
Zanderink Op Aust biedt 
tal van mogelijkheden in  
het prachtige en bosrijke  
De Lutte gelegen in het 
Twentse land. 

Rust, ruimte, leven met het 
ritme van de seizoenen en 
dat midden in de natuur. 
Een mix die ervoor zorgt 
dat je Twente écht beleeft 
en volop genieten kunt van 
de vakantie op de boerderij. 

Ook voor kinderen is de 
boerderij een fantastische 
plek waar van alles te zien, 
ontdekken en te beleven 
valt. 

Kom beleven en genieten!

Kom beleven en genieten!

Austweg 11 | 7587 LB De Lutte

Mob. 06-12061103

www.opaust.nl | info@opaust.nl

     www.facebook.com/opaust 

DE BOERDERIJ OP AUST
• Prachtig authentiek Twents erf 
• Ruim van opzet
• Koeien in de wei
• Kalfjes in het stro
• Kippen en andere boerderijdieren
• Moderne melkstal waar boer Frans 2x per dag melkt
• Seizoensgebonden werk
• Oprechte gastvrijheid
Check www.opaust.nl voor de actuele tarieven en meer info
Bel of stuur een bericht voor een reservering of vraag
Er is van alles mogelijk! 

Zanderink Op Aust
Boer Frans en Leonie Zanderink
Austweg 11 | 7587 LB De Lutte
06-12061103
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info@opaust.nl
www.facebook.com/opaust 
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Het erf Op Aust is prachtig gelegen aan een niet doorgaand weggetje.  
De boerderij is een melkveebedrijf met koeien die zomers in de wei staan, 
kalfjes in het stro, kippen en andere boerderijdieren. Verder tref je er 
de meest voorkomende dieren in de vrije natuur. Het riviertje De Dinkel 
meandert door de weilanden waar ook de koeien grazen. 

Het mooie natuurgebied ‘t Lutterzand ligt op een steenworp afstand. In de 
omgeving zijn talloze fiets- en wandelroutes te maken en is er een breed 
scala aan activiteiten om te ondernemen. De Lutte is een levendig dorpje 
met tal van voorzieningen en andere pittoreske dorpjes bevinden zich in 
de nabijheid. 

Frans en Leonie Zanderink verwelkomen je graag!
Kom beleven en genieten.

ZOMERCHALET DE WIELEWAAL
• Geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen
• Veel privacy, vrije ligging tegen de bosrand met uitzicht over de weilanden
• Zonnig terras 
• 2 slaapkamers (bedden zijn opgemaakt waarvan 1 stapelbed)
• Douche met toilet
• Eigen parkeerruimte
• Gratis WiFi

Huisdieren zijn niet toegestaan i.v.m. de boerderij.

VAKANTIE WONING OPA’S HUISJE
• Geschikt voor 8 personen
• Veel privacy, vrije ligging in het weiland
• Alles begane grond
• Zonnige terrassen
• Grote ‘deel’ met sfeervolle houtkachel
• Ruime douche met toilet
• Vaatwasser, 5 pits gasfornuis, oven, 2 koelkasten en magnetron
• 4 slaapkamers met opgemaakte bedden
• Wasmachine, wasdroger en drooglijn
• Speelhuisje, zandbak en trampoline
• Eigen oprit en parkeerruimte
• Kinderstoel
• Gratis WiFi

SCOUTINGGROEPEN ’T LUTTERZAND
• Exclusief voor scouting en soortgelijke instellingen
• Kamperen midden in het bos
• Back to basic met alleen een watervoorziening
• Perceel van 20 hectare bos aan rivier De Dinkel


