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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR ROB SWENNENHUIS

SNERTLOOP 2021 GAAT DOOR HELLETOCHT EEN VELDTOURTOCHT 
VOL UITDAGINGEN

Agenda
25 okt Informatieavond   
 dorpsinrichting
26 okt ZijActief Anne Leferink
27 okt Kruisjassen voetbal kantine
29 okt KBO High Tea
29 okt ZijActief regioledenmiddag
29 okt  Halloweentocht
30 okt Jeugdtoernooi Kardoes
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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, 16 loopt van 9 november tot 30 november 2021 
kopij inleveren woensdag 3 november voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
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 Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in 
het Gezondheidscentrum en wel op 
maandagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. 088-4633566

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. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerrigter 
De gelegenheid om een warme maaltijd mee 
te eten is door de corona-maatregelen tot 
nader order opgeschort.

Voor vragen kunt u bellen met 0541 - 552 009 
of 06 - 1007 3282

SNERTLOOP DE LUTTE 2021 GAAT DOOR!  JAARKALENDER
Na 1,5 jaar eindelijk weer een hardloopevenement in De Lutte! Op zondag 5 december 
2021 start de winterse Snertloop met de 5 km 
om 10:15 uur en de 10 km om 11:15 uur. Een 
winters hardloopevenement met vele 
gedreven hardlopers. Geschikt voor zowel 
wedstrijdlopers als beginnende 
hardlopers: ieder z’n eigen uitdaging! 
Dit winterse hardloopevenement wordt 
dit jaar voor de 36ste keer gehouden. Voor 
de organisatie voelt het wel bijzonder om einde-
lijk weer van start te kunnen gaan en vooral weer veel hardlopers naar ons mooie dorp 
te trekken. 

Wil je mee doen? Schrijf je dan snel in want het aantal deelnemers is beperkt dit jaar en 
deelname is alleen mogelijk met voorinschrijving. De inschrijving is inmiddels geopend 
via www.loopgroep.nl/snertloop

 Oktober   
 
25 Informatie-avond dorpsinrichting
26 ZijActief: Anne Leferink (diëtiste)
27 Kruisjassen kantine voetbal 
29 KBO high tea
29 Regioledenmiddag ZijActief bij  
 Hutten in Rossum aanvang 13:45 uur
29 Halloweentocht
30 Jeugdtoernooi tennis Kardoes
30 Landgoed Twente Fair
31 Veldtourtocht Wielerclub De Lutte

 November

 3 Deadline ‘t Luutke nr 16
 4 Ondernemersavond
 6 Bingo Zonnebloem

10 Kruisjassen kantine voetbal
11 Opkomst Graaf/Gravin Bosdûvelkes
20 Opkomst baron Tuffelkeerlkes
23 ZijActief Wijnproeverij
24 Kruisjassen kantine voetbal
29 KBO bloemschikken
30 ZijActief Adventstuk maken

 December   
  2 Zonnebloem uitstapje Wolters
  5 Snertloop
  7 ZijActief Kerststuk maken
  8 Kruisjassen kantine voetbal
14 ZijActief Kerstavond
15 KBO Adventsviering met vergadering
16 Kerstdiner Zonnebloem
22 Kruisjassen kantine voetbal ROB SWENNENHUIS, KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING RIDDER 

IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU. 

De heer Rob Swennenhuis is inwoner van 
De Lutte en vooral in De Lutte bekend om 
zijn inzet voor diverse verenigingen en 
activiteiten. Hij heeft deze onderschei-
ding uit handen van Burgemeester Patrick 
Welman gekregen op woensdag 13 okto-
ber o.a. voor zijn buitengewone inzet als 
directeur van de SMEOT. Onder zijn lei-
ding is het opleidingscentrum tot een gro-
te speler op het gebied van opleidingen 
in Twente gegroeid en is de vakopleiding 
omgeturnd naar een uiterst modern en 
representatief opleidingscentrum op het 
gebied van Metaal- en aanverwante tech-
nieken. Door o.a. actief met verschillende 
organisaties en partijen samen te werken 
is het SMEOT gegroeid in aantal studen-
ten: van jaarlijks circa 55 naar circa 450. Per 
1 september heeft de heer Swennenhuis, 
na 12,5 jaar succesvol directeur te zijn ge-
weest, het stokje doorgeven aan de heer 
Albert Meeuwissen.

Naast zijn drukke baan als directeur van 

de SMEOT heeft de heer Swennenhuis 
ook een grote bijdrage geleverd en aan 
“algemeen nut beogende instellingen”. 
Zo stond hij aan de wieg van de oprich-
ting, en is jarenlang voorzitter geweest, 
van de Stichting Dorpsbelangen de Lutte 
en was hij bestuurslid van de Overijsselse 
Verenigingen van krachtige Kernen en van 
het Centrum Crea, techniekmuseum HEIM 
en de muziekschool (het huidige Oyfo).

