
‘T LUUT..KE‘T LUUT..KE
NIEUWS EN MEDEDELINGEN UIT DE LU

TT
EUitgave  9 - van 30 juni t/m 20 juli 2012



2

Jaarkalender 2012

28 Juni  Fietsen met de KBO
30 Juni  Open Air; Keet’n Zwart
08 Juli  Plechelmusfeest
12 Juli  Gezellige middag Erve Dalhoes ; KBO
13,14,15 Juli 35 ste  Hellehondsdagen w.o. Dorpsloop
16 Aug  Bezoek Het Duvelshofke; KBO
26 Aug  Openlucht optreden De Lutter Muzikanten. Centrum De Lutte
06 Sept  Fietsen met de KBO
09 Sept. Open dag Dorpshoes Erve Boerrigter
16 Sept. Landleven Fietstocht; VVV
23 Sept. Excursie Glas in Lood Pancratius Tubbergen; v.13.30 uur kerkplein;DDM
21 Okt  Tw. Cultuurtocht; Plechelmusharmonie
02 Dec  Snertloop

Let op !
 Tijdens de vakantieperiode aangepaste openingstijden Bibliotheek.

Voor informatie zie www.bibliotheeklosser.nl 

=====================================================================

Dr. Brandenburg       0541-551355
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen   088-5551122
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie
Zorggroep St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00uur 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

=====================================================================

Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.    0541-552009
Contactpersoon: H.Damgrave
Het volgende ’t Luutke loopt van 21 juli t/m 10 augustus
Kopie inleveren voor Woensdag  11 juli  voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres:  luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten) 

=====================================================================
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Zomerconcert De Lutter Muzikanten
De Lutter Muzikanten verzorgen zondag 26 augustus om 13:00 voor de vijfde keer een 
gratis toegankelijk openlucht optreden in het centrum van De Lutte dat voor de gele-
genheid wordt omgebouwd tot één groot terras. Op het podium onder de karakteris-
tieke bomen zullen De Lutter Muzikanten de toehoorders vanaf 13:00 uur trakteren op 
Egerländer, Böhmische en Moravische werken uit haar brede repertoire waarbij diverse 
polka’s en walsen met zang worden uitgevoerd. Voor meer informatie zie de website, 
www.luttermuzikanten.nl.

Dorpsloop al 29 jaar topnummer tijdens Hellehondsdagen 
De Loopgroep De Lutte organiseert op zaterdag 14 Juli a.s. voor de 29e keer
de  befaamde Dorpsloop. Ieder jaar opnieuw trekt dit evenement veel deelnemers uit
binnen- en buitenland naar dit loopgekke dorp. Nationale, internationale, regionale en 
plaatselijke toppers geven op deze dag blijk van hun conditie op de diverse afstanden. 
De club organiseert zelfs een speciale hardloopclinic met als doel de 5 km van de 
Dorpsloop. Daarna vervolgt deze groep de training om zich nog verder te ontwikkelen 
in de hardloopsport. De allerkleinsten, kinderen t/m 6 jr. tonen op de Bambiniloop een 
mooi schouwspel waarbij menig ouder en opa en oma hun trots duidelijk laten blijken. 
Ook de jeugd van andere sportverenigingen kunnen op de 2,5 km hun ambitie laten 
zien. De 5 km is voor de recreant, voor o.a. voetballers en andere sporters die hun con-
ditie in de zomerpauze willen opvijzelen. De 10 km is de afstand voor de plaatselijke, 
nationale  en internationale top en een mooie gelegenheid om de eigen krachten
eens te meten met toplopers. De voorinschrijving sluit op 8 Juli, echter na-inschrijven 
kan nog op de wedstrijddag tot 30 min. voor aanvang.De afstanden en starttijden zijn:
17.15 uur: Bambiniloop  ca. 500 mtr.  voor de kinderen t/m 6 jr.  
17.30 uur : 2,5 km voor de jeugd t/m 12 jr. 18.00 uur :  5. km. 19.00 uur : 10 km
Op de 5 en 10 km is de tijdregistratie met de champion chip.
Inschrijven in Erve Boerrigter.Uitgebreide info is te vinden op de website: www.loop-
groep.nl  of tel. 06-14625080

