
Seniorenreis Antonius Abt van 29 juni tot en met 6 juli 2019 

Verblijf in Stadshotel Ootmarsum 
zaterdag 29 juni 

  
Chauffeur Martin-1 van Ter Beek Reizen brengt ons in een touringcar met 
airconditioning – buiten is het 31 graden – comfortabel naar Ootmarsum. 

Tineke Bults verwelkomt ons in Stadshotel Ootmarsum; van Ada krijgen wij 
een rode gerbera met de beste wensen voor een geslaagd verblijf. 

  
We verblijven met 46 man/vrouw in 33 grotendeels gerenoveerde kamers met elk een ruime badkamer (en washandjes). 



zondag 30 juni 

  
Na een ontbijt met voor elk wat wils… is er om 9.00 uur gelegenheid voor het bijwonen van de Woord- en 

communiedienst in de Sint Simon en Judaskerk van Ootmarsum. 

  
De Grotestraat in Ootmarsum. 

Links het terras van hotel Van der Maas en rechts ’t Bakhoes 
met het terras net buiten beeld. 

De dichtst bij het hotel gelegen kerk (rechts op de foto) is van de Hervormde 
gemeente Ootmarsum; de toren in het midden is van de Sint Simon en 

Judaskerk. De kerk is een zogenoemde locatie (vgl. geloofsgemeenschap) van 
de grote parochie Lumen Christi in Twente. 



maandag 1 juli 

  
We brengen een bezoek aan de shiitake-kwekerij 

van de familie Masselink in Tilligte 
en krijgen, na de koffie of thee, een rondleiding door de schuren 

waar de shiitakes op kweekbaaltjes groeien. 
  

  
Kweekbaaltje met shiitakes. 

De grootste paddenstoelen kunnen geoogst worden. 
Na de rondleiding mogen we Tilgter shiitakesoep proeven en kunnen we 
allerlei producten kopen waar shiitakes in verwerkt of op afgebeeld zijn. 

 



dinsdag 2 juli 

  
Chauffeur Martijn van Ter Beek brengt ons naar de synagoge in Enschede 

waar de gidsen klaar staan om ons rond te leiden. 
We krijgen uitleg over de talloze symbolen in de grote sjoel (van architect 

De Bazel), die ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog kwam.  
  

  
Op deze manier werd de letter sjin aangegeven, de 21e letter van het 

Hebreeuwse alfabet. Een bekend woord dat met deze letter begint is het 
woord sjalom of shalom dat onder meer vrede betekent. 

We eindigen het bezoek in het koosjere sjoelcafé met koffie en – 
overheerlijke – boterkoek. Boterkoek staat, met kippensoep, 

in de top-3 van joodse gerechten. 
 



woensdag 3 juli 

  
  

  
Weer met Martijn rijden we naar Lingen, net over de Duitse grens, en stappen bij Hotel Am Wasserfall aan boord van de Santa Maria. Helaas is er geen 
Nederlands sprekende gids aanwezig maar van de forse stukken appeltaart met Schlagzahne is de bedoeling ook zonder woorden duidelijk. We maken een 
tocht over het Ems-Vechte-Kanal. Op de groene oevers zien we fietsers, in het kanaal een enkel plezierjacht. We passeren vakantiehuisjes en woonhuizen, 
alle met aanlegsteiger en boot(je). Weer ‘thuis’ kijken we met z’n allen op een groot scherm naar de halve finale van het WK vrouwenvoetbal tussen 
Nederland en Zweden. Nederland wint. Daar moet op gedronken worden. 



donderdag 4 juli 

  
Vrije dag, dus na het ontbijt winkelen in de boetiekjes met afgeprijsde dameskleding of naar de kleine wekelijkse warenmarkt 

en om 12.00 uur weer aan tafel voor de lunch. 

  
’s Middags met een flink gezelschap naar de humoristische glasblazer of nog eens naar Hebbez in de Grotestraat, 

gespecialiseerd in mineralen, fossielen en sieraden. 
We ontmoeten elkaar weer op het terras van het Stadshotel voor een glas wijn en gaan om 18.00 uur aan tafel. 

Daarna een beetje haast maken om op tijd bij hotel Van der Maas te zijn voor een avond met De Ootmarsumse Boerendansers. 



  
  

  
  

De dansgroep bestaat sinds 1936 en het eerste wat opvalt is dat de leden relatief jong zijn, het tweede de mooie klederdracht. De knipmuts die de 
vrouwen dragen is aan de achterkant voorzien van katoenen of linnen kant. Linnen is duurder dan katoen en aan de lengte van de geplooide strook was de 
rijkdom van de vrouw af te lezen (‘het breed laten hangen’). 
Het programma vermeldt dansen als Paula, Riepe Garste, Lot is dood, Driekusman en samendans met het publiek. Gelukkig zijn er in onze groep een flink 
stel dansliefhebbers. 

 



vrijdag 5 juli 

  
  

Voor de vierde en laatste keer met chauffeur Martijn op pad. 
Hij brengt ons over oude smokkelroutes in het grensgebied van Duitsland en 

Nederland naar Arboretum Poort Bulten in De Lutte. 
Net als alle andere dagen deze week is het zonnig zodat we op het terras van 

de Schenkerij iets kunnen drinken. 
 

In ons hotel staat een oogstrelend warm en koud buffet klaar 
met als klap op de vuurpijl een scala aan desserts. 

Het is volkomen terecht dat Ada kok Ronald Bults de hemel in prijst, 
niet alleen voor deze maaltijd maar ook voor alle voorafgaande. 
En dat zijn vrouw Tineke en de hulpen in keuken en bediening 

in deze lof delen. 
 

Bij de koffie speelt het (automatische) Decap-orgel en nodigen de walsjes 
weer uit tot een dansje.  

  

Zaterdag 6 juli nemen we na het ontbijt afscheid van Stadshotel Ootmarsum en stappen in de bus bij chauffeur Martin-2 (‘Hoe verzinnen ze het bij Ter 
Beek?’) Hij brengt ons snel en veilig terug naar Scheveningen waar de afhalers al klaar staan bij de pastorie. Maar voor het zover is en we elkaar uitzwaaien 
vraagt Ada waar we volgend jaar heen willen: Drenthe, Twente of Limburg. (Gokje: 2020 wordt Drenthe. Tot dan.) 

 

Foto’s: Ada, Anja, Fred 


