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aanbiedingen in de folder of op www.coop.nl
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Redactie, advertenties, tips:
Willem Bakering, Eenerstraat 18

9331 HC Norg
Tel: 06 520 610 69

E-mail: datstaat@planet.nl

Bezorgklachten: 
0598 - 631717 (Santibri).

Vijver en plantsoen
weer in volle glorie

Garage
Brummel
Peesterstraat 6 Norg
Tel. 0592 - 614069
Voor onderhoud 
groot en klein,

moet u bij 
Garage Brummel zijn.

ONDERHOUD ALLE MERKENOnderhoud/verkoop alle merken

Edwin Holst

Produktieweg 26

9301 ZS Roden

T: 050 - 364 4766

E-mail:

edwin@holstdakbedekkingen.nl

Het was zonder meer een prachtige zonnige dag voor het Open Huis bij de woon-werkboerderij Peest op
vrijdag 1 april. Nadat de genodigden en belangstellenden een informatieve rondleiding hadden bijge-
woond werden de historische vijver en het omliggende plantsoen - met fraai prieel - officieel geopend. 
De vijver en het plantsoen zijn in 2015 gerenoveerd en in oude luister hersteld door medewerkers en be -
woners van de woon-werkboerderij Peest, mensen en bedrijven uit het dorp Peest. Deze uitvoering en sa-
menwerking werd mogelijk door sponsoring door diverse instanties. Frouke en Minke van Wering
logeerden vroeger op de boerderij voordat deze in handen was van de huurder Promens Care. Zij moch-
ten het bord onthullen waarop de geschiedenis te lezen is van het ontstaan van de vijver.

www.taxidorenbos.nl
Zakelijk vervoer -  Vliegveldservice

Taxi / rolstoelvervoer 

Horeca vervoer - Touringcar

Zittend ziekenvervoer

Vliegveld service 

Rouw- en trouwvervoer

Voor V.I.P. vervoer en alle

overige vliegvelden, 

kunt u ons bellen op:

0592-615111

Zilver & Kant in Havezate Mensinge
Van 26 maart tot en met 11 september is in Havezate Mensinge een bij-

zondere verzameling zilver en kant te zien. Voeg de sfeervolle havezate

hier aan toe en het plaatje is compleet. 

De expositie Zilver & Kant is tot stand gekomen met de hulp van het Ne-
derlands Zilvermuseum uit Schoonhoven en de Landelijke Organisatie
Kant Kunst (LOKK). Vrijwel alle ontwerpen komen uit het interbellum,
een periode waarin sprake is van vernieuwing voor zowel het bewerken
van zilver als de opvattingen over de vormgeving. Er zijn onder andere
fruitschalen, kandelaars, serviezen en vazen tentoon gesteld. 

Door de Stichting Cultureel Erfgoed LOKK zijn hier sierlijke kleedjes en
chique servetten bij gezocht die uit dezelfde periode komen en daar-
door perfect passen bij de zilveren objecten. Bovendien is LOKK erin ge-
slaagd een aantal antieke kanten in haar collectie te vinden die
verbazend goed overeenkomen met de kanten kragen en mutsenslips
die op de portretten van Mensinge zijn te zien. 

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van zilver en kant, wordt u vro-
lijk van paasdecoraties en houdt u van een goed onderhouden en au-
thentieke havezate, dan is een bezoek aan Havezate Mensinge zeker de
moeite waard. Havezate Mensinge, Mensingheweg 7 in Roden. Ope-
ningstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 – 16.30 uur. 

Vrijetijdsfair Norgerberg

op zondag 12 april
Bent u - net als wij - ook zo toe aan het voorjaar? Kunt u niet wach-

ten tot het weer tijd is voor terrasjes, leuke uitstapjes, ijsjes, kam-

peervakanties… Kortom, heeft u ook de lentekriebels? Kom dan

alvast ideeën opdoen tijdens onze jaarlijkse Vrijetijdsfair op zondag

10 april van 10.30 - 17.00 uur, Entree: € 1,00, kinderen gratis.

Gezellige stands, de lekkerste streekproducten, een presentatie van

vele galerietjes, musea en funshop winkeltjes. Ook kunt u kennisma-

ken met de verschillende buitenactiviteiten, de mooiste fiets- en

wandelroutes uitzoeken en een indruk krijgen van de verschillende

prachtige natuurgebieden op het natuurplein. De schaapsherder laat

zijn kudde zien, er kan geknuffeld worden met de kinderboerderij

dieren en volop worden geproefd van de lekkerste producten uit de

streek op het foodplein. Natuurlijk zijn ook de pretmakers van cam-

ping “de Norgerberg” van de partij om samen met de kinderen een

voorproefje op de vakantie te beleven.
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