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Vrijdag  3 juli………..  

De start van de vakantie 
Een spannende dag, wie gaan er mee?????  

Natuurlijk heb je in een brief van Tendens een lijstje gekregen met foto’s en 

namen van je mede reisgenoten en begeleiders. 

Maar dat zijn maar foto’s en zijn ze wel zo leuk als op de foto? 

 

Natuurlijk zijn ze net zo leuk, misschien nog wel leuker, maar dat zullen we 

deze week wel merken. 

Hieronder nog even de foto’s van alle deelnemers en begeleiders van deze reis 

naar 

gemoedelijk 

Twente. 
Luttei…

 

   Monika 

 

Nicoline Herman 

Madely Joke 
Dina 

Ton Imelda Mimi 
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Zaterdag        4 juli……….. 
 

 

 

De vakantie is vandaag begonnen, wij hebben er lang naar uit gekeken, en het 

is steeds spannend om weer aan ’n vakantie te beginnen. 

 

Vanmiddag mochten wij als eerste Mimi begroeten in Arnhem. 

En het is onze ”grand lady” van de groep, de oudste dame heet dat in normale 

taal. 

Alles is in de bus geladen, en zo konden wij op tijd vertrekken. 

 

De Tom Tom ingesteld op Veenendaal  en keurig op tijd mochten we kennis 

maken met Imelda, Ton en Madely. 

Voor Imelda en Nicoline was het een weerzien, 

zij konden elkaar al van een eerdere reis. 

 

Ook nu konden we bijna compleet op we naar 

De Lutte om onze twee laatste gasten, die 

rechtstreeks komen te begroeten. 

En ook Dina en Joke kwamen keurig op tijd aan 

op ons vakantieadres  

’t Kaempke. 

Maar we waren te vroeg, het huis was nog niet schoon dus kregen we keurig 

koffie aangeboden en na even gewacht te hebben mochten we naar het huis. 

  

Met de verdeling van de kamers moesten we even stoeien maar uiteindelijk 

kwam alles goed. 

De koffers uitgepakt en keurig in de kast of op de plank gelegd. 

 

En toen was er koffie of thee, en er 

blijken echte koffie genieters tussen te 

zitten. 

Wat  lusten die koffie zeg, ongelofelijk 

mag je dat noemen. 

 

Heerlijk eten was er mee, een 

vlees/groente prutje met rijst of macaroni. 

Dit met sla en andere lekkere groenten en er werd gesmuld. 

 



 

4 

- Ipsum 

De avond hebben we buiten doorgebracht met een paar hapjes en vooral de 

drankjes. 

 

Deze eerste avond was ook het moment om elkaar even beter te leren kennen, 

dus iedereen vertelde wat over zichzelf en waar hij of zij woont. 

Wat zijn je hobby’s en wat doe je overdag voor werk. 

 

Na de koffie moest er natuurlijk ook 

iets lekkers gedronken worden en 

het was al bekend dat drie van de 

gasten een heerlijk glaasje advocaat 

met slagroom erg lekker vinden, dat 

weten wij nu ook. 

Om te smullen was het. 

Ton kan snel en erg genieten van een 

biertje, en de anderen waren meer 

van de fris, en ook dat is lekker, 

vooral als het erg warm is. 

 

Ook hebben we deze avond 

besproken welke leuke uitjes 

er mogelijk waren deze week. 

Iedereen mocht vertellen wat 

er bekeken kon worden en zo 

hebben we een mooi 

programma voor de hele week 

gemaakt. 

 

Maar na een drukke eerste dag zie je toch wel dat er wat oogjes slaperig 

worden. 

En als je dat ziet weet je dat het bedtijd is geworden. 

Het is tenslotte een drukke, spannende dag geweest. 

 

Om 23.00 uur was het rustig in het huis en kon de begeleiding ook nog even 

wat zaken met elkaar bespreken voor morgen. 

Waarom?…………  omdat het morgen erg heet lijkt te worden, we wachten af. 

 

Welterusten allemaal. 
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Zaterdag        4 juli………. 

Goedemorgen, een nieuwe dag is 

aangebroken, en ondanks de hitte heeft 

iedereen uitstekend geslapen. 

Het is dus al bijna half 11 als we aan het 

ontbijt beginnen, buiten uiteraard, dus het 

wordt tevens de lunch voor vandaag. 

Heerlijke broodjes, bolletjes, koffie, thee 

en jus, wat wil je nog meer? 

 

En het wordt vandaag echt heet, in de middag zien wij 37.6 

graden op de thermometer staan, dat is puffen. 

 

Na het eten hebben we eerst maar de 

kaarten gekocht om te versturen en die in de 

woonkamer geschreven. 

Postzegels erop en ze waren klaar om op de 

post te doen. 

