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INLEIDING 

We verbleven deze vakantie vlakbij het gemoedelijke, toeristische 

dorpje De Lutte. Het dorpje ligt in de omgeving van een schitterend 

natuurgebied; Het Lutterzand.  

Een heerlijke vakantie in een prachtig aangepast vakantieverlijf! 
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REISGENOTEN 

 

 

Marjolein 

 

Thelma 

 

Arthur 

 

Bep 

 

 

Guda 

 

Peter 
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DAG 1 – 6 JULI 2018 

Rond 13.00 uur vertrokken Rein en Gerrie samen met Bep, Arthur en 

Peter vanuit Arnhem om in Veenendaal Marjolein op te halen. 

Guda en Thelma gingen rechtstreeks en ook Gerrit ging zelf naar De 

Lutte. 

Gerrit heeft de eerste dagen Wilma vervangen, want zij was nog met 

een andere groep op vakantie en kwam maandag pas aan. 

Toen we vanaf Veenendaal vertrokken was het erg druk op de 

wegen, alles stond vast. Je kon goed merken dat de vakanties al 

begonnen waren. 

Gelukkig wist Rein allemaal weggetjes binnendoor zodat we een heel 

stuk file voorbij konden rijden. 

Bij De Lutte aangekomen waren Gerrit en Guda al aanwezig en al 

snel sloot Thelma er bij aan. 

Wat een prachtige accommodatie, iedere kamer had eigen sanitair 

en was aangepast voor onze deelnemers. 

Toen we de kamers hadden verdeeld en de koffers hadden uitgepakt 

hebben we eerst even een voorstel rondje gedaan zodat we een 

klein beetje wisten wie wie was. 

Rein had thuis het eten al voorbereid, we aten Bami met Kipsate. 

De rest van de dag hebben we een beetje rustig aangedaan en ‘s 

avonds gingen we op tijd naar bed. 
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DAG 2 – 7 JULI 2018 

Onze  eerste hele dag 

in ons mooie huis "de 

Meidoorn". Eerst lekker 

uitgeslapen. 

Rein had een heerlijke 

en goedgevulde omelet 

voor ons allemaal 

gemaakt. Het ontbijt 

gebruikten we buiten 

op onze eigen veranda. Dat gaf al echt een vakantiegevoel. 

 

Vandaag was er markt in het 

centrum van Oldenzaal waar we 

naar toe gingen.  

Daarna kregen we een rondleiding 

door de basiliek / grote kerk. Het is 

een prachtige oude kerk, waarbij 

Rein als een ervaren gids optrad. 

Hij vertelde ons allerlei bijzonderheden over deze katholieke kerk. 

Bep stak een kaarsje aan. Op een terras namen we een kopje koffie. 

Het bleek dat Thelma, Bep en Arthur ook konden paaldansen.   

Nog een paar boodschappen gedaan (waaronder advocaat met 

slagroom voor Marjolein) en een 

rondrit met de bus door de 

prachtige omgeving rond De Lutte.   
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's Middags vermaakten we ons prima bij ons eigen huisje. We 

maakten mooie tekeningen, Bep deed een act met dansjes, we 

zongen samen, en Gerrit begeleidde ons op de gitaar. 

Onze chefkok Rein was inmiddels al druk bezig met het avondeten. 

Hij had een speciaal 

menu voor ons,  "Rive 

koek", een  

aardappelkoek met 

een braadworst er bij. 

Dat was smullen, we 

aten ons helemaal 

rond. En vla met 

slagroom kregen we 

als toetje.   

 

Na ons diner verkenden we nog verder ons terrein en maakten we 

ook kennis met andere gasten van 't Keampke. We merkten ook hoe 

gastvrij onze buren bij het Rustpunt waren. Eigenlijk wilden ze al 

sluiten, maar toch mochten we de prachtige boerderij nog bekijken. 

Het springkussen en de schommels werden met veel plezier 

gebruikt. Het was mooi om te zien hoe goed we contact maakten 

met de andere (duitse) gasten.  

Nog een lekker drankje, douchen en dan op tijd naar bed. Wat 

hebben we een 

heerlijke dag gehad 

met z'n allen.  
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DAG 3 – 8 JULI 2018 

Vandaag beloofde het weer een zonnige dag te worden, toen we 

opstonden stond hij al hoog aan de hemel. 

We hebben weer buiten kunnen ontbijten, dit keer met een gekookt 

eitje erbij. Toen we allemaal klaar waren zijn we naar Overdinkel 

gegaan, daar was een folkloristische markt.   

Er was ook een grote 

rommelmarkt en een 

muziekvereniging zat 

er te spelen. 

