GEMOEDELIJK TWENTE.

REISDOEL--`t KEAMPKE IN DE LUTTE.

REISDATUM: 15 t/m 22 juli 2016.

DE VROLIJKE VAKANTIEGANGERS WAREN:

Mariek

Arno

Berend

Liza

Peter

Arnold

begeleiding Betsy, Jack en Nannie
Vrijdag 15 juli,

Om 13.30 uur, start vakantieweek naar De Lutte in Gemoedelijk Twente vanaf Tendens in
Arnhem. Arjan en Peter hadden zich in Arnhem bij ons gevoegd en reden gezellig mee met
ons naar De Lutte.
Om 15.00 arriveerden we op het `t Keampke.
Onze accommodatie draagt de naam “de Meidoorn”. De prachtige slaapkamers hebben
allemaal een eigen douche en toilet.
In de sfeervolle kamer met open keuken staat ook een sfeerkachel . De 3 slaapkamers op
de grond hebben tuindeuren met een overkapping waar gezellige zitjes staan met een
mooie tuin en afgeschermd met een tuinhekje.

Tegen 17.00 uur arriveerde Mariek en Arno, het getrouwde paar, met de ouders van Arno.
Vlak achter hun Liza met haar ouders. Berend was hier al afgezet door de taxi toen wij er
net aan kwamen.
Gezellig wat gekletst en gedronken en de kamers bekeken met de ouders. Toen zij
vertrokken waren is Betsy met Nannie de keuken ingedoken. Betsy koken en Nannie het
snijden van de groenten en sla. Jack ging de tafel dekken. Na het eten allemaal de koffers
uitgepakt. Gezellig nog even tv gekeken en voor het slapen gaan heeft iedereen zich nog
lekker gedoucht.
Om half 11 lagen ze allemaal op bed. Jack, Betsy en Nannie nog even de dag door
genomen en plannen gemaakt voor de zaterdag.

Zaterdag 16 juli,

Arjan en Berend zaten vanmorgen al om 7 uur onder de
luifel, gezellig buiten op het terras. Ook een goeie morgen.
Dit was de eerste
nacht, dus even
wennen nog. Gezellig ontbijten met de hele groep.
Na het ontbijt zijn we naar Oldenzaal gereden. In
het overdekte winkelcentrum heeft iedereen
kaarten uitgezocht om naar huis te sturen. Dat
wordt schrijven vanavond. Liza had de meeste, 14

stuks.
Daarna gezellig geluncht op het terras Grand Café Markant.

Nannie is even naar de eigenaar gelopen met de vraag of de groep daar de boterham
mocht nuttigen bij het bestellen van hun drankjes.
Meneer vond het goed. We hebben het terras netjes achtergelaten en meneer hartelijk
bedankt. We hebben toen de prachtige Plechelmus-Basiliek bezocht in Oldenzaal.
Iedereen was onder de indruk en zeker Berend. Heeft daar ook zijn kaarten gekocht om te
versturen. Boodschappen gedaan bij AH voor het avondeten. Lekker gekookte
aardappelen met worteltjes en doperwten en een heerlijke schnitzel. Als toetje vla.
Vanavond was de groep vroeg naar bed. Ze waren moe van het lopen door Oldenzaal.

Zondag 17 juli,

Vanmorgen lekker uitgeslapen, om half elf iedereen aan het
ontbijt.
Zitten lekker buiten, Nannie heeft foto’s van de groep
gemaakt en Jack en Betsy zijn gaan kijken waar we vanavond
lekker kunnen gaan eten.
Van Arno en Mariek een 9 gekregen voor het douchen.

Vanmiddag naar de Landgoedboerderij ‘’De Judithhoeve’’ geweest, bestaat nu 5 jaar.
Op de landgoedboerderij werken en leren
kinderen, jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis
of een andere problematiek.
Gaan waarschijnlijk nog een keer terug als die
groep er is.

Het voortbestaan van dit project staat op losse schroeven, heel jammer.
Zijn het landgoed rondgelopen en hebben daarna op het terras wat gedronken en Nannie
heeft getrakteerd op appelgebak. Dat ging erin als koek!
Hebben daar 2 uur rondgelopen en daarna naar de woning
terug.
Thuiszorg Maartje kwam om 17.00 uur om Berend de spuit te
geven, om 18.00 uur afgesproken om te gaan eten bij “Plexat”
in de Lutte.
Daar heerlijk gegeten en konden uit 6 menu’s kiezen. Kroketten
met friet en sla en bal gehakt met friet en sla waren favoriet.
Als toetjes een heerlijke coupe ijs en Jack Betsy en Nannie aan
de koffie.
Om 20.30 uur weer thuis en nog
even koffie gedronken.
Liza was zo moe dat ze meteen
naar bed wilde. De rest volgde al
snel en om 22 uur lagen ze allemaal heerlijk te slapen.

