
 

HERFSTRONDJE NIJEVEEN 2018 
ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 OKTOBER 

VAN 13.00-18.00 UUR 
 
De Dorpsvereniging Nijeveen heet je van harte welkom bij het 
Herfstrondje!  
Je kunt een rondje maken per fiets of auto langs verschillende 
locaties, waar ruim 30 deelnemers je van harte welkom heten 
in hun winkel, atelier of hobbyruimte. 
Op sommige locaties zijn meerdere deelnemers te bezoeken. 

VEEL PLEZIER! 

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

 volg ons: herfstrondje nijeveen 
 



DORPSHUIS - DE SCHALLE Nieuweweg 27 ZA-ZO 
Ritza Kroeze  

 
Ik maak al een aantal jaar kunstige koekjes. Ben je op zoek naar een 
originele en unieke traktatie om je feestelijke gelegenheid iets extra's te 
geven? Dan kan ik deze kunstige koekjes voor je maken. 
Alle koekjes worden met de hand gemaakt en gedecoreerd en zijn 
daardoor persoonlijk, uniek en bijzonder. 
Tijdens het herfstrondje kun je een aantal van deze kunstige koekjes 
bewonderen en ook is het mogelijk om (tegen een kleine vergoeding) zelf 
een koekje te decoreren. Kinderen kunnen een koekje beschilderen. 
 
 
DORPSHUIS - DE SCHALLE Nieuweweg 27 ZA-ZO 
Historische Vereniging Nijeveen 

  
Brengt oud-Nijveen in beeld met foto's op groot formaat. Zaterdag zijn er 
leden van de vereniging aanwezig om u te vertellen over vervlogen tijden.  
 
  



DORPSHUIS - DE SCHALLE Nieuweweg 27 ZA-ZO 
Janny van der Woude 

 
Sinds het begin van de jaren '90 maak ik wenskaarten. 
Er is heel veel veranderd door de jaren heen. 
Ik vind het nog steeds een uitdaging om met kleuren en plaatjes te spelen. 
Mijn voorkeur gaat uit naar het maken van kaarten voor kerst, felicitatie en 
van harte beterschap. 
 
 
 
 
 
BEZOEKT VELE LOCATIES             ZA-ZO 
Hilde Karsten Hobby fotografie Hilde’s Kiekjes

 

 
 
 
Hilde gaat deze dagen de locaties bezoeken en zal de deelnemers in de 
spotlight zetten. 
 
 



BURG.WEIMALAAN      ZA 
De Molen “Sterrenberg” 

 
Is een achtkantige stellingmolen met zelfzwichting en zelfkruiïng en dateert 
van 1786. De molen is afkomstig uit Weener (Oost –Friesland) en i n 1977 
geopend door prins Claus. Er worden meel-producten verkocht, zoals 
tarwe volkorenmeel, bloem, pannenkoekenmeel, kruidkoekmix en diverse 
soorten broodmeel.  
www.molen-sterrenberg.nl 
 
 
HET NIEVEEN 52 ZA-ZO
Anneke Bouwknegt Wolwinkel Atelier 

 
Wil jij inspiratie opdoen of een manier vinden om je onbeperkt te uiten en 
hou je van wol en textiel kom dan kijken in mijn Wolwinkel Atelier. Ik ben 
geobsedeerd door texturen, textiel, garen en hout en de samenhang 
ertussen. En het leukste is voor mij om jou te inspireren en te leren hoe je 
wol en garen te verwerken tot een textiele stof. Van harte welkom! 
www.atelierann52.nl 
 

 
 
  

http://www.molen-sterrenberg.nl/
http://www.atelierann52.nl/


RAADHUISLAAN 13 ZA-ZO 
Esther ter Wal De Woongarage  

 
De Woongarage is voor een ieder die van bijzondere dingen houdt. Een 
atelier met een mix van stoere, industriële en handmade woonaccessoires. 
Bij De Woongarage ben je ook welkom voor gezellige creatieve workshops. 
Laat je informeren tijdens het herfstrondje! 
www.dewoongarage.nl 
 
 
RAADHUISLAAN 13        ZA 
Aukelien Poelsema Letterpret met Auk

 
Het begon als een leuke hobby! De hobby werd een verslaving (dus kijk 
uit!) en daarna een serieus onderdeel van mijn bedrijf: HAND- EN 
BRUSHLETTEREN. 
Esther van “De Woongarage” en ik geven ook gezamenlijk workshops, 
vandaar dat je me tijdens het herfstrondje bij Esther tegen komt. 
www.letterpretmetauk.nl  

http://www.dewoongarage.nl/
http://www.letterpretmetauk.nl/


DE VEURDELE 14 ZA-ZO 
Thea Boonstra  Atelier PIBA 

 
Na 12,5 jaar met Glaskunst en Gedenksieraden bezig zijn geweest, sluit 
Atelier PIBA haar deuren. In al mijn glaswerk zit veel liefde en passie, maar 
nu is er tijd voor een andere passie, fietsend de wereld verkennen. 
Dit wil ik op een feestelijke manier afsluiten tijdens het Herfstrondje 
Nijeveen, met mooie aanbiedingen. Voel je welkom, ik hoop je te mogen 
ontmoeten, tijdens dit weekend. 
 