Dat hebben we gedaan in Losser. 

 

Een brievenbus gezocht en gevonden en 

het posten van onze kaarten is op de 

foto vast gelegd, dat zien we op de 

volgende pagina van dit boek. 

 

Hierna hebben een paar mensen de 

boodschappen ingekocht voor vandaag en 

morgen, we moeten toch eten en drinken, en vooral lekker! 

Dan is het hoog tijd om te koelen dus even een ijsje. 

 

Imelda vroeg aan ons of we ook nog een terrasje gingen pakken, zij 

komt uit Belgie en daar doen ze dat meer dan in Holland. 

Dus even toeren met de bus en we vonden een ”schoon terraske”. 
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Vervolg van het terraske…. 
 

Van deze momenten op een terras zien wij 

Imelda genieten, echt genieten en niet alleen 

vandaag meer de hele week, doet je goed. 

 

Thuis gekomen was er voor iedereen weer 

drinken, het was heet weet je nog, en intussen 

werd het avondeten klaargemaakt. 

Vanwege warmte kozen wij voor salade’s en 

fruitcocktail. 

Er werd niet gegeten maar gevr……….ten, en 

vooral de salade’s waren heerlijk, zalm en kip, 

vooraf tomatensoep. 

Man man, dat ze nog tien vingers hebben, zo lekker! 

 

Gelukkig hebben we een vaatwasser dus met dit weer hoeven we niet af te 

wassen, dat doet de machine. 

 

De avond werd gevuld met breien, punnikken en rummikup. 

 

Wat kan Joke dat spel goed, ik durf nu al te 

verklappen dat zij de kampioen van deze week is 

geworden, ze denkt af 

en toe wat lang maar 

wel winnen! 

 

Natuurlijk ook deze avond weer de drankjes, 

hapjes en bonbons. 

Deze 

bonbons 

kreeg Herman mee van zijn buurvrouw om te 

delen als hij met de groep op vakantie ging, 

dank je wel buurvrouw Marie ze zijn heerlijk. 

 

Hierna douchen en slapen, we hebben veel 

gedaan, ondanks de warmte. 
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Zondag        5 juli………. 

Goedemorgen zondag, gelukkig is vandaag de meeste hitte vertrokken en dat 

vinden wij niet erg. 

Het is zondag en op zondag eet je natuurlijk een goed gekookt eitje, dus ook 

vandaag. 

Wij zijn van plan om vandaag naar 

Overdinkel te gaan, daar is een 

driedaagse markt en aangezien de 

vrouwen in overtal zijn moeten de 

mannen mee! 

 

Bij aankomst in Overdinkel begon 

het te regenen, gelukkig kunnen we schuilen bij een winkel, en het was maar 

kort en toen weer zon en droog, gelukkig. 

 

De dames gingen natuurlijk alle kleding en tasjes 

kramen langs en dan aan Ton en Herman vragen of 

wij het mooi vinden, alsof we er iets over te 

zeggen zouden hebben. 

 

Maar Ton moest een 

riem, zijn broek 

zakt af dus 

gehandeld en we hebben hem tegen een 

redelijke prijs. 

Daarna eenden vangen, namaak natuurlijk en het 

minigolfspel was binnen voor Ton, wat is hij blij. 

Joke wil graag de rolstoel duwen van Mimi, 

waarom??????dan heeft ze zelf een steuntje en loopt ze 

beter. 

Dat is doordenken en een kei van een meid. 

Goed gedaan Joke. 

 

Ook is onze groepsfoto hier gemaakt op een mooie oude 

tractor en zie je pas op de alllllllllerlaatste pagina van dit 

boek. 
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Natuurlijk moest er ook nog even een hapje en drankje gedaan worden dus 

ook dat kwam prima voor elkaar. 

Maar dat zie je wel op de foto’s, wij genieten en zo hoort het! 

 

Op de terugweg naar de Lutte was het weer hoog tijd voor een terraske 

volgens Imelda en ze heeft gelijk. 

Kunnen we ook alvast het afscheid diner voor donderdag afspreken. 

Onder een hele grote parasol hebben we in de regen heerlijk koffie, cola en 

een biertje gedronken. 

 

Tevens weer een ideale gelegenheid om de toiletten te testen, onderweg in de 

bus mag dat niet, want die hebben we niet aan boord!! 

 

Bij terugkomst op het Kaempke is het tijd om 

ons op te frissen en op te tutten want we 

gaan uit eten. 

Waar??????bij Strooper HET pannekoekhuis 

van de Lutte en 

omstreken. 

En ook hier 

hebben we gelukkig al afgesproken want we 

waren niet de enigen die weten dat het daar 

goed eten is. 

 

Hier hebben we ook een van de twee rode draad foto’s gemaakt. 