Maandag 18 juli,

Vanmorgen op tijd uit bed met een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt zijn Betsy en Jack
boodschappen gaan doen voor het eten.
Nannie heeft heerlijk buiten zitten kletsen met Mariek, Arno
en Berend.
We hebben heel gezellig memorie gespeeld. Nannie en
Berend zijn gelijk op de eerste plaats geëindigd, Mariek op de

tweede plaats en Arno op de derde plaats.
Liza en Arjan hebben binnen zitten tekenen, Liza
heeft en tekening voor ons drieën gemaakt en Arjan
heeft een hele mooie kleurplaat van twee handen
voor Nannie gemaakt.

Zij gaat hem inlijsten voor thuis.
Het wordt ook steeds warmer, we hebben nu gezellig buiten
gezeten en rustig aan gedaan.
Vanmiddag naar de Antiek en Kunst Galerie Zwijnenberg
geweest in de Lutte.
Betsy naar binnen om te kijken of wij daar met de groep
mochten rondkijken.
Er was niemand aanwezig, Nannie is toen naar de buren
geweest, een man kwam aanlopen en gaf ons toestemming
gewoon de winkel in te lopen.
De eigenaar was even een klusje gaan doen en kwam over een
kwartiertje weer terug.
Wat een vertrouwen hebben ze hier in de mensen!
Mariek en Arno hebben een hele leuke kalender gekocht,
gemaakt door verstandelijk beperkten cliënten van het
Losserhof uit Losser.
Prachtige tekeningen stonden daarop.
Mariek heeft ook nog een prachtige vlinder gemaakt van papier
manche en Arno een hele mooie beker. Berend ook een mooie
kalender en Liza een potje eigen gemaakte honing op een hartje
voor haar moeder.
Arjan ook een hele mooie beker.
Na deze prachtige cadeaus gekocht te hebben zijn we weer
naar het huis terug gegaan.
Iedereen was moe en zaten uitgeteld buiten of binnen wat te drinken.

Betsy heeft weer lekker gekookt!
Witte rijst met een groentemix en
gehakt uit de wok.

Nannie heeft de sla weer gemaakt want het koken laat ze liever een Betsy over, Nannie
beperkt zich tot het snijden.
Jack heeft samen met Liza de tafel gedekt.
Na het eten is iedereen heerlijk gaan douchen.
Arno en Mariek waren zo moe dat ze om 20.30 uur naar bed wilden en sliepen al heel snel.
Om 21.00 uur lag iedereen op bed behalve Berend.
Die bleef nog even met ons kletsen maar om 21.45 uur ook maar naar bed.
Betsy en Jack nog even tv gekeken en de dag doorgenomen en Nannie heeft het dagboek
weer bijgeschreven.
Het was een gezellige maar warme dag met de volle maan op het eind aan de hemel.

Dinsdag 19 juli,

Jack had vanmorgen de ontbijttafel al gedekt met
als verrassing een gekookt eitje!
Nannie stond ook een verrassing te wachten, was
wel even schrikken, want toen ze de slaapkamer in
liep van Mariek en Arno was het bed leeg van
Mariek, ze zat al in de badkamer op het toilet met
haar badschoenen aan.

Arno was na een lange nacht heerlijk uitgerust, heel fit en een
stralend humeur.
Arno hoopt zelf dat het woensdag ook zo is.
Om 8.45 uur allemaal aan het ontbijt. We moesten wel even
wachten op Maartje van de
thuiszorg voor de prik van Berend. Nannie heeft hem even mee naar buiten genomen
want de neiging om te gaan eten was te sterk door al dat lekkers en dat mocht niet voor
hij de spuit had gehad.
Na iedereen goed ingesmeerd te hebben tegen de zon, zijn we nu,
11.00 uur, onderweg naar de dierentuin Nordhorn-Duitsland.
Het was een half uurtje rijden. Eerst allemaal even naar het toilet
voor we het park ingaan.
We hebben 4 uur in het park vertoeft, veel foto’s en 1 groepsfoto
gemaakt.
Het was warm maar we liepen steeds in de schaduw onder de bomen.
De helft van het park hebben we niet gezien want iedereen was aardig
vermoeid.
Wat we gezien hebben zijn Alpaca’s, schildpadden, zwartstaart prairiehond, hele grote
bosbizons, witsnuit neusberen, Poitou ezels (die zijn heel groot met een dikke vacht) en
hele grote konijnen. Na de meegenomen lunch buiten bij de “Malle Jan” zijn we weer
verder gegaan. Een klein huisje binnen geweest waar je kon zien waar je kon zien hoe de
mensen vroeger leefden en waar de kachel brandde (met die hitte!) Gauw eruit!

