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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.  
Bij deze lijst hoort een routekaartje waarop je kunt zien waar de deelnemers wonen en met behulp 
waarvan je je eigen route kunt uitstippelen. 

Omdat Dorpsbelangen Lettelbert ‘Gluren bij de buren’ coördineert hebben we als startpunt het 
dorpshuis in Lettelbert genomen. Hier zijn ook extra routekaartjes en deelnemerslijsten 

verkrijgbaar. En je bent uiteraard van harte welkom op het terras! 
 
We wensen je veel plezier! 
Bestuur van Dorpsbelangen Lettelbert. 

 
 

LETTELBERT       Informatie in het dorpshuis 

 
1. Dorpshuis Lettelbert – Hoofdstraat 190 
 
2. Boerenbedrijf – Hoofdstraat 178, Lettelbert    10.00-16.00 u 

(firma van Miltenburg) 
Bij de familie van Miltenburg kun je een stukje biologische landbouw bewonderen. Daarnaast kun 
je alles te weten komen over de opfok van kalf tot volwaardige melkkoe.   
 
3. Landelijk Curiosa - Hoofdstraat 204, Lettelbert   10.00-16.00 u 
(Janneke Wobbes) 

Op deze mooie zaterdag in mei ben je van harte welkom bij ‘Landelijk Curiosa’ in Lettelbert. 

Je vindt er oude Franse kastjes (brocante),  soepterrines, houten kisten, oud linnengoed en 
misschien wel een mooi oud Engels stoeltje. Het is de moeite waard om even te komen kijken. 
 
4. Preparateur – de  Hooilanden 2, Lettelbert    10.00-16.00 u 
(Piet Hummel) 
In de speciaal voor preparatie ingerichte schuur kunt u kijken van. Hier zijn ook vele opgezette 

exemplaren van allerlei dieren te vinden welke u tevens kunt komen bezichtigen.  
Website: http://www.piethummel.nl/ 
 
5. Atelier ‘De Wilgen’ – de Hooilanden 8, Lettelbert   12.00-16.00 u 
(Bineke Pietersen) 
Je bent van harte welkom in het atelier van Bineke. ze werkt met klei en maakt behalve vrij werk, 
urnen. 

Mocht je vragen hebben over het werken met klei en glazuren dan zal ze ze met plezier proberen 
te beantwoorden. 
Website: http://www.dewilgen-urnen.nl/index.php?url=achtergrond 

 
6. Kleine Buurt: B&B en Catering, Lettelberterdijk 1   12.00-16.00 u 
(Annemiek van der Ploeg)  
Je kunt hier de B&B bezichtigen en er worden hapjes geserveerd. 

Website: http://kleinebuurt.nl/index.html 
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MIDWOLDE       Informatie op de website 

 
7. Zoogkoeienbedrijf en pluimvee – Pasop 13, Midwolde  10.00-16.00 u 
(Henk Horinga) 

Henk heeft Blonde d'aquitaine koeien, dit zijn zoogkoeien waarvan de kalfjes de hele zomer bij de 
koe lopen. In de herfst worden ze weer verkocht. Daarnaast heeft hij pluimvee en een kleinschalig 
hondenpension. Genoeg dieren om te bekijken en meer over te weten te komen! 
 

LETTELBERT       Informatie in het dorpshuis 

 

 
8. Aan het Diepje (camping) – Lettelberterdijk  7, Lettelbert  12.00-16.00 u 
(Gerdine Kooijman) 
Je kunt de tenten en de pipowagen die als vakantieverblijf worden verhuurd bekijken. Er is koffie 
en thee met lekkers.  
Website: http://aanhetdiepje.nl/ 

 

 

ENUMATIL        

 
 
9. Molen van Enumatil – Molenpad 3, Enumatil    10.00-14.00 u 
(Heleen Velvis)  
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. 
Of kom gewoon een pak heerlijke, molengemalen, pannenkoekmeel kopen. Wat je ook wilt, wat je 
ook doet: WEES WELKOM! 
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=318 
 
10. Trijnie Wubbolt - Molenpad 14,  Enumatil    10.00-16.00 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/   
 
 

DEN HORN       Informatie bij de deelnemers 

 
 