Op dit moment mogen de organisaties 
TechWise Twente, de historische ver-
eniging de Dree Marken, de Solexclub 
“Vliegwiel” en de participatieraad Sociaal 
Domein gemeente Losser op zijn belange-
loze inzet rekenen. De heer Swennenhuis 
is een betrokken man die graag meedenkt 
in organisaties die zich bezig houden met 
visieontwikkeling, strategievorming, be-
leidsformulering en operationalisering. 
Hij is een groot organisatietalent, een 
mensenbinder en wordt gezien als een 
man met een gouden hart.
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HAPPEN EN TUFFEN MET DE ELEPHANT PARADE 

Tijdens de tentoonstelling Elephant Parade 
kun je tot en met 31 oktober op pad met 
een nieuwe autoroute van 130 kilome-
ter door de afwisselende omgeving van 
Noordoost-Twente. Tijdens deze activiteit 
heeft u onderweg vijf stops bij verschil-
lende horecagelegenheden. Onderweg 
kom je langs 28 olifanten van de Elephant 
Parade in Noordoost Twente. De olifan-
ten die in het centrum van Ootmarsum, 
Denekamp en Oldenzaal staan zijn niet 
in de autoroute opgenomen, deze kun je 
het beste met de wandelroute bekijken. 
Parkeer je auto even in het centrum en 
neem bij de Tourist Info het gratis wandel-
boekje ook mee.

Hoe werkt het?
Je meldt je ’s ochtends tussen 10.00 en 
12.00 uur, op de dag dat je gaat rijden, bij 
Tourist info De Lutte; het startpunt van de 
route. Na koffie met wat lekkers, op een 
terras in het centrum, ga je op pad. Via de 
routekaart die je meekrijgt rijdt je de route. 

Onderweg bezoek je nog drie restaurants 
waar je telkens een gerecht nuttigt, om 
tenslotte terug te keren in De Lutte voor de 
laatste stop. De restaurants worden aange-
geven in het bijgeleverde routeboekje, hier 
dien je een consumptiebon in te leveren. 
De route gaat o.a. langs de plaatsen Losser, 
Lonneker, Oldenzaal, Weerselo, Albergen, 
Geesteren, Tubbergen, Ootmarsum, 
Lattrop, Denekamp en Beuningen.

Info
Op de routekaart zijn alle olifanten met 
hun standplaats weergegeven. Je betaalt 
€ 39,50 voor deelname per persoon (hier-
voor krijg je koffie met lekkers, voorge-
recht, soep, hoofdgerecht en ijscoupe). Dit 
arrangement is op maandag niet beschik-
baar. Dit arrangement dient minimaal 2 da-
gen van tevoren te worden gereserveerd. 
Voor meer informatie over ken reserveren 
kan je contact opnemen met Tourist Info 
De Lutte-Losser. Tel: 0541-551160 of via 
info@visitdeluttelosser.nl

HALLOWEENTOCHT SV DE LUTTE  “ZOMBIE NIGHT OUT”
Het schijnt dat een flits ervoor heeft gezorgd dat er giftige 
stoffen zijn uitgezaaid. Hierdoor krioelt het kerkenbos nu 
van de zombies! Jullie kunnen deze zombievloek opheffen 
door het codewoord te ontrafelen. 

Durf jij het aan op 29 oktober ? 
Geef je dan snel op via activiteitencommissiesvdelutte@
gmail.com
Of gooi een briefje door de bus bij Jet olde Riekerink, Ijsvogelstraat 20 de Lutte

UITNODIGING HALLOWEENTOCHT 2021 
Teamnaam: ...................................................................................
Telefoonnummer:.......................................................................
Aantal personen:.........................................................................
Leeftijd jongste persoon:..........................................................

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/lutheriadelutte

Zaterdag 30 oktober
13:00 Lutheria MA 2 - Webton Hengelo MA 2 

Vrijdag 12 november
19:00 Lutheria DS 3 - Holyoke DS 2
19:00 Lutheria DS 1 - Holyoke DS 1

Zaterdag 13 november
09:00 Lutheria N3 1 - DeVoKo N3 3

09:00 Lutheria N2 1 - ISIVOL N2 1
09:45 Lutheria N3 1 - Arcade Pollux N3 2
09:45 Lutheria N2 1 - Holyoke N2 1
13:00 Lutheria MA 2 - Ti-Volley MA 1
13:00 Lutheria MC 2 - Krekkers MC 5
15:00 Lutheria MA 1 – Tornado Geesteren  
                MA 1

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA 

KBO AFDELING DE LUTTE

Voor de leden van de KBO afd. De Lutte is er vrijdagmid-
dag 29 okt. van half 3 tot 4 uur een gezellige middag bij 
’t Theeluttke. 

