O : Kolderveen 26

REMBRANDTSTRAAT 36!!

Open za + zo

NOSTALGISCHE KINDER- EN POPPENWAGENS
Even terug in de tijd, een mooie collectie kinder- en
poppenwagens met veel meer van het eerste
levensjaar van het kind. De collectie bestaat uit
wagens uit het begin jaren 1852 tot 1970. In
Marianne’s verzameling zijn ook nog een aantal zeer
mooie Wildebras poppen te bewonderen die
afkomstig zijn van de fabriek die in de Steenwijk was gevestigd. Maar
uiteraard nog veel meer. Laat u verrassen !!!!!!!. www.nostalgischekinderenpoppenwagens.cool
O : Kolderveen 26

(Oude Zuivelfabriek)

Open za + zo

BEELDEN EN DECORATIES
De beelden en decoraties zijn gemaakt van diverse
materialen. Met een verhardingsmiddel zijn de
beelden en decoraties gefixeerd en daarna met
speciale verftechnieken behandeld.
Aan de decoraties zijn nieuw toegevoegd hangers en ringen, gemaakt met
koud email. Wilt u zelf een workshop volgen: geef u op bij Hennie Katers
O : Kolderveen 26

(Oude Zuivelfabriek)

Open za + zo

HANDWERKEN Ik ben Jenny Katoele, mijn grote
hobby is handwerken. Met name haken en breien is
mijn passie. Wanneer er mensen zijn die graag een
keer hulp willen, mogen ze mij altijd komen opzoeken.
Ik brei met name baby sokjes, vestjes,truitjes, ook kan
ik mij prima uitleven in het breien van bv kerstballen. Tijdens het Rondje
Nijeveen laat ik o.a. een gehaakte omslagdoek zien
Toegevoegd : Het Nieveen 52

*** Herfstrondje Nijeveen 2016 ***
Zaterdag 1 en zondag 2 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
De Dorpsvereniging Nijeveen heet u van harte welkom bij het
Herfstrondje!
In deze folder staan alle deelnemers vermeld.
U kunt zelf een keuze maken uit de verschillende deelnemers en
een leuke route samenstellen.
Sommige deelnemers hebben afwijkende openingstijden (dan staat
dit in deze folder vermeld). In Dorpshuis de Schalle, de Gorthoek en
de Zuivelfabriek zijn meerdere deelnemers tegelijk te bezoeken.

Open za + zo

WOLWINKEL / ATELIER ANN 52: Hier vind je een
prachtige collectie van garens uit de hele wereld. Als
gepassioneerd textiel designer wil Anneke Bouwknegt
graag een leraar en inspiratiebron zijn voor anderen.
Kom kennis maken met wolvilten, breien en haken
tijdens het herfstrondje. www.atelierann52.nl
Let op: op zaterdag tot 15.00 uur; zondag tot 17.00 uur.

"Volg de oranje pompoen, in Nijeveen is van alles te doen!"

A : Dorpshuis de Schalle – Nieuweweg 27

Open za + zo

WENSKAARTEN door Janny van der Woude
Sinds de jaren '90 maak ik wenskaarten. Er is veel
veranderd door de jaren heen. Ik vind het nog steeds leuk
om kleurencombinaties bij elkaar te zoeken en wenskaarten
te maken voor kerst, verjaardagen enz.

M : Klosseweg 7 - Wanneperveen

GORTHOEK 7!!

Open za + zo

CATERING ZINNIA
is het cateringbedrijf van
Anneke v.d. Steeg.
Tijdens het Herfstrondje kunt u bij Zinnia de veelzijdigheid van pompoenen
ontdekken. Ik maak een aantal hartige en zoete gerechten met pompoen
waar u gratis van mag proeven. www.cateringzinnia.nl
Open: zaterdag 11.00 - 17.00 uur / zondag 13.00 - 17.00 uur

XIN IN KADOOTJE
Onder de naam Xin in Kadootje maakt Korrie
Spoor unieke items van o.a. textiel, papier en
tafelzeil. Het betreft woonaccessoires,
bijzondere kaarten en enveloppen, sieraden
en andere modeaccessoires en verder alles
wat ze zelf leuk vindt om te bedenken, te
ontwerpen en te maken.

CREA VLINDER staat voor persoonlijke gemaakte kado's van textiel. Ze
kunnen voorzien worden van een geborduurde tekst of
boodschap. Anneke Hertong maakt en ontwerpt veel
zelf en geeft elk item naar eigen inzicht een uniek uiterlijk.
Ook zijn er artikelen met het UIT-Nijeveen logo
creavlinder.jouwweb.nl

ISRAEL PRODUCTEN
Al ruim 30 jaar is Jenny Hak vrijwilligster bij het Israël
Producten Centrum in Nijkerk. Zij begon met de verkoop van
10 artikelen; nu méér dan 1000! B.v. Dode Zee
huidverzorgingsproducten (eczeem en winterkloven); wijnen
uit Israël; Israëlische kruiden, heerlijke dadelsiroop en pasta en leuke, verrassende koopjes!
Van harte welkom in de Schalle òf traditiegetrouw in november wanneer zij
Open Huis heeft op de Veurdele 95!