Veel van de 

deelnemers hebben 

er iets gekocht, van 

een knuffel tot een 

shirt. Toen we alles 

hadden gezien 

hebben we heerlijk op een terrasje friet met mayonaise gegeten, het 

weer werkte erg mee want was het lekker buiten. 

We gingen weer richting de bus, Rein heeft gelijk nog weer wat 

boodschappen gedaan. Toen we thuis kwamen heeft Rein 

tomatensoep gemaakt, we hebben heerlijk een kop soep gegeten, 

daarna nog even gezongen 

terwijl Gerrit op zijn gitaar 

speelde. 
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Ondertussen had de kok pannenkoeken gebakken, wat waren ze 

heerlijk. Na het eten zijn Gerrit, Gerrie, Bep, Thelma, Peter en Arthur 

nog lekker een eindje gaan wandelen, terwijl Rein met Marjolein en 

Guda achterbleef. Toen we thuis kwamen hebben we lekker koffie 

gedronken en later nog wat gedronken en toen was het alweer 

bedtijd.    
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DAG 4 – 9 JULI 2018 

Rond half 9 zijn opgestaan, gewassen, aangekleed en toen weer 

samen ontbeten. We kregen een omelet, wat werd er heerlijk 

gesmuld.   

 

Vandaag kwam 

Wilma om bij ons 

aan te sluiten, toen 

ze aangekomen 

was zijn we richting 

Ootmarsum 

gereden naar het 

Openluchtmuseum. 

Het was erg leuk, 

we kregen een klein beetje regen maar gelukkig was het snel weer 

droog. 

We hebben op een bankje tussen de kippen een broodje gegeten, de 

kippen sprongen op de tafel om een broodkruimeltje te pikken.   

Rond 16.00 uur gingen 

we weer richting ons 

huisje, daar hebben we 

heerlijk buiten gezeten, 

koffie gedronken, 

gekleurd, Thelma heeft 

zitten handwerken, 

lekker gerelaxt. 

 

Om 18.00 uur hebben we in het “Lutters kwartier” gegeten, hier 

werkt iemand die een kennis van Gerrie was, en die ons uitgenodigd 

had om daar langs te komen. 
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Schnitzel, warme groente, rauwkost, friet, gebakken aardappelen, 

Champignonsaus en Rode saus.   

Als toetje hadden we een heerlijk ijsje met vruchtjes en slagroom. 

Toen we weer bij het huisje kwamen ging Gerrit naar huis, er 

vloeiden wel wat traantjes. 

Het was te koud om buiten te zitten dus zijn we lekker naar binnen 

gegaan. Rein had heerlijk koffie gezet, en we hebben lekker op de 

bank gezeten, wat televisie gekeken. Guda wilde naar bed want ze 

was erg moe, Marjolein ging nog wat kleuren. 

Lekker samen nog wat gedronken, en iedereen ging op tijd naar bed. 
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14 

DAG 5 – 10 JULI 2018 

Toen we wakker werden zagen we dat het weer niet zo best was. Na 

een lekker ontbijtje, (Rein had tosti’s gemaakt) zijn we richting 

Duitsland gegaan. We hebben een bezoek gebracht aan Emsflower,   

een gigantisch bedrijf in de bloemenbranche. 

We keken onze ogen uit, er was heel veel te 

zien. Ook was er een vlindertuin met hele 

mooie vlinders, ze fladderden vrolijk rond. We 

hebben er heerlijk rond gelopen, ook 

kweekten ze daar tomaten, die we mochten 

proeven. Na de toiletstop hebben we koffie 

gedronken en daarna richting de productie. 

Rein weet er veel vanaf en heeft ons het een 

en ander uitgelegd. Veel was computergestuurd, schitterend om te 

zien en erg interessant. We hebben de wandelroute gevolgd en 

kwamen langs dinosaurussen, vogels en heel veel vissen.   

De tijd vloog voorbij en we gingen weer richting het huisje. Thuis 

lekker koffie gezet en heerlijk rustig gezeten, de ene aan het kleuren 

de ander aan het handwerken of gewoon lekker niksen.  

 

De lucht brak helemaal 

open, en we konden weer 

lekker buiten zitten, 

ondertussen ging Rein aan 

het kokkerellen. We 

begonnen met een mooi 

opgemaakt bord 

rundvleessalade met van 

alles erbij. Daarna kregen we een kop tomatensoep met stukjes 
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stokbrood, als toetje appelmoes met vruchten en een toefje 

slagroom. Later hebben we samen nog koffie en thee gedronken en 

natuurlijk de avond afgesloten met een drankje en toen gingen we 

naar bed. 
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DAG 6 – 11 JULI 2018 

Vanmorgen moesten we binnen ontbijten want het was nog beetje 

fris met wat motregen. We kregen een lekker gekookt eitje, ook 

hebben we brood gesmeerd om mee nemen voor tussen de middag. 