Bedankt!
Volleybal vereniging Lutheria houdt traditiegetrouw op 2de pinksterdag een rommel-
markt.Ook dit jaar was dit weer een groot succes.
Wij willen alle inwoners van De Lutte dan ook hartelijk danken voor het aandragen van 
mooie, oude en nuttige spullen voor de rommelmarkt. Zonder uw hulp is het namelijk 
niet mogelijk om deze rommelmarkt te houden. 
Tevens danken we ook iedereen die een steentje heeft bijgedragen om de rommel-
markt wederom succesvol te laten zijn.
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Euregio Uitwisseling met senioren uit Emsbϋren 2012.
Het is weer zover, op woensdag 19 september is de jaarlijks terugkerende uitwisseling 
Losser-Emsburen. Senioren uit de gemeente kunnen zich weer opgeven voor dit evene-
ment waarvoor een bijdrage ad € 15,00 gevraagd gaat worden.
Op deze dag wordt er een actief programma geboden waarin de uitwisseling tussen 
beide gemeenten centraal staat. Onder het genot van een hapje en een drankje kan 
men in een gezellige sfeer kennis maken met de leefwijze en cultuur van de senioren uit 
Emsbϋren. Dit jaar vindt de uitwisseling plaats in Nederland.
Opgave voor deze uitwisseling kan telefonisch geschieden voor Overdinkel bij Marietje 
Poort tel.nr 053-5385780. Voor Losser bij Hennie Noordkamp; 06-30307234. Voor De 
Lutte en Beuningen bij Gerdie Nijhuis tel.nr 0541-551827. Bij haar kan men zich ook via 
e-mail aanmelden. Het adres is kbodelutte@ziggo.nl
Uw aanmelding moet uiterlijk voor 1 augustus binnen zijn.

Openbare repetitie Sint Plechelmus Harmonie
De Sint Plechelmus Harmonie houdt een openbare repetitie op dinsdagavond 3 juli. Dit 
houdt in dat de repetitie door iedereen bezocht kan worden. Heb je interesse in het 
maken van muziek, nieuwsgierig bent hoe een repetitie verloopt of natuurlijk als je je 
zoon/dochter of een bekende wilt horen spelen. Vanaf half 7 zal het C-orkest spelen, 
een groep van 5 meisjes die nu 10 maanden muziek maken. Vervolgens komt het 
B-orkest. Een groep van 12 jongens en meisjes die al enkele jaren muziek maken. Om 
half 8 speelt het A-orkest, het vervolg van het C- en B-orkest, ook wel het grote orkest 
genoemd. Tot half 9 kun je luisteren hoe zij zich voorbereiden op het concours waar ze 
in november aan gaan deelnemen. Je bent welkom op elk tijdstip. Dus heb je belang-
stelling voor de muziek of heb je vragen, kom langs! De repetitie bevindt zich in het 
dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte, Plechelmusstraat 14.
Voor vragen: info@plechelmusharmonie.nl