We gaan dan genieten van een heerlijke Afternoon Tea. 

Daarvoor zijn tafels gereserveerd. Er is een keuze uit 
thee of koffie. 

De bijdrage in de kosten is € 18,50. 

Wel is het belangrijk dat u dieetwensen, zoals gluten-
vrij en/of vegetarisch, doorgeeft. Eventuele andere 
consumpties zijn voor eigen rekening. 

Aanmelden en doorgeven van specifieke wensen vóór 23 oktober bij Marian 
Voerman 0541-551805 of 06 42344373.
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NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

INLEVERDATA APPARATEN REPAIR 
CAFÉ DE LUTTE.

We hebben de volgende dagen vastge-
legd voor het inleveren van u defecten 
apparaten.

Elke 2e en 4e woensdag van de maand. 
Concreet voor de komende maanden zijn dat:
Woensdag 13 oktober.
Woensdag 27 oktober.
Woensdag 10 november.
Woensdag 24 november.
Woensdag 8 december.
Woensdag 22 december.

We zijn dan aanwezig in Erve Boerrigter van 19:00 uur tot 20:00 uur om de apparaten in 
ontvangst te nemen.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt 
in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl 

Dank en vriendelijke groet, 
St. Dorpsbelangen de Lutte

Op dinsdag 19 oktober gaat het digitaal inloopcafé weer van start van 14:00 tot 16:00 
uur in het Lossers hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Mensen kunnen terecht met vragen 
over internet, tablets, smartphone en e-books. Dit is géén cursus maar vrijwilligers hel-
pen om beter om te gaan met je apparaat. Wel graag de apparatuur opgeladen mee-
brengen en indien nodig ook wachtwoorden e.d
Bezoekers kunnen gewoon binnen wandelen en plaats nemen, aanmelden hoeft niet. 
Zij  worden wel verzocht zich te houden aan de coronamaatregen en bij verkoudheids-
klachten thuis te blijven.

Het digitaal inloopcafé zal daarna, dus met ingang van dinsdag 19 oktober, elke derde 
dinsdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur plaatsvinden.

COLLECTE NIERSTICHTING

De collecte van de nierstichting heeft 
dit jaar in De Lutte het mooie bedrag van 
€ 1214.30 opgebracht. 

Namens de nierstichting wil ik hierbij 
alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Ine Oude Elferink

DIGITAAL INLOOPCAFÉ VAN START OP DINSDAG 19 OKTOBER 
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HELLETOCHT, EEN VELDTOURTOCHT VOL UITDAGINGEN

De Helletocht gaat weer van 
start. De toertocht voor ATB-
ers doet zijn naam alle eer aan. 
Het parcours over het heuvel-
achtige terrein rond het dorp 
De Lutte ervaren de deelne-
mers als zwaar en op sommige 
trajecten van het terrein is het 
voor menigeen behoorlijk af-
zien. Dit belet vele sporters niet 
om elk jaar weer present te zijn 
bij de jaarlijkse editie van de 
Helletocht. De toertocht wordt 
gehouden onder auspiciën van 
de NFTU. 

De landelijke wielerunie heeft de wedstrijd in De Lutte gekwalificeerd met 2 sterren. 
Daarmee voldoet de organiserende wielerclub De Lutte aan een aantal voorwaarden en 
vastgestelde kwaliteitseisen.

Deelnemers kunnen kiezen tussen de afstanden van 30 45 en 55 kilometer.

De sportieve uitdaging van de ATB-rit moet worden gezocht in de soms stevige klimpar-
tijen en steile afdalingen over de heuvels rondom De Lutte, de Tankenberg, Hakenberg 
en Paasberg. De route is voorzien van single tracks en speciaal opengestelde paden 
.Onderweg is een pauze ingelast, waar de mountainbikers een versnapering wordt aan-
geboden. Om de veiligheid en een goed verloop van de toertocht te waarborgen die-
nen de rijders zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en de geldende 
gedragsregels voor veldtoertochten. Zondag 31 oktober 2021 kan worden gestart tus-
sen 08.30 en 10.00 bij de Sporthal de Luttermolen Kroepsweg 1 7587 RV De Lutte. Op 
deze locatie is voldoende parkeergelegenheid en is het eenvoudigste te bereiken vanaf 
de A1 afrit 34 direct aan de linkerkant. Inschrijving kan op de dag zelf en de kosten voor 
deelname zijn voor NTFU leden  €4.- en overige €5.-. Er kan gebruik worden gemaakt van 
Scan en Go. De routes zijn volledig uitgepijld. Na afloop is er de gelegenheid om de fiets 
schoon te spuiten. Ook dit jaar zal er voor de sporters een gratis kop snert klaar staan,  
en of kan een versnapering worden benuttigt beneden in de sporthal. Voor nadere in-
formatie of kunt u terecht bij Harry Lemmink, tel 0618751906 of email info@wielerclub-
delutte.nl of bekijk de internetsite www.wielerclubdelutte.nl.

