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Dit is de deelnemerslijst van ‘Gluren bij de buren’. Een unieke kans om eens binnen te kijken bij 
dorpsgenoten en buurtgenoten uit omliggende dorpen. Ze laten je hun bedrijf, hobby en passie 
zien.  
Dorpsbelangen Lettelbert organiseert dit evenement voor de tweede keer. In het dorpshuis in 
Lettelbert zijn ook deelnemerslijsten en plattegrondjes verkrijgbaar. En uiteraard bent u van harte 
welkom op het terras! 
 
We wensen u veel plezier! 
Bestuur van Dorpsbelangen Lettelbert. 
 
 

MIDWOLDE        

 
1. Zoogkoeien, kleinvee en paarden – Pasop 13    10.00-17.00 u 
(Henk Horinga) 
Henk heeft Blonde d'aquitaine koeien, dit zijn zoogkoeien waarvan de kalfjes de hele zomer bij de 
koe lopen. Daarnaast nog paarden en kleinvee. Genoeg dieren om te bekijken en meer over te 
weten te komen! 
 

 LETTELBERT        

 
2. Iconenatelier Silouan – Lettelberter Kerk – Hoofdstraat 162  13.00-17.00 u 
(Ronald Medema) 
Hier kunt u een expositie zien van leerlingen van de tweejarige opleiding tot iconenschilder.  
 
3. Boerenbedrijf – Hoofdstraat 178, Lettelbert    10.00-17.00 u 
(firma van Miltenburg) 
Bij de familie van Miltenburg kun je een stukje biologische landbouw bewonderen. Daarnaast kunt 
u alles te weten komen over de opfok van kalf tot volwaardige melkkoe.   
 
4. Atelier Saar – Hoofdstraat 171      10.00-17.00 u 
(Geralda Snoeijer) 
Atelier Saar is een wol en vilt atelier. U kunt er een demonstratie zien van het vilten. Verder is er 
van alles te zien en te koop op viltgebied, kleding, tassen, sieraden, sjaals, wandkleden en ook 
materiaal verkoop: verschillende soorten wol, zijde, pakketten. 
 
5. Dorpshuis Lettelbert – Hoofdstraat 190    10.00-17.00 u 
Het dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers. Zij heten u van harte welkom op het terras waar ze 
u iets te drinken kunnen serveren met eventueel eigengebakken lekkers erbij. 
 
6. Woonboerderij Bulten – Hoofdstraat 200    10.00-11.30 u 
(Jos Bulten en Joyce Warkor) 
De boerderij van Jan Smeding is omgebouwd tot een moderne woonboerderij. Jos en Joyce geven 
u de kans om dat te komen bekijken. 
 
7. Stalhouderij Nienoord – Bij Hoofdstraat 202    11.00-17.00 u 
(Hessel Nijenhuis) 
Bij de stalhouderij zijn koetsen, trainingswagens en paarden te bezichtigen. 
 
  



  
8. Landelijk Curiosa - Hoofdstraat 204, Lettelbert   10.00-17.00 u 
(Janneke Wobbes) 
Bij ‘Landelijk Curiosa’ kom je onverwachte dingen tegen. Veel items zijn niet standaard je vindt er 
o.a. oude stoeltjes,  kastjes, kroonluchters, oud linnengoed, ijzeren tuintafeltjes onder de noemer 
Curiosa en Brocante.  Het is oud en gebruikt maar soms met vakmanschap gemaakt. Voor de 
liefhebber is het gebruikte,  sleetse en het verweerde een emotie. Je wordt er blij van. Op deze 
mooie zaterdag in juni kunt u een kijkje nemen, u bent van harte welkom! 
 
9. Preparateur – de  Hooilanden 2, Lettelbert    10.00-16.00 u 
(Piet Hummel) 
U bent welkom om in de speciaal voor preparatie ingerichte schuur te komen kijken. Hier zijn ook 
vele opgezette exemplaren van allerlei dieren te vinden welke u tevens kunt komen bezichtigen.  
Website: http://www.piethummel.nl/ 
 
10. Ontspanningspraktijk – de Hooilanden 2, Lettelbert   10.00-16.00 u 
(Mariëtta Hummel) 
In het rustieke natuurgebied, de Lettelberter-petten, kunt u een kijkje nemen in de 
ontspanningspraktijk van Marietta, zij helpt jong & oud om van stressklachten en “negatieve” 
prikkels af te komen.  
Website: www.rebalanceyourbody.nl 

 
 

Oostwold        

 
11. Schoonheidssalon Weldaad – Hoofdstraat 262   10.00-17.00 u 
(Wilma van Geffen) 
Wilma wil graag haar schoonheidssalon Weldaad laten zien. In de salon laat ze de diverse 
mogelijkheden aan behandelingen zien en doet ze kleine demonstraties met minerale make up. 
Verder kunt u een workshop huidanalyse/gezichtsverzorging doen waarbij je inzicht krijgt in je 
huidtype en hoe je die het beste kan verzorgen (is ook heel leuk voor tieners). 