Toen kwamen we bij een enorme steenbok met grote hoorns en grote vale gieren boven

op stenen heuvels. Weer even een drinkpauze en allemaal een lekkere
banaan gegeten.
Iedereen had het toen wel gezien! Berend en Peter waren erg moe.
Nannie is toen vooruit gelopen met Mariek naar het winkeltje. Ze heeft nog
2 cadeautjes
gekocht waaronder een leuke stoffen Alpaca.
Arno heeft nog wat voor zijn vader en moeder gekocht, ook Berend kon het winkeltje niet
voorbij lopen.
In de hal was een vijver met 3 grote kooikarpers. Toen richting huis maar.
Om 16.00 uur weer terug, gauw wat drinken want iedereen had
dorst!
Peter, Mariek en Arno hebben Nannie geholpen met het
opschrijven van de dieren die we gezien hebben.
Vanavond hebben we gegeten, rode kool met gebakken
aardappelen, appelmoes, boontjes en een heerlijke hamburger.
Nannie heeft getrakteerd op ijs met slagroom omdat we zo’n fijne dag hadden gehad!

Na het eten nog even Nieuwe Tijden gekeken, daarna lekker
douchen en ze lagen weer vroeg op bed.
Na overleg heeft de begeleiding besloten morgen de
trouwdag van Arno en Mariek te
vieren. Nannie heeft toen de kamer versierd met vlaggetjes en de bijtafel al gezellig
gedekt. Foto van het bruidspaar hadden we al ingelijst en ingepakt.
Grote verrassing voor iedereen.
Morgen blijven we hier voor een rustdag want het wordt heel erg warm!
24.00 uur bedtijd! Welterusten.

Woensdag 20 juli,

Om 9.00 uur was iedereen klaar voor het
verrassingsontbijt.
Mariek en Arno hebben we als laatste samen
binnen laten komen.
Nannie stond klaar met het fototoestel. Ze waren erg verrast. Mariek zei: ‘ wauw wat
mooi’
Arno was ook erg verbaasd. De groep zong hen toe “Lang zullen ze leven…”
Mariek kreeg nog een mooie bloemarmband om, toen het cadeautje gegeven en
dat vonden ze prachtig, dat was de ingelijste trouwfoto.
Ze straalden helemaal.
Na het ontbijt zijn Betsy en Jack samen met Arjan boodschappen gaan doen in
Oldenzaal. We moeten toch eten vanavond.

Nannie bleef achter om de anderen gezellig bezig te houden.
Peter ging op de bank zitten/liggen maar Nannie moest hem wel steeds wakker maken om
te drinken.
Liza ging aan het werk met de kraaltjes, Berend Mariek en Arno gingen buiten een boekje
zitten lezen.
Toen Betsy en Jack terug waren zijn we buiten heerlijk gaan lunchen.
Na de lunch ging ieder z’n eigen ding doen.

Vanavond heerlijke macaronischotel gegeten gemaakt door Betsy, iedereen
vond het heerlijk. Als toetjes 2 soorten vla met slagroom.

Betsy had een sjoelbak meegenomen dus vanavond een wedstrijdje sjoelen.
Arjan schoof de sjoelschijven zo hard dat de buren het konden horen, wat een kracht heeft
hij, prachtig!
Nadat iedereen 2x aan de beurt was geweest heeft Betsy de stand opgemaakt.
Nummer 1, de winnaar Arno, nummer 2 Peter, nummer 3 Arjan, nummer 4 Liza, nummer
5 Berend en nummer 6 Mariek.
Toen was het weer bedtijd, ondanks de rustdag, maar mede door het warme weer waren
ze erg moe. Morgen de laatste dag! Hopelijk niet zo warm want we gaan met de
huifkar weg en lunchen onderweg. Welterusten!

Donderdag 21 juli,

Vandaag vroeg uit de veren want om 11.00 uur
worden we opgehaald met de huifkar.
Betsy en Jack waren de lunch aan het maken voor
onderweg.
De ontbijttafel was al gedekt dus na het douchen kon iedereen zo aan tafel.
De lunchkrat
was
ondertussen
gevuld met

broodjes kaas en vleeswaren.
Nannie had nog augurkjes erbij gedaan voor op de kaasbroodjes.
Lekkere slaatjes vooraf en Danoontjes als toetjes.
Ook genoeg drinken om de dorst te lessen. Om klokslag 11.00 uur stond de huifkar voor de
deur.
Rolstoelvriendelijk dus gemakkelijk voor de rolstoelers Mariek en Arno.

Het weer was heerlijk, niet te warm nu, een fijn briesje en niet teveel zon.
Na ongeveer 2 uur heerlijk door het bos en de weilanden werd het tijd
voor de lunch, onderweg nog veel koeien en schapen gezien.
Bij picknickplaats 1 kwam we onze buren tegen, dus
door naar picknickplaats 2.
Dat was nog mooier want dat was bij een kapelletje,
Berend was hiervan erg
onder de indruk.