KINDERACTIVITEITEN
Fenneke Knol en Nancy Breuker organiseren
special voor kinderen mini workshops in de Schalle.

N : Kolderveen 30A

Open za + zo

BONBON ATELIER A3 (voorheen Chocolade & Zo).
Uitbreiding, nieuwe
naam, nog meer
heerlijke
ambachtelijke producten.
Tijdens het Herfstrondje kunt u weer een
kijkje nemen in onze chocolaterie.
Voor de kinderen een leuke activiteit
“handjes in de chocolade”.
Kosten: € 3,- per handafdruk
Bonbon Atelier A3 (in de oude zuivelfabriek) www.chocoladenzo.nl

O : Kolderveen 26

(Oude Zuivelfabriek)

Open za + zo

KiK (Kunst in Kolderveen)
KiK biedt aan kunstenaars een woon- en werkplek
in de voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’ in
Kolderveen om een bijzonder kunstproject uit
te voeren. Het in 2010 gerealiseerde atelier,
de kaashal en kelders vormen ook gelijk de
expositieruimte waar het hele jaar door zeer
verschillende tentoonstellingen, workshops en
lezingen worden georganiseerd.
U bent van harte welkom de ruimtes van KiK in
de fabriek te bezichtigen. De entree is (altijd) gratis.
www.kik-site.nl/

K : Gorthoek 7

Open za + zo
TOPLAPPER - QUILTS
Een aantal dames zijn in hun vrije tijd graag bezig met het
maken van een quilt. We maken quilts in verschillende
technieken en afmetingen. We willen ze graag aan
anderen laten zien. U bent van harte welkom in de schuur
van de familie van 't Ende.
Open: zaterdag 11.00 - 17.00 uur / zondag 13.00 - 17.00 uur

K : Gorthoek 7

Open za + zo

SCHILDERIJEN & KERAMIEK Mijn naam is
Anneke Oostra en in mijn vrije tijd houd ik mij
o.a. bezig met schilderen en keramiek. Net als
twee jaar geleden kunt u mijn werk bekijken in
de woonboerderij van familie van 't Ende. Graag
tot ziens tijdens het Herfstrondje!

DE MOLEN “STERRENBERG” is een achtkantige
stellingmolen uit 1786 en is als korenmolen nog volledig in
bedrijf. De molen is afkomstig uit Weener (Oost –Friesland)
en in Nijeveen herbouwd. Er worden meelproducten
verkocht, zoals tarwe volkorenmeel, bloem,
pannenkoekenmeel, kruidkoekmix en diverse soorten
broodmeel. Kijk voor meer informatie op onze website
www.molen-sterrenberg.nl

C : Raadhuislaan 13

Open za + zo

Open za + zo

D : Veurdele 14

KAARSEN van Alie Bouwknegt-Pool.
Er zijn verschillende technieken om kaarsen te
maken met verschillende effecten. Kaarsen
kunnen in elk gewenst model, kleur en grootte
gemaakt worden, waardoor er voor ieder
interieur een passende kaars mogelijk is. Tegen
een kleine vergoeding mogen kinderen zelf wat
uitproberen. Open: zaterdag 11.00 - 17.00 uur / zondag 13.00 - 17.00 uur
L : Klosseweg 1 - Wanneperveen

Open za

VOOR THUIS Ik ben Esther en in mijn vrije tijd
houd ik mij bezig met "Voor Thuis". Zoeken naar
mooie bruikbare spullen is voor mij een uitdaging.
Vol enthousiasme en inspiratie weet ik vaak van iets
ouds iets nieuws te maken.
De artikelen van Voor Thuis zijn altijd stoer, landelijk
en uniek.