11. Kleine Meeden – Westerdijk 8, Den Horn    10.00-16.00 u

   
(Elly Hummel) 
Kleine Meeden is een kruidenkwekerij en bezoektuin. We gaan van een aantal muntsoorten 

theezetten, een soort proeverij. Ook als ice-tea erg lekker. Dit is gratis voor bezoekers die 
meedoen aan ‘gluren bij de buren’. 
Je kunt over Kleine Meeden lezen in “Buitenleven”, daar staat een artikel in over de bijzondere 

hoeveelheid munt die er wordt gekweekt. 
Website: www.kleinemeeden.nl 
 
12. Beelden van Dieren - Dorpsstraat 18b, Den Horn   10.00-16.00 u 

(Fiona Zondervan) 
Fiona maakt beelden van dieren in steen en brons. Ze wil het dier zo vanzelfsprekend mogelijk 
weergeven. In het beeld moet niet alleen de verschijningsvorm maar ook het innerlijk van het dier 
tot uiting komen. Recent heeft ze beelden gemaakt van de Andescondor en de Olifant.   
Website: http://www.fionazondervan.nl/home/overzicht/ 
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OOSTWOLD       Informatie in de Gaveborg 

 
13. Salonboot Anna – tegenover Hoendiep 12 bij de Poffert 10.00-16.00 u 

(Noëmi Noest) 
 
Salonboot Anna ligt voor deze dag op De 
Poffert aan de steiger voor de brug.   
Er is glaswerk en keramiek te zien van Noëmi 
Noest. De laatse tijd gaat haar werk over 
vrolijke dieren, huisjes, schepen en sieraden. 

Kleur en vrolijkheid, gewoon een beetje feest. 
Verder kun je aan boord ook houtsneden 
bekijken van Marjolein Terwindt-Wetterauw. 
Haar prenten zijn meestal figuratief, soms 
abstraheert ze het beeld maar het blijft 
herkenbaar. De onderwerpen zijn dingen, 

dieren, planten, plekken die ze goed kent. 
 
 

Je bent van harte welkom om de Salonboot Anna te bezichtigen en je kunt er een kopje koffie, 
thee of een ander drankje/hapje bestellen in de salon en op het achterdek.. 
Website: www.salonbootanna.nl 
Website Marjolein: www.marjoleinterwindtwetterauw.exto.nl 

 
14. Zus & Zusje – home en lifestyle – Polderweg 5, Oostwold  10.00 uur - 16.00 uur 
(Conny en Petra Brantsma) (06-54995803) 
Hun droom, een klein winkeltje met brocante woonspulletjes krijgt langzaam vorm. Een pop-up 
brocante woonwinkel is het geworden. Wat is het dan uniek, om in je eigen dorp Oostwold je 
eerste pop-up verkoop te starten. 
Kom gezellig langs, lekker snuffelen tussen mooie spulletjes en genieten van een kopje koffie of 

thee met wat lekkers erbij. 
Wie zijn Zus & Zusje?  
Beide zijn ze opgegroeid in Oostwold, Zus woont nu in Briltil, het Zusje woont in Oostwold. Samen 

beleven ze veel plezier aan het 'strunen' over marktjes en in leuke winkeltjes.  
 
15. Inge Boerlage Keramiek – Hoofdstraat 235, Oostwold  11.00 – 16.00 uur 

Inge haar keramiek is door de natuur geïnspireerd. Ze maakt abstracte plastieken en reliëfs. 
Daarnaast geeft ze cursussen en workshops. 
Website: http://www.ingeboerlagekeramiek.nl/ 
 
16. Atelier Ingrid Ditmar Jansse – Kerkeweg 6, Oostwold  11.00 – 16.00 uur 
Ingrid maakt beelden over het leven, abstract en figuratief. Als materialen gebruikt ze hout, brons 
en marmer. Daarnaast geeft ze cursussen en workshops. 

Website: http://www.ditmarjansse.nl/ 
 
17. Lana Wolatelier – Hoofdstraat 201, Oostwold   10.00 – 16.00 uur 
(Bianca Vonk) 
Lana Wolatelier maakt unieke schapenvacht kleedjes door afgeschoren wol te vilten. Maak zelf een 
stoelzitting of poezenkleedje van zuiver schapenwol op deze open dag voor € 25,-. Geef je op via 
info@lanawolatelier.nl.  

Speciale aanbieding: restant voorraad vilten kleden en kleedjes voor kleine prijsjes.  
Website: http://www.lanawolatelier.nl/ 
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