De bewoners van De Lutte gaan hier langs als ze ergens naar
toe gaan om te bidden.
Bloemen, planten en kaarsen daar in overvloed, Nannie
heeft Berend daar een kaarsje laten branden wat bij Berend
emotie op wekte.
Wij hebben daar heerlijk geluncht met genoeg drinken erbij.

Iedereen nog op de foto gezet daar bij het kapelletje en toen was het weer tijd om verder
te rijden.
De paarden deden het goed!
De paardenmenner had prachtige verhalen waar wij hartelijk om
moesten lachen.
Prachtkerel die alle tijd voor de groep nam, iedereen amuseerde zich
prima en vonden het heerlijk om zo door de bossen te rijden.
Om ongeveer 14.00 uur waren we weer terug.
De zon was weer aardig warm geworden.
Lekker buiten gezeten met een heerlijk glas limonade.
Om 17.30 uur hadden we een afspraak bij het “Pannenkoekenhoes” De
Stroper in de Lutte.
Maar om 16.15 uur begon het enorm te gieten en te onweren.
Er volgde een enorme klap.
Het was heel dichtbij en wij dachten dat het ergens ingeslagen moest zijn.
Wij zaten toen gelukkig al binnen.
Tegen 17.30 uur gelukkig droog dus op naar het “Pannenkoekenhoes”
wat gelukkig dichtbij was. Daar zaten we heel gezellig aan een lange tafel,
eerst de drankje besteld en toen de pannenkoeken. Arnold en Mariek
hadden met ham kaas en ananas, Arno met spek kaas en ananas, Berend
appel en kaas, Peter naturel met heel veel stroop en Liza met spek.
Betsy en Jack een boswandeling en Nannie nam het hazenpad!
Alleen Mariek en Nannie hebben iets laten staan, bij de anderen lag er geen kruimel meer
op het bord. Als toetjes ijs met vruchten en slagroom.
Jammie jammie.

Om 20.00 uur waren we weer terug.
Vanmiddag hadden wij de koffers al ingepakt dus dat hoefde niet meer.
Even nog een kopje koffie en toen gingen de meesten al naar bed.
Mariek en Arno keken eerst nog wel naar Nieuwe Tijden.
Toen iedereen op bed lag hebben Betsy Jack en Nannie diploma’s uitgeschreven die ze
morgen krijgen.
Nog even wat nagebabbeld en nadat Nannie het dagboek had bijgeschreven buiten bij de
lamp was het ook tijd voor ons want morgen is het echt vroeg dag!
De vakantiegangers gaan dan weer naar huis.

Vrijdag 22 juli,

Vanmorgen heel vroeg op om 7.00 uur.
Mariek en Arno waren al op.
Liza (die boven sliep) hoorde ik om 6.00 uur al naar beneden gaan, Jack heeft haar toch
nog even naar boven gestuurd.
Om 9.00 uur het laatste ontbijt hier.
Om 9.30 uur kwam de vader van Arno al om Arno en Mariek op te halen.
De ouders van Liza kwamen daar vlak achteraan.
We hebben gezamenlijk buiten nog koffie gedronken en de diploma’s uitgereikt met een
zakje lekkers erbij. Gezellig nog even zitten kletsen.
Berend werd om 10.00 uur door de taxi opgehaald.
De chauffeur heeft ook nog even met ons koffie gedronken.
Tegen 11.00 uur iedereen uitgezwaaid!
Mariek moest huilen, vond het moeilijk om afscheid te nemen.

Berend had het er ook moeilijk mee om afscheid van ons en de groep te nemen.
Peter en Arjan gaan met ons mee naar Arnhem.

Het was een hele fijne week, iedereen heeft genoten!!

Berend heeft zijn gevoel van deze vakantie op de volgende manier uitgesproken:

“ God heeft gegeven dat ze elkaar gevonden hebben”
Het waren mijn vakantiebewoners, ze heten Arno en
Mariek en zijn nu 1 jaar getrouwd.
Mijn vakantie was supergaaf.
We zijn naar de Basiliek in Oldenzaal geweest en daar
hebben we een kaarsje opgestoken.
Daarna gewinkeld, ook naar de dierentuin geweest
Nordhorn (Duitsland)
We hebben een huifkartocht gemaakt met een picknick.
Verder heerlijk ontspannen. Met lekker eten en drinken.
Ik vond de begeleiding van Jack, Nannie en Betsy heel super goed.
Dit was mijn allerleukste vakantie met zo’n geweldige begeleiding.
Ik was erg ontroerd toen Betsy dit opschreef
Ook met mijn medevakantiegangers kon ik het prima vinden.

Bedankt lieve mensen, het was geweldig
Groetjes Berend.