Open: zaterdag 11.00 - 17.00 uur / zondag 13.00 - 17.00 uur

K : Gorthoek 7

B : Burgemeester Weimalaan

Open za + zo

POTTENBAKKERIJ EN ANGORAGEITEN.
Op de Klosse, aan het eind van de
Kolderveense Bovenboer, ligt de pottenbakkerij
en angorageitenfokkerij "De Klosse" van Rosa &
Geo Hultink. Er is mohair van de geiten van
Rosa en gebruiksgoed en tuinkeramiek van Geo.
De kinderen kunnen zelf achter de
pottenbakkersschijf proberen een potje te draaien. http://www.deklosse.nl

Open za + zo
ATELIER PIBA De glaskunstenaar achter atelier
PIBA Thea Boonstra-ter Bork. Atelier PIBA is
een glasatelier. Hier ontwerp ik gedenksieraden,
gedenkobjecten en glaskunst. Veelal werk in
opdracht en nagenoeg niets is onmogelijk. Alle
ontwerpen zijn uniek en persoonlijk.
Hierbij nodig ik u uit om eens een kijkje te komen
nemen. www.piba.nl

E : Veurdele 40
KAARSEN
Handgemaakte, gerecyclede kaarsen: voor elke
gelegenheid is er wel een leuke kaars te vinden bij
Irma-Stoof-Brand. Wil je zelf een kaarsje maken?
Dat kan! Ook zijn er diverse andere handgemaakte
producten: o.a. windlichtjes, kussens en tasjes. Dit
jaar ook een wellnesshoekje. Nieuwsgierig
geworden? Kom kijken!

Open za + zo

F : Dorpsstraat 58

Open za + zo

H : Dorpsstraat 96

MELKVEEBEDRIJF FAM. DE GROOT
U bent van harte uitgenodigd een kijkje te
komen nemen op ons bedrijf. Onze koeien
worden drie keer per dag gemolken. Dus ook
tijdens het Herfstrondje is er 's middags vanaf
13.00 uur een melkbeurt.

HERVORMDE KERK NIJEVEEN
Deze eeuwenoude kerk staat aan de
Dorpsstraat 56. Tijdens het afgraven
van het veen werd dit kerkje in 1477
gebouwd en sindsdien bestaat
“Nijeveen”.
Een kijkje in de kerk is op beide
dagen mogelijk. Op zondagmorgen
is er kerkdienst van 10 tot 11 uur.
U bent op beide dagen welkom
(ook in de dienst).
Er is een brochure aanwezig
(“Troost op het nijeveen”) waarin
bezienswaardigheden in en rond de
kerk aan de orde komen, zodat u aan de hand hiervan zelfstandig rond kunt
neuzen. Deze brochure is een initiatief van de Stichting Barbara, die zich
bezighoudt met het uiterlijk van dit unieke plekje en gratis is te verkrijgen.
Meer over onze stichting vindt u op www.stichtingbarbara.nl
Er zijn vrijwilligers aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden.

G : Dorpsstraat 101

Open za +zo

H : Dorpsstraat 96

Open za +zo

SECO DECO - BLOEMEN,
PLANTEN EN DECORATIE
Het is weer herfst !! Hoog tijd om uw
huis en tuin weer aan te kleden met
mooie en gezellige bloemen, planten
en lichtjes.
Tijdens het herfstrondje kan jong en
oud (tegen een kleine vergoeding) bij
ons een leuke mini herfstworkshop komen doen. U bent van harte welkom,
Jose Meijer www.secodeco.com

Open za + zo
I : Dorpsstraat 155

WIL VAN OPHUIZEN
ontvangt u graag om haar prachtige expositie te
bewonderen, een rondleiding te krijgen of gewoon
zomaar even ...
Zij gebruikt niet alleen verschillende kleuren in
haar schilderijen, maar ook diverse technieken. In
1994 is zij gestart bij docente Marjolijn Rigterink.
Op deze schilderijen prijken bloemen, mensen
en de natuur. Vooral klaprozen schilderen
was een dankbaar werk.
Haar volgende uitdaging ging ze aan bij docent
Lambert van Oostrom. Bij hem leerde ze
groot model schilderen, waar een hele andere
techniek voor nodig is. Tot slot leerde ze bij
Jeroen van Herten abstract schilderen.
Ook zat ze twintig jaar in de kunstcommissie van de omgeving
Nijmegen. Menig bezoeker zal enthousiast zijn over haar werken, die
uitblinken in verscheidenheid.

Open za + zo

TUIN POMPOENEN Kalebassen en zonnebloemen
... Terwijl ik dit schrijf zitten alle pompoenen- en
kalebassenzaadjes in de grond. Nu is het afwachten;
welke soorten komen op en hoe groot is de oogst? U
bent van harte welkom te komen kijken welke kleuren
en vormen er dit jaar zijn. U kunt ook een bezoek te
brengen aan de tuin van Roely Verbeek

J : Nijeveense Bovenboer 14

Open za + zo

De familie van der Vegt heeft een hobbybedrijf met
tuigpaarden, zowel fokkerij als sport. Met onze
tuigpaarden rijden we regelmatig mee op concoursen voor
tuigpaarden in de regio Noord.
Kom tijdens het Rondje Nijeveen maar eens bij ons kijken
om een indruk te krijgen hoe en waarmee we dat doen.

