga 
ik deze beide parochies nu verlaten. Waar de studie mij de nodige theoretische 
basis van ons geloof heeft meegegeven, daar daagt het parochiepastoraat mij 
uit om het geloof in verbinding te brengen met het leven van alledag, met alles 
wat wij daarin aan mooie en goede, maar ook moeilijke, pijnlijke en verdrietige 
dingen meemaken. Dat is, wat mij betreft, vaak zoeken, omwegen maken, niet 
zeker weten, twijfelen……………….En toch, de weg die wij gaan, gaan wij niet 
alleen en niet zomaar. Ik geloof dat God met ons op weg gaat in ons leven en dat 
wij die weg al gaande leren zien en kennen. Daar hebben wij andere mensen en 
de geloofsgemeenschap voor nodig. Van harte ga ik met u op weg en u hopelijk 
met mij om zo al gaande God te mogen leren kennen in ons leven van alledag. M
   Met hartelijke groet, José 
Gastenboek 
Het zal u niet ontgaan zijn dat we sinds kort een mooi gastenboek hebben achter 
in de kerk, deze ligt op een mooie console gemaakt door Gerard Evering. 
Het gastenboek is geschonken door een mede parochiaan. Hartelijke dank 
hiervoor. Mocht u hier ook in  willen schrijven dan stellen we dit zeer op prijs. 
Voor mij als voorzitter is weer een wens in vervulling gegaan. 
    Maria Wolbert-Closa Rodrigo Locatieraad voorzitter 
 
Bedevaart Kevelaer 
Ook dit jaar organiseert Oost Twente de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer op 23 
en 24 augustus. Intentie:” Heer welke weg moeten wij gaan” 
Dit jaar sluit de eendaagse bedevaart De Lutte/ Beuningen op vrijdag 23 
augustus aan. Het koor: “Het Lutters geluutke” met aanvulling van dames van 
het Ned talig Plechelmuskoor uit Oldenzaal zullen de zang op vrijdag verzorgen. 
Ook gaat de muziekvereniging uit Ootmarsum mee. Onze pastores begeleiden 
deze bedevaart. U kan ook wandelen of met de fiets meegaan met deze 
bedevaart. Informatie bij uw broedermeester. Kosten voor de 2 daagse 30 euro 
voor de bus. Kosten voor de eendaagse 55 euro all in arrangement. 
Opgave voor 12 augustus.  
2 daagse: Ria Vloothuis, 06 22044822, riavloothuis@hotmail.com 
1 daagse: Ans van Langen, 06  20477333, ansvanlangen373@gmail.com 
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Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ? 
Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een  
2 daagse bedevaart. Dezezijn op zaterdag 24 en zondag 25 Augustus. 
Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar 
Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. U stapt in uw eigen regio in de 
bus. Alles wordt verder voor u geregeld. Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen 
de kosten: met 2 personen op 1 kamer: € 140,00 p.p.  Alleen op een kamer kost 
€ 155,-. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. (drankjes tijdens diner voor 
eigen rekening ). Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten 2 persoons-
kamer € 9.00 en voor eenpersoonskamer € 10,65.  
Ook dit najaar, eind augustus begin september gaan we vanuit het bisdom 
Utrecht weer naar Banneux. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen 
en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam 
mogelijk te maken. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators 
aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 330, De vijfdaagse bedevaart is van 30 
augustus t/m 3 september. U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven 
tot 1 augustus bij: Ans Olde Theussink.  Deurningen   Tel: 074-7370100   
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  
 

Aangepaste openingstijden parochiesecretariaat 
Het parochiesecretariaat is van 29 juli t/m 16 augustus  

alleen geopend op  
woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

 

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

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   9.00 – 1.30 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 



nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

maandag  08.00 - 19.00 uur

dinsdag  08.00 - 19.00 uur

woensdag  08.00 - 19.00 uur

donderdag  08.00 - 19.00 uur

vrijdag  08.00 - 19.00 uur

zaterdag  08.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info