Technische ondersteuning/EHBO
Op de start en rustplaats is technische ondersteuning en EHBO aanwezig. 

DONDERDAG 4 NOVEMBER: ONDERNEMERSAVOND IN DE 
LUTTE

Op donderdag 4 november aanstaande, aanvang 19.00 uur, is er weer een bijeen-
komst voor álle bedrijven en ondernemers uit De Lutte. De ondernemersavond wordt 
gehouden bij: Deel Bekspring. Denekamperstraat 3, De Lutte (www.deelbekspring.nl)
 
Twee jaar geleden hebben ondernemers en de gemeente Losser samen een onder-
nemersavond georganiseerd bij De Vereeniging in De Lutte. Onderdeel van de avond 
was een rondleiding bij de Spar. Een veel gehoorde opmerking was dat de avond 
voor herhaling vatbaar was. Een nieuwe datum was al geprikt voor voorjaar 2020, 
helaas kon het niet doorgaan. Nu wordt er een doorstart gemaakt met de onderne-
mersavond op 4 november aanstaande. Bent u ondernemer? Meld u aan! U bent van 
harte welkom.

Nader kennis maken met elkaar
Hoofddoel van de avond is nader kennis met elkaar maken. Daarnaast bespreken we 
samen de ambities voor samenwerking in De Lutte. Vinden we het voldoende als we 
twee keer per jaar bij elkaar komen? Of willen we meer? Vervolgens, hoe kunnen we 
dat bereiken? Wellicht heeft u als ondernemer hier al ideeën over? We horen ze graag.

Agenda
19.00 uur: inloop en ontvangst
19.30 uur: welkom door wethouder Harry Nijhuis
19.35 uur: start introductie door de gastheer Ryan Spencer
20.00 uur: ruimte voor gesprek en discussie
21.00 uur: einde formele gedeelte, afsluiting door wethouder Nijhuis
21.10 uur: borrel

Deelname en opgave
Voor een goed verloop van de avond is aanmelding verplicht. U kunt hiertoe tot 25 
oktober a.s. een e-mail sturen naar Gemeente Losser, Marion Unland via m.unland@
losser.nl onder vermelding van Ondernemersavond De Lutte. Wilt u uw wensen 
met betrekking tot samenwerking in De Lutte al kenbaar maken? Heeft u hiertoe al 
agendapunten? Noteer deze dan in de mail van aanmelding.
 
Meer informatie?
Heeft u nu vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Monique Hamers, ac-
countmanager bedrijven, tel. 06 12 597 854, m.hamers@losser.nl
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden onder de dan geldende voorwaarden met betrek-
king tot corona.
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De Zonnebloem is er voor mensen thuis, die eenzaam zijn en/of 
een lichamelijke beperking hebben.

Vind je het leuk om een bezoekje te krijgen door een van onze 
vrijwilligers en/of wil je gezellig meedoen met onze activiteiten 
meld je dan aan!   Leeftijd is niet van belang.

Voor vragen en of aanmeldingen neem contact met ons op!

Contactpersonen: Thea Hesselink 0651803107
                              Irma Spitshuis 0612991286

ZONNEBLOEM DE LUTTE/BEUNINGEN

Intentieovereenkomst voor oprichting groengasbedrijf in Noordoost Twente
De productie van groengas uit biogas kan in Noordoost Twente een goede bijdrage leveren aan 
de energietransitie. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas en kan relatief eenvou-
dig worden gewonnen uit bijvoorbeeld mest. Boeren uit Noord-Deurningen, verenigd in de 
coöperatie IJskoud, het Energiefonds Overijssel, Cogas en de gemeenten Dinkelland, Losser en 
Tubbergen tekenen daarom een intentieovereenkomst om te komen tot de oprichting van een 
groengasbedrijf in Noordoost Twente.

Groengas is een opgewerkte vorm van biogas. Het kan op dezelfde manier als aardgas worden 
gebruikt en via het bestaande aardgasnetwerk worden verspreid. ‘We moeten uiterlijk 2050 van 
het aardgas af, dat staat vast. Noordoost Twente, met zijn landelijke gebied en vele boerenbe-
drijven heeft zo veel koeienmest dat we een groot deel van de woningen en de bedrijven in 
onze regio ermee kunnen verwarmen. Hier ligt een prachtige kans, ook voor de boeren’ zegt Ben 
Blokhuis, wethouder van de gemeente Dinkelland en woordvoerder namens de gemeenten in 
Noordoost Twente.