Dit is een jaaropdracht van Tendens met als thema verbinden met een rood 

koord, die we meegekregen hebben uit Arnhem. 

Wij hebben onszelf en het samenzijn bij het eten verbonden met elkaar. 
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Dit gedichtje vond ik op het net, het past bij onze groep…… en bij ieder mens. 
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Maandag        6 juli……….. 

Vandaag gaan we na het ontbijt te markten in Oldenzaal, winkelen, de kerk 

bezoeken en dus starten we met zelf gebakken broodjes,  

De lunch voorgesmeerd en belegd en we kunnen op pad. 

Het verslag van deze dag zijn tot het avond eten alleen maar foto’s en die 

zeggen meer dan duizend woorden. 
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Weer terug op het huis was het tijd voor wat 

drinken en kon de kok van de dag beginnen aan 

het eten. 

Het moest op verzoek van Dina ”Hollands” zijn. 

Dus:  gebakken aardappels, 

worteltjes/doperwten, gebakken kip, sla en een 

vlaflip toe. 

Wat wil je nog meer, de pannen gingen weer leeg. 

 

In het begin van de avond kwam er visite 

voor Mimi, een neef met zijn vrouw, Joke en 

Lois. 

Ze treffen het 

er zijn twee 

vlaflippen over 

dus mee eten. 

Mimi zat te genieten van haar visite, dit had zij 

niet verwacht. 

 

De avondvulling bestond weer uit spelletjes en 

rummi-kup. 

Bij sjoelen leer je je vrienden kennen, niet tegen 

verlies kennen en soms vlogen de stenen uit de 

bak. 

Verliezen is moeilijk, toch He….man? 

HaHaHa jullie hadden niet door dat het een 

spelletje is. 

Tegen 11 uur vroeg Nicoline aan Mimi of het al 

bedtijd was? 

Bijna boos was het antwoordt:    

JA  DUH…….. dus niet!   Maar toch lag ieder van 

ons weer in zijn of haar bedje,  

 

Makkelijke nacht werd gezegd. 
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Dinsdag        7 juli……….. 

Goooooooooooooedemorgen dinsdag, het is huifkardag vandaag! 

Om 11.00 uur moeten we klaar staan want dan komt de huifkar voor een 

prachtige tocht door het Lutse land, met koeien, mooie huizen en vooral veel, 

heel veel natuur. 

 

En zoals afgesproken stond onze koetsier Nico om klokslag 11.00 uur op het 

pad de tocht mocht beginnen. 

Een grote picknickmand ging mee voor tussen de middag, de leiding had die al 

helemaal klaar staan. 

Twee mooie paarden, Fjorden stonden te trappelen om te beginnen. 

Eerst een uur rijden, de picknick en dan nog ’n uur terug rijden. 

Kortom de tijd wordt weer goed gevuld. 

Net als gister geen tekst meer maar veel foto’s van deze tocht en daarna 

weer het verslag van de avond. 
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Zo, de huifkartocht is klaar dus de rest van de middag wordt gevuld met 

tekenen, kleuren, spelletjes, gezellig kletsen en naar muziek luisteren. 

Het weer is er heerlijk voor om in de 

schaduw en onder de parasol dit soort 

bezigheden te hebben. 

Doe daar dan ook nog even een paar 

drankjes bij en je middag kan niet meer 

stuk. 

 

Ton vond het ook nog wel gezellig om even 

te schommelen in de zitmand in de 

speeltuin. 

Natuurlijk heeft hij dat gedaan en 

de stralende Ton is op de foto te 

zien. 

 

Het 

avond 

eten bestaat uit een heerlijke aardappel 

ovenschotel 

En wederom wordt er niet gegeten maar 

heerlijk en veel. 

 

Als wij zien hoeveel warm eten Imelda aan kan 

dan sta je verbaasd te kijken. 

Ze smult erin, elke dag weer. 

Het toetje, ja we hebben bananen over dus 

wordt het een geweldige bananensplit met alles 

erop en er aan,  

 

Na het eten hebben we heerlijk rustig aan 

gedaan, net als de rest van de hele dag, lezen, 

spelletje, muziek enz….. 

Dit alles met een koel drankje ,met of zonder alcohol. 

 

En opvallend was ook dat sommige gasten wel op tijd 

willen slapen, worden ze misschien moe??? 

 

Dus het lichtje en steunkousen uit en slapen maar. 
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Woensdag       8 juli………. 

Het is 8.00 uur en iedereen is gewekt, vroeg natuurlijk maar je gaat ook op 

vakantie om veel te zien en te doen en als je weer thuis komt heb je tijd om 

uit te rusten van je vakantie. 

 

Na het ontbijt is het instappen, rolstoelen en rolaters mee en op naar de 

kaarsenmakerij in Luttenberg. 