Website: www.weldaadwellness.com  
 

De Poffert        

 
12. Houtzagerij De Poffert – Hoendiep 335    10.00-17.00 u 
(Folkert-Jan Leistra) 
Houtzagerij De Poffert is een jong bedrijf dat gestart is in 2017. Met de door ons ontwikkelde 
horizontale lintzaag zijn wij in staat om bomen tot 110 cm in doorsnee en een lengte van 9 m te 
verzagen tot planken, bladen en balken. Dankzij deze maximale afmetingen kunnen wij 
bijvoorbeeld tafelbladen uit één stuk zagen. 
Elk stuk hout is uniek en daardoor maatwerk. Wij denken met u mee en zorgen er samen voor dat 
u kunt genieten van één van de mooiste producten die de natuur ons te bieden heeft. 
Website: www.houtzagerijdepoffert.nl 
 

DEN HORN        

 
13. Atelier Joke van der Vegt - Dorpsstraat 5, Den Horn   10.00-17.00 u 
(Joke van der Vegt) 
In het atelier van Joke zijn haar eigen schilderijen te zien. Ook heeft zij zelfgemaakte kunstkaarten 
te koop. 
Joke schildert met heldere, vrolijke kleuren voornamelijk de noordelijke landschappen en bloemen. 
Ook worden er in haar atelier workshops en cursussen gegeven voor kleine groepen. 
Informatie voor de zomer en najaars-activiteiten zijn op 2 juni aanwezig. 

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina: Atelier Joke van der Vegt. 
 
14. Kerk Den Horn - Dorpsstraat 7, Den Horn    10.00-17.00 u 
(Joke van Olst) 
De kerk is open. Liefhebbers kunnen er een kijkje nemen.   

http://www.piethummel.nl/
http://www.rebalanceyourbody.nl/
http://www.weldaadwellness.com/
http://www.houtzagerijdepoffert.nl/


  
Website: www.kerkdenhorn.nl  
 
15. Kleine Meeden – Westerdijk 8, Den Horn    10.00-17.00    
(Elly Hummel) 
Kleine Meeden is een landelijk bekende kruidenkwekerij. Dit voornamelijk vanwege de 
muntcollectie, 72 soorten maar liefst! Een reportage in het mei nummer van het tijdschrift 
‘Landleven’ zorgt voor veel extra bezoekers. In mei en juni is er op de kwekerij de expositie ‘Uut de 
tied’. Foto’s van dieren met daarbij gedichten in het Westerkwartiers. Neemt u de tijd om te 
genieten van deze mooie plek. U bent van harte welkom! 
Website: www.kleinemeeden.nl 
 
 
 
 

ENUMATIL        

 
16. Brocante ‘Bienvenue’ – Westerdijk 14     10.00-17.00 u 
(Nely Oldenhuis) 
Heel wat mensen hebben in de loop der jaren het pad naar mijn Brocante winkel al gevonden. 
Tegen de 'nieuwelingen' zou ik zeggen: van harte welkom op 2 juni. 
Ik hou in maart, in mei, in september en in november altijd verkoopdagen. Ook kunt u op afspraak 
bij mij terecht. 
 
17. Molen van Enumatil – Molenpad 3     13.30-16.30 u 
(molenaar: David)  
Welkom op de molen, Eben Haezer. Kijk, luister en voel hoe de molen draait. Geniet van het 
geweldige uitzicht. Luister naar de uitleg van de molenaar of bekijk een dvd, om te horen en te 
zien hoe de molen werkt. 
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=318 
 
18. Trijnie Wubbolt - Molenpad 14 (bij aanwezigheid open)  10.00-17.00 u 
Trijnie is beeldend kunstenares en maakt schilderijen, objecten en illustraties. 
Haar werk bestaat voornamelijk uit vrouwen die plezier hebben in het leven, vrolijke kleurrijke 
vrouwen waar je niet omheen kan. Ze word geïnspireerd door alles en iedereen om haar heen. 
Mensen met alle facetten van het leven en dieren, vooral koeien. Ze heeft ook een winkel aan huis. 
Website: http://trijniewubbolt.nl/   
 
19. Tante Til – Dorpsstraat 5      10.00-17.00 u 
In dit sfeervolle koffie- en theehuis kun je je dorst lessen en jezelf trakteren op iets lekkers 
 
20. Snuffelschuur – Dorpsstraat 26      10.00-17.00 u 
(Tonko Ploeger/Jurjen Blaauw) 
Hier kunt u terecht voor kleinere en grotere tweedehands gebruiksgoederen. Bijv. meubelen, 
woonaccessoires, serviesgoed, boeken, cd’s, kunst, curiosa, enz. 
Website: www.snuffelschuur-enumatil.nl  
 
21. Biologische Boer ande NieDijk – Lettelberterdijk 16   10.00-16.00 u 
(Margriet Knol en Arjen Boer) 
Kom kijken bij de kalfjes in het stro en de koeien in de klaver. Met de boer het weiland in. Ook is er 
lekker biologisch rundvlees van de Groninger Blaarkoppen te koop. 
Website: www.andeniedijk.nl  
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