Groengas kans voor inwoners
Veel woningen en gebouwen in de kleine kernen en in het buitengebied kunnen niet betaalbaar 
‘all electric’ worden verwarmd, met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook een groot warmtenet 
kan niet rendabel worden aangelegd, door de lage bebouwingsdichtheid. Zowel vanuit duur-
zaamheidsoogpunt als uit financieel oogpunt biedt groengas kansen voor Noordoost Twente. 
De samenwerkende partijen willen dit met de intentieovereenkomst stimuleren. Andere boeren-
bedrijven uit Noordoost Twente volgen ook met belangstelling de ontwikkelingen, om in de toe-
komst mogelijk aan te haken bij het groengasbedrijf. 

Cooperatie IJskoud
IJskoud wordt gevormd door zes melkveehouders die al biogas winnen uit koeienmest en dit 
rechtstreeks leveren aan het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat het nog rendabeler kan zijn 
om dit op te werken naar groengas. Het biogas gaat dan via een ondergrondse leiding naar een 
gezamenlijke opwerkinstallatie, die er groengas van maakt en dit direct in het bestaande aard-
gasnetwerk pompt. Het hoeft dus niet opgeslagen te worden. Aanpassingen van leidingwerk of 
verwarmingsketels in woningen en gebouwen zijn niet nodig. ’Zo kan aardgas relatief eenvoudig 
worden vervangen door duurzaam groengas, geproduceerd door boerenbedrijven in onze eigen 
regio’, aldus Blokhuis.

Intentieovereenkomst
Medio 2021 besloten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen al om te investeren in onder-
zoek naar de haalbaarheid en vorm van een productiebedrijf voor groengas. Met deze intentie-
overeenkomst worden intenties en afspraken vastgelegd, zodat verdere samenwerking en subsi-
dieaanvragen voor boerenbedrijven mogelijk worden.

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF

26 oktober Anne Leferink (diëtiste) over gezonde voeding
29 oktober Regioledenmiddag bij Restaurant Hutten in Rossum.  
Aanvang 13.45 uur. Opgave bij Ans Olde Theussink
23 november Wijnproeverij met div. wijnen met en zonder alcohol
30 november Adventstuk maken o.l.v  Maurien Wigger. Opgave bij Rita Gerritzen. 
14 december Kerstavond. Start om 19.00 uur met een viering in de kerk

De rest van de avonden start om 19.30 uur in ‘De Vereeniging’

Met vriendelijke groet, Rita Gerritzen Tel: 06-23856436

BIJEENKOMST KWALITEITSIMPULS DE LUTTE

Op maandag 25 oktober zal er een algemene informatieavond over de Kwaliteitsimpuls 
De Lutte worden gehouden in de Vereeniging. Vanaf 19 uur bent u welkom voor een al-
gemene presentatie en een informatiemarkt over de verschillende deelprojecten. Hier 
kunt u de verschillende ontwerpen bekijken en in gesprek gaan met de projectleiders. 
Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan bij mevrouw A. Knoop via a.knoop@
losser.nl. 

In verband met de huidige corona maatregelen zal er aan de deur ook een 
Coronacheck plaatsvinden.
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Tot een week of zes geleden hadden wij 
geen Netflix abonnement. Daarmee be-
hoorden wij volgens nu.nl tot de minder-
heid. Ik begreep die minderheid, en nu ik 
me heb aangesloten bij de meerderheid, 
begrijp ik de minderheid meer dan ooit. 
Want nu zitten ook wij wanhopig vast in de 
kluwen van Netflix. Het moment van het 
afsluiten van het abonnement heeft ons 
leven in tweeën gesplitst. Er is een leven 
vóór Netflix en een leven mét Netflix.

Afgelopen zomer las ik een aantal boeken 
over het Kalifaat. Over mensen die er be-
wust voor kozen om zich aan te sluiten bij 
IS, en over mensen die naar eigen zeggen 
onder valse voorwendselen zijn geronseld. 
Het greep me. Wat bezielt iemand? Ik wil-
de er alles over weten. En toen vertelde 
iemand me over de serie Kalifat op Netflix. 
Ik sputterde nog tegen dat ik geen series 
keek en dat ik dat zonde vond van mijn 
vrije tijd en zo. Maar eigenlijk wist ik toen 
al: Die moet ik zien.