Toen we allemaal klaar waren zijn we naar Nordhorn geweest; naar 

de dierentuin. Het weer knapte lekker op 

en we konden zelfs een tijdje zonder jas 

of vest lopen. We hebben veel leuke 

dieren gezien en het park was goed 

begaanbaar voor rolstoelers. Halverwege 

hebben we een bankje opgezocht en ons 

brood opgegeten. Toen weer verder, en 

op een gegeven moment streek er een 

ooievaar neer en liep parmantig rond te 

stappen, een prachtig gezicht.  

 

We waren best wel moe van het lopen en hebben even een pauze 

ingelast met natuurlijk iets te drinken erbij. Daarna zijn we richting 

de apen gelopen, onderweg zagen we hoe ze de wolven aan het 

voeren waren. Er wilden nog een aantal mensen het winkeltje in om 

iets te kopen, Marjolein wilde een pandabeer. Ook Arthur, Peter en 

Bep hebben nog iets gekocht. Wat hebben we een ontzettend leuke 

dag gehad met elkaar. We gingen weer richting huis. Rein ging weer 

kokkerellen, gebakken aardappelen, braadworst, heerlijke sla, 

gebakken uien met spekjes stonden voor vanavond op het menu. 

Het was weer heerlijk, als toetje dubbelvla met een toefje slagroom.  

 

Na het eten zijn Wilma, Gerrie, Peter, Bep en Thelma nog een rondje 

gaan lopen, de anderen bleven bij Rein. Toen we terug kwamen was 

de koffie klaar. Een aantal mensen wilden televisie kijken, en ook 
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wilde er een stel weer handwerken of kleuren. We hebben nog 

lekker wat gedronken, Guda wilde naar bed, ze was best moe. Rein 

wilde graag voetbal kijken, maar de dames “Love is in the air” en zij 

hebben gewonnen, ook Arthur sloot zich hierbij aan. Zo, allemaal 

naar bed voor morgen alweer de laatste dag.    
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DAG 7 – 12 JULI 2018 

Rond 9.00 uur zaten we allemaal aan tafel voor het ontbijt. Om 

11.00 uur moesten we bij het Lutterzand zijn voor een tocht van 

twee uur in een soort trein. De bestuurder wist veel te vertellen over 

de omgeving en het was prachtig in de natuur, dwars door het 

Lutterzand. Halverwege hadden we een stop, we kregen koffie of 

thee met een plak cake. Toen weer verder richting de opstapplaats. 

Daarna zijn weer even naar het Keampke gegaan, daar hebben we 

een boterham gegeten en Rein heeft snel een lekkere braadworst 

erbij gebakken. Rond half 3 zijn we vertrokken richting Losser, er 

was daar markt. Sommige wilde nog iets kopen, en gelukkig zijn ze 

geslaagd. De dames wilden graag even een kledingwinkel in en op 

een gegeven moment kwam Rein naar binnen en die vond het wel 

genoeg. In Losser hebben we nog lekker op een terrasje gezeten, 

we kregen een heerlijk koekje bij de koffie en we kregen nog een 

extra koekje van de kok. Heel veel van de groep hebben een zakje 

koekjes gekocht om mee naar huis te nemen. Na de pauze zijn we 

nog verder de stad in gegaan. Rond half 6 zijn we richting chinees 

restaurant “Orchidee” gegaan, waar Gerrie had afgesproken om aan 

tafel te serveren. Maar er was een groep die buffet had besteld, 

inclusief Wok en grill, wij mochten daar ook gebruik van maken en 

het was heerlijk. Toen weer richting huis, thuisgekomen konden we 

nog heerlijk buiten zitten. We hebben de avond samen afgesloten, 

diploma’s uitgereikt, de week nog even door gesproken, glaasje 

erbij. Zo langzamerhand vertrok iedereen naar bed, een aantal 

wilden nog onder de douche.Het was een leuke en drukke dag met 

prachtig weer. 
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DAG 8 – 13 JULI 2018 

Vandaag moesten we vroeg uit de veren, de laatste dingen de koffer 

in, en daarna samen ontbijten. Rein had nog lekker verse broodjes 

gehaald, wat een verwennerij. Thelma en Guda werden bij het 

Keampke opgehaald, de rest ging mee naar Arnhem om 

daarvandaan weer zijn of haar eigen weg te gaan. We hebben een 

geweldige week gehad. Thelma, Guda, Bep, Arthur, Marjolein en 

Peter heel erg bedankt en wie weet zien we elkaar nog eens terug. 
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REISBEGELEIDERS 

 

 

Wilma 

 

Gerrit 

 

Rein 

 

Gerrie 

 