Een rit van ongeveer 45 minuten, dus 11.00 uur is haalbaar. 

 

We worden ontvangen met koffie en krentenbrood, heerlijk. 

Daarna een korte uitleg wat we de komende uren gaan doen en op naar de 

kelder met trap of lift. 

De kaarsenmakerij wacht op ons. 

 

Wij gaan aan de slag en daar kan ik lang over schrijven maar kijken naar de 

foto’s is leuker denk ik. 

 

Dus hier komen de foto’s van het verblijf bij Laarman in Luttenberg. 
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Op de terugreis zijn we even een terrasje gaan zoeken, en omdat het hard 

regent moeten w eiets hebben binnen. 

Dat vinden wij natuurlijk. 

Het was ook mogelijk om een heerlijk taart te zoeken en te kopen want 

morgen wil Joke tracteren vanwege haar verjaardag. 

 

Ook wil Ton zijn CD kopen om deze vakantie 

te blijven onthouden. 

Bij Blokker vinden we eindelijk wat hij zoekt. 

Een dubbel cd van Andre Hazes en een 

uitvoering van de musikal. 

Wat is Ton blij en tevreden. 

 

 

Zo rond 18.00 uur rijden we ’t Kaempke weer 

binnen en wij denken dan dat de 

kaboutertjes het eten wel klaar zullen hebben, heeft Tendens ze vergeten 

mee te geven. 

 

Dus er werd een overheerlijke maaltijd gemaad, een nasi met alles er op en er 

bij. 

Voor Dina, lust geen buitenlands?, was er een maaltijd speciaal. 

Voor je gasten doe je bijna alles. 

 

In de avond krijgen we onverwacht visite, Laus en 

Loes, een broer van Herman en zij hebben hun 

accordeon mee. 

Een gezellig uurtje volgt.Er is gedanst, gewisseld en 

geschuifeld. 
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Donderdag         9 juli……… 

Vanmorgen, de dag waarop er lang is uitgeslapen is het DE feestdag van Joke. 

Ze is jarig, en dus feliciteren wij haar allemaal en zingen het alom bekende 

lied voor haar. 

De woonkamer en haar plaats aan de eet tafel zijn prachtig versiert. 

 

Daarom alleen voor Joke deze pagina. 
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De rest van de dag gaan we rustig aan doen, 0m 4.00 uur vanmiddag gaan we 

beginnen aan het laatste deel van de vakantie. 

Daarvoor…..diploma’s uitreiken, cadeau van Ton inpakken, gewoon lekker 

niksen, en……de koffers alvast inpakken. 

 

Morgen is het vroeg dag dus daar hebben we dan geen tijd voor. 

 

Bij de diploma’s heeft Nicoline voor iedere gast een toespraakje, en het 

begeerde diploma, de foto’s hiervan spreken weer boekdelen. 
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Om 4.00 uur is het zover, alle noodzakelijke 

klussen zijn klaar, iedereen heeft zich opgetut, 

verkleed, en we gaan met de bus naar ons 

restaurant om te dineren. 

 

Vooraf hebben 

we alle 

gehoord waaruit we kunnen kiezen in het 

menu. 

 

Het is biefstuk, zalm, 

stoofpotje, 

varkenshaas of een kipschnitzel. 

Dit vooraf met tomaten of een uiensoep, en als toetje 

een… 

 

Sorbet    groot graag! 

 

 

 

 

 

 

Na het eten hup de bus weer in 

want als afsluiting een boerenavond 

met dans in Ootmarsum. 

 

Een feestavond die geweldig 

was als afsluiting avn onze 

vakantie. 

 

En als sluitstuk avn deze avond 

werd Joke toegezongen door wel 

100 mensen. 

De verjaardag vergeet zij NOOIT meer. 

Bekijk de foto’s en je ziet het smullen en het feest. 
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Hierna lekker naar huis en naar bed, morgen om 7.00 uur worden we gewekt 

voor de laatste keer door de leiding. 

Het zal volgende week weer erg rustig zijn zonder hun zorg en gezelligheid. 
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Zaterdag  10 juni 

En tot slot onze groepsfoto van deze ongelofelijk mooie vakantie 

Wij: 

Emelda, Mimi, Madely, Dina, Ton en Joke 

Nicoline, Monika en Herman 

Hebben genoten 

En sluiten af met een spreuk: 

 

Huil niet omdat iets voorbij is 

Maar lach omdat jij het hebt mogen meemaken. 
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Zaterdag       11 juli……… 

Heerlijk uitgeslapen 
In je eigen bed 

 
En je kijkt terug  
Op een heerlijke 

 
 

VAKANTIE 
IN  
DE 

LUTTE 