Eén maandje. We zouden één maandje 
een abonnement nemen. Alleen even om 
Kalifat te kijken en daarna meteen weer 
opzeggen. Stef zei meteen dat hij niet 
met me mee zou kijken. Dus tijdens de 
eerste aflevering keek ik televisie en hij 
zat naast me wat te scrollen op zijn tele-
foon. Halverwege de aflevering zag ik hoe 
zijn blik zich steeds vaker verplaatste van 
zijn telefoon naar de televisie. En toen de 
tweede aflevering begon, lag zijn telefoon 
op tafel en zat hij op het puntje van zijn 
stoel mee te kijken. Die nacht keken we de 
complete serie in één ruk uit. Met enorme 

tegenzin, maar een moeilijk uit te leggen 
gevoel van dwang had bezit van ons geno-
men. Om vier uur ’s nachts ging de televi-
sie pas uit, net nadat ik heel snel het Netflix 
abonnement weer had opgezegd. Want 
zo’n nacht nooit weer! We besloten samen 
om niemand te vertellen over deze nacht, 
de schaamte was te groot.

Een paar dagen later vroeg ik aan Stephan 
of we nog één seizoen van Casa de Papel 
zouden kijken, ons abonnement liep im-
mers nog de hele maand door. Hetzelfde 
scenario deed zich voor. Stef wilde niet, 
maar was opnieuw in de tweede aflevering 
alweer verloren. We keken weliswaar niet 
meer tot vier uur ’s nachts, maar wel langer 
dan goed was voor ons dagelijkse functi-
oneren en voor de achterstallige staat van 
ons huishouden. Daarbij gingen alle ac-
tualiteiten in de wereld compleet aan ons 
voorbij. Seizoen 1, dertien afleveringen van 
zo’n veertig minuten. Dat was te overzien. 
Daarna was het voorgoed klaar met Netflix. 
We zouden er nooit meer intrappen, nooit 
meer, en nu écht! Toen we ergens bij afle-
vering 9 of 10 waren keken we alweer uit 
naar het moment ná de laatste aflevering. 
Dan zouden we eindelijk ons oude leven 
weer op kunnen pakken, wat een heerlijk 
vooruitzicht. Tevreden keken we verder, 
totdat ineens uit het niets een melding ver-
scheen. Ons abonnement was beëindigd! 
Neeehh! Twee afleveringen voor het ein-
de stopte het! Zonder überhaupt nog iets 
met Stephan te overleggen verlengde ik 
het abonnement met nog een maand. Zo 
werden het weliswaar twee dure laatste af-
leveringen, maar op dat moment stoppen 

HOE NETFLIX ONS IN ZIJN GREEP KREEG

KIEK ES

In het langjarige bestaan van deze rubriek 
hebben we al melding kunnen maken van 
diverse primeurs. Na de Kiek Es! in ’t vori-
ge Luutke kunnen we daar een nieuwe 
mijlpaal aan toevoegen. De beheerder van 
onze Facebook-pagina meldt ons dat er 
niet één antwoord is binnengekomen op 
de vraag waar de tekening was gemaakt. 
Voor de zekerheid nog even gecheckt of 
ze misschien bedoelde dat er geen goede 
antwoorden waren ingeleverd. Maar de 
respons bleek dit keer inderdaad 0,0 te zijn.

De onvermijdelijke conclusie is dat Babs 
Oude Elferink een lastig te herkennen loca-
tie in De Lutte op papier had gezet. Nu was 
het ook letterlijk een grensgeval. Want het 
goede antwoord was een detail van het 
kunstwerk bij de grensovergang Oldenzaal 
Autoweg (het blijft een vreemde bena-
ming) had getekend. Geen winnaar dus 
en daarom hoefden er ook geen kosten te 
worden gemaakt voor het verzenden van 
de digitale wisselbeker.        
De tweede primeur die zich nu voordoet, 
is dat de tekening dit keer niet gemaakt is 

door Babs maar door haar moeder Anke 
Tijdhof. Tijdgebrek van haar dochter deed 
Anke besluiten spontaan bij te springen. 
Waarvoor onze grote dank. Onze inschat-
ting is dat ook deze opgave  pittig is. Denkt 
u toch te weten door welk plekje Anke zich 
heeft laten inspireren, kom dan gauw naar 
de Facebook-pagina van Kiek Es: www.fa-
cebook.com/kiekesintluutke. In de reacties 
onder het betreffende bericht kunt u de 
locatie doorgeven. Veel succes !

was geen optie. Nog twee afleveringen. 
Nog 80 minuten zou ons leven in het teken 
staan van Netflix, daarna zou alles weer 
worden zoals het ooit was.