Lutter talent op 35ste Hellehondsdagen
Ruim baan voor het talent van eigen bodem. Dat is het motto van de tweede editie 
van De Lut’s Got Talent, de talentenjacht waarmee op vrijdag 13 juli de 35ste Helle-
hondsdagen in De Lutte van start gaan. De Hellehondsdagen 2012 beginnen vrijdag 13 
juli om 18.45 uur met een nieuwe editie van het mountain-bike spektakel ‘Rondom de 
Hellehond’. Een slopende rit door en rondom de dorpskern. Rond 19.00 wordt begon-
nen met het eerste onderdeel van de Beach Games.  Vrijdagavond worden de velden 
bespeeld door de voetballers, zaterdag is het de beurt aan de jeugd (’s middags) en de 
zondag is gereserveerd voor de recreatieteams. Na afloop van de wielerwedstrijd vindt 
de trekking plaats van de Hellehonds-loterij.
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In aansluiting op de trekking van de loterij begint om circa 21.00 uur de tweede  editie 
van De Lut’s Got Talent. Lokale talenten mogen hun kwaliteiten aan het publiek laten 
zien op het gezelligste buitenpodium van Twente. Belangrijk om te vermelden: met 
dank aan de gemeente heeft de plek waar het allemaal gebeurt (onder de bomen) een 
opknapbeurt gekregen, die de sfeer zeker ten goede zal komen. Natuurlijk krijgt het 
feest een swingend vervolg na de prijsuitreiking. Voor die klus wordt een beroep gedaan 
op de Old Stars Band, een groep gerenommeerde muzikanten uit Noordoost-Twente. 
Waarbij ons dorp wordt vertegenwoordigd door Freddy van Mook en Ronald Roord. Wat 
u van hen kunt verwachten? Topnummers van topmuzikanten!
Ook dit jaar staat het zaterdagprogramma (14 juli) vooral in het teken van de jeugd. Voor 
de allerjongste dorpsbewoners begint het programma om circa 10.00 uur met de ballon-
nenwedstrijd. Van 10.30 tot 14.00 uur is er een leuk programma voor de kleintjes. Voor 
de groepen 3 t/m 8 wordt een spectaculair evenement georganiseerd op het evenemen-
tenterrein voor de dorpsboerderij. De organisatie van deze tweede Rabobank Wipe Out 
is bij SV De Lutte in zeer goede handen. ’s Ochtends is het toernooi voor de kinderen uit 
groep 3 t/m 5 (10.00 tot 12.00 uur ) en ’s middags is het toernooi voor de kinderen uit 
groep 6 t/m 8 (13.00 tot 15.00 uur). Meer bijzonderheden over de sportieve en ludieke 
spektakel zijn te vinden op www.hellehond.nl. 
Alweer voor de 29ste keer wordt om 17.15 uur het startschot gelost voor de Lutter 
Dorpsloop. Na een enerverende Dorpsloop, met een Bambini-loop, 2,5 km, 5 km en 
10 km, zorgt de populaire feestband Vangrail voor een fantastische stemming op het 
podium onder de bomen. Met Nederlandstalige meezingers, gouwe ouwe en natuurlijk 
de hits van nu.
Op de slotdag van Hellehondsdagen (15 juli) valt er van alles te beleven in De Lutte. Zo 
wordt op het terrein voor Erve Boerrigter weer een kofferbakverkoop gehouden. Vanaf 
11.00 uur kunnen particulieren er hun overbodige spulletjes proberen te slijten. In de 
boomgaard naast Erve Boerrigter begint om 10 uur de Home Made Fair, een knusse 
markt waar de bezoekers bij een groot aantal kraampjes terecht kunnen voor (h)eerli-
jke producten van eigen bodem. Tal van verenigingen staan in de dorpskern opgesteld 
en proberen met een ludieke activiteit de clubkas te spekken. Natuurlijk is er het hele 
weekend kermis voor de jeugd, ontbreekt de openluchtviering niet (10 uur) en begint 
om 14 uur de mini-playbackshow in de feesttent. De veiling waarmee ook de 35ste Hel-
lehondsdagen worden afgesloten, begint om 17 uur. In een hoog tempo worden ludieke 
en unieke certificaten aan de hoogste bieder verkocht.
Dus zorg dat u erbij bent! Voor meer informatie over de Hellehondsdagen en aanmeld-
ing voor de Home Made Fair, kofferbakverkoop, Beach Games en De Lut’s Got Talent zie 
www.hellehond.nl. De laatste nieuwtjes over de HHD 2012 zijn eveneens te lezen op 
Facebook en Twitter!
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Dorpstraat 34 * 7587 AD De Lutte 
T 0541-551500 * F 0541-552275 

www. koertshuiselektrotechniek.nl 
 

aanbieding maand juli: 
 

Stofzuiger  Bosch  BGL move 

     € 159,= 
      
Bezoek onze winkel aan de Dorpstraat en bekijk ons  assortiment 
aan  wasmachines, drogers, televisies, audio e.d. Ook hebben wij 
een breed assortiment aan klein huishoudelijk, zoals ladyshaves, 
waterkokers, koffiezetters.  
Ook voor batterijen, lampen, stofzuigerzakken bent u bij ons aan het 
goede adres.  
Wij staan tevens voor u klaar voor al uw reparaties aan: huishoudelijk 
apparatuur zoals; Wasmachines, drogers, audio e.d. Indien nodig 
wordt er kosteloos een ruilapparaat geïnstalleerd.  
 
We zijn gespecialiseerd in het aanleggen van nieuwe elektrische 
installaties en het uitbreiden van bestaande installaties in woningen 
en bedrijfspanden. Tevens leggen we beveiligingssystemen, zoals 
camerasystemen en alarmsystemen aan.   
       