Maar alles liep anders. Toen de aftiteling 
van de laatste aflevering begon, keken we 
elkaar verbijsterd aan. Geen ontknoping! 
Helemaal geen einde. Er was geen enkele 
verhaallijn afgerond! Zonder iets te zeggen 
probeerden we in die eerste paniek beiden 
een oplossing te bedenken. Hoe komen 
we hier weer uit? Hoe krijgen we weer 
een einde aan dit dwangmatige bestaan? 

Terwijl onze hersenen op volle snelheid 
hun werk deden, voltrok zich op ons beeld-
scherm het ergste scenario dat we konden 
bedenken. Helemaal vanzelf, volautoma-
tisch en compleet uit het niets begon de 
eerste aflevering van seizoen 2, of eigenlijk 
dus gewoon aflevering 14.

Onze blikken kruizen zich. En terwijl we 
aan het uitrekenen zijn wat we in 13 x 40 
minuten allemaal hadden kunnen doen, 
geven we ons langzaam over aan de macht 
van Netflix. Het is sterker dan wij.
-Tessa-
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Zondag 24 oktober: Wereldmissiedag 
09.00 uur  : Gebedsviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorgangers : dhr. B. Elferink 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis  
 
Woensdag 27 oktober:  19.00  uur Communieviering 
     Voorganger pastor I. Schraven 
Zaterdag 30 oktober :   
18.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Michelle en Christiaan Steenbekke 
 
Dinsdag 2 november: 20.00 uur Allerzielen  
    Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
    Voorganger: pastor. I. Schraven 
    Lectrice  :  mevr. T. Hesselink 
 
Woensdag 3 november: 19.00 uur Communieviering 
    Voorganger : pastor I. Schraven 
Zondag 7 november :  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dameskoor 
Voorganger  : pastor T. van Vilsteren 
Lectrice  : Bernadette Alberink 
 
Woensdag 10 november:   19.00 uur Eucharistieviering 
     Voorganger:  pastoor T. Munsterhuis  

   
   
 
 
Overleden: 
Ingrid Welhuis, Poldermolen 13, overleden op de leeftijd van 54 jaar 
José Zanderink-Hulshof, Stellingmolen 7, overleden op de leeftijd van 83 jaar 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
 
Intenties: 
 
Zondag 24 oktober: 
ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Overleden fam. Punt, Jan Kuipers, Marietje 
Bonnes-Kortink ,Ingrid Welhuis, Jose Zanderink-Hulshoff. 
 
Jaargedachtenis: 
Hendrik Jozef Grunder, Johan Beernink (Hoge Kavik), Ludgerus Segerink. 
 
Zondag 31 oktober:  
Jan Kuipers, Ouders Gieslink-Frielinck, Marietje Punt-Boers, Ingrid Welhuis,  
Jose Zanderink-Hulshoff. 
 
Jaargedachtenis 
Johan Bulter, Johnny Punt, Marietje Bonnes-Kortink, Jan Vlutters,  
Riet Groot-Kommer. 
 
Dinsdag 2 november Allerzielen: 
Ouders Grote Punt-Nijhuis, Marietje Haarman-Bloemen, Ouders ter Beek-
Schurink, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Lies en Jan Olde Nordkamp, ouders 
Closa Reynes-Rodrigo Vilaseca, Ouders Vaneker-Oude Egbrink, Frans grote 
Beverborg, Bernard Sanderink, Annie en Hennie ter Brake-Brookhuis, Alphons 
Pünt, Johan Reinink, Jan Vlutters, Willy Punt, Fam. Snoeijink-Arends Ouders, 
Scheper-Rikmanspoel, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Tonnie 
Lentfert-Broekhuizen, Gerard Goorhuis-oude Sanderink, Ouders Lentfert-
Siegerink, Theo Heebing, Dini Heebing-Lentfert, Jan Lentfert, Ouders grote 
Beverborg-ter Brake, Ouders Visschedijk-Notkamp Ouders Koekoek-Egberink, Jan 
Koekoek, Frans Koertshuis en overl. fam., Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, 
Ouders ter Brake-groote Beverborg, Bennie Pot, Johnny Punt, Ouders Beernink-
olde Meijerink en Jan, Ouders Nijhuis-Schopbarteld, Jan Nijhuis [Beatrixstraat], 
Marietje Bonnes-Kortink, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Hubert Sweerts, 
Overleden fam. Punt, Ouders Benneker-Steghuis, ouders Schopman-Aveskamp, 
Henk grote Beverborg, Ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Gerhard grote 
Beverborg, Jan Schurink, Hennie en Riekie Westerik-Dreijerink, Ouders Olde 
Rikkert-Oosterbroek, Frans Punt, Paula Benneker, ouders Zwijnenberg-
Koekenberg, ouders Reijmer-Schulte, Bennie Gilbers, Gerrit Vrijkotte, Ria 
Grundel-Schiphorst, Annie Pikkemaat-Peterman, Truus Egberink-Grashof, 
Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, ouders Kok-Morsink, Martijn Olde 
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Riekerink, Ouders Withag-Punt en zoon Jos, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, 
Frans Broekhuis, Bernard Hampsink, Hennie Schopman,  
Ouders Dierselhuis-Bosch, Annie Niehof-Nolten, Ouders Gieslink-Frielinck, 
Bennie Bosch, Ouders Grunder-Haarman, Jan Sweerts, Henk van Leijenhorst, 
Marietje Punt, Betsy Nijmeijer-van Langen, Maria Steinmeijer-Brummer, 
Ludgerus Segerink, Rieky Berning-ten Veldhuis, Jan Vlutters, Riet Groot-Kommer, 
Gradie Wigger-Meijerink, Henk Blokhuis, Frans Zwijnenberg, Betsie van Langen-
Homan, Henri Kötter,  
Irma van der Vechte, Jan Kuipers, Koos Schreur-Olde Riekerink, Agnes Grunder-
Kalthegener, Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, Henny Nordkamp, Paul Schuil, 
Bennie Behrens, Marietje Bossink-Brookhuis, Annie Oude Roelink-Lemmink,  
Jo Tijhuis-uit het Broek, Jan Gieslink, Sienie Behrens-Snijders, Hennie Wigger, 
Marietje ten Tusscher-Koertshuis, Leny Weusthof-van Mourik, Johan Huisken, 
Jozef Volker, Rene Bentert, Helga Veldhuis-ter Horst, Siny ten Dam-Schuttenbeld, 
Wilma Haarman-Velthuis, Frans Swennenhuis, Tonny Wiggers-Brand, Rian Oude 
Elberink-Poort, Ingrid Welhuis, Jose Zanderink-Hulshoff. 
 
Jaargedachtenis: 
Jan Swennenhuis (Postweg), Gerard en Truus Beernink-Borggreve, Paulien 
Nordkamp-Zwijnenberg. 
 
Zondag 7 november : 
Jan Kuipers, Ouders van Rijn-ter Woerds, Tonnie Oosterbroek, Ouders Lentfert-
Siegerink, Annie Oude Roelink-Lemmink, ouders Tijhuis-uit het Broek.  
 
Jaargedachtenis: 
Ouders Gilbers-Raatgerink, Annie Vlutters-Kamphuis, Lies Schasfoort, Johan 
Grashof, echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Frans Giesselink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinsdag 2 november Allerzielen,  
 
We gedenken de overledenen. 
 
We mogen weer allemaal naar de kerk komen op deze gedenkwaardige dag. 
‘s Avonds om 20.00 uur gedenken we de overledenen met een viering in de kerk. 
Het Plechelmuskoor verzorgd de zang. 
Bijzondere aandacht is er voor de overledenen die het afgelopen jaar van ons 
zijn heengegaan. 
Van ieder wordt de naam genoemd en een kaars aangestoken in de kerk. 
Na afloop van de viering wordt u een grafkaars aangereikt en gaan we naar het 
kerkhof waar de rustplaats van de overledene wordt gezegend. 
Het kerkhof is deze avond sfeervol verlicht met fakkels. 
Het is handig een zaklampje mee te nemen. 
Tijdens de viering is de collecte voor de kaars en het onderhoud van het kerkhof. 
We nodigen iedereen uit voor deze viering. 
 
 
 
Wereldmissiedag 24 oktober 
 
Paus Franciscus schreef voor deze dag onder andere: “Het is voor ons onmogelijk 
niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). 
 
‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid 
als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij 
niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord verkondigen en delen’, 
schrijft paus Franciscus verder.  
Het thema van Wereldmissiedag van dit jaar ziet de paus als ‘een uitnodiging aan 
ieder van ons om ons best te doen om wat wij in ons hart dragen bekend te 
maken.  
De paus schrijft verder dat christenen van nu zich kunnen laten inspireren door 
het voorbeeld van degenen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land en 
familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder angst naar de 
uithoeken van volken en steden te brengen.  
Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de kerk van Guinee voor het 
voetlicht.  
In de parochies wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. 
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Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   10.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van   18.00 – 19.00 uur 
                                               Vrijdagmorgen van   10.00 -  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) 
Wat te doen na overlijden: 

Als eerste dient de familie contact op te nemen met een uitvaartleider.  
Deze neemt, na een gesprek met de familie van de overledene, contact op met de 

centrale uitvaart-coördinator van Lumen Christi. Daarmee kan de familie alle wensen 
met betrekking tot de uitvaart bespreken.  

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 
 
 
 
 

openingstijden



Cafetaria

WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE

TEL. 0541-551223