 
DE VEURDELE 95 ZA-ZO 
Jenny Hak  Israël Producten 

 
GARAGE VERKOOP  met LIVE muziek (Israelisch) 
Als vrijwilligster van het Israël Producten Centrum in Nijkerk, verkoop ik, 
JENNY HAK,  al heel lang producten die gemaakt zijn in kleine bedrijfjes in 
Israël.  
Naast de natuurlijke kruidenmixen, zongerijpte vruchten jams,  avocado-en 
dadel producten, zijn er ook veel non-food artikelen. 
Kom gezellig snuffelen en proeven.  



DORPSSTRAAT 133 ZA-ZO 
Saskia Middelwijk  

 
Geef je graag een origineel kadootje?  
Of kan die kale muur wel iets leuks gebruiken? Kom tijdens het herfstrondje 
gezellig in mijn schuurtje kijken! Misschien blijft je blik wel hangen bij een 
creatie, en bouw je daarmee eenvoudig een nieuwe sfeer in je huis/ 
kinderkamer. 
Met mijn schilderijtjes maak ik graag een blij gezicht. Wees welkom! 
  

 
DORPSSTRAAT 133 ZA-ZO 
Irma Brand Handgemaakte producten 

 
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 kunstwerken. 
Nieuwsgierig geworden? Kom kijken! 



DORPSSTRAAT 155 ZA-ZO 
Roely Verbeek 

 
Terwijl ik dit schrijf zitten de pompoenen- en kalebassen zaden in de grond. 
De eerste groep zonnebloemen staan ruim een halve meter hoog en de 
zinnia’s zijn aan het ontkiemen en komen net boven. Bent u nieuwsgierig 
geworden en wilt u weten welke mooie vruchten geoogst zijn, en wat je er 
allemaal mee kunt doen; dan bent u van harte welkom. 
 
 
 
 
NIJEVEENSE BOVENBOER 9 ZA-ZO 
Fam. Duker Melkveebedrijf Duker-Withaar 

 
Ons bedrijf is een familiebedrijf. We melken 2 keer per dag 100 koeien en 
hebben ongeveer 80 stuks jongvee.  
Ons bedrijf past door de verbouwingen van de afgelopen jaren helemaal in 
deze tijd. 
Wij kijken er naar uit om jullie op ons bedrijf te verwelkomen. 
 
 
 
 
  



NIJEVEENSE BOVENBOER 9 ZA-ZO 
José Meijer Seco Deco  

 
Ook wij zijn dit jaar weer aanwezig met mooie herfst bloemen, planten en 
decoratie spullen, leuk om binnen én buiten gezellig aan te kleden voor de 
herfst en de winter. Dit keer mogen we staan bij de fam. Duker  
Gezellig om u daar te verwelkomen !  
www.seco-deco.com 
 
 
NIJEVEENSE BOVENBOER 9 ZA-ZO 
Wiecher Agtersmit Steigerhout bij Wiecher 

 
Ik ben Wiecher Agtersmit en maak graag producten van steigerhout. 
Wat ik maak is heel divers. Van een loungebank tot windlicht. 
Heeft u zelf een idee? Laat het mij weten en ik maak het voor u. 
Wie weet staat er binnenkort een uniek product van steigerhout in uw huis 
of tuin dat helemaal aan uw wensen voldoet. 
www.steigerhout-made-by-wiecher. 
  

http://www.seco-dezo.com/
http://www.steigerhout-made-by-wiecher/


GORTHOEK 2 ZA-ZO 
Alie Bouwknegt 

 
Ruim 20 jaar geleden ben ik gestart met het maken van ambachtelijke 
kaarsen. In mijn atelier proef en ruik je de sfeer van vroeger. Kaarsen 
kunnen in elk gewenst model, kleur en grootte gemaakt worden, waardoor 
er voor ieder interieur een passende kaars mogelijk is. Tijdens het 
herfstrondje is het mogelijk een kaarsje te maken tegen een kleine 
vergoeding. Kortom: kom, kijk en laat u verrassen. Tot ziens op Gorthoek 
2. 
 
GORTHOEK 4 ZA-ZO 
Ronald en Ciska B&B Puurderij  

 
Wij, Ronald & Ciska, verwelkomen u graag in onze Bed & Breakfast in 
Nijeveen! Nadat we jaren hebben gedroomd  zijn wij gestart met onze B&B 
op 26 april 2018. In onze boerderij uit 1935 hebben we in het achterhuis 
zes luxe accommodaties gebouwd. 
Diverse elementen van de verschillende agrarische en industriële 
activiteiten, die in ons achterhuis hebben plaatsgevonden, zijn in stand 
gebleven. 
 

 

https://maps.google.com/?q=Gorthoek+2&entry=gmail&source=g


GORTHOEK 4 ZA-ZO 
Iet Goos-Lukas  

 
Als hobby fotograaf zoek ik naar mooie, interessante plekjes in Nijeveen en 
verre omgeving.  
De foto’s verwerk ik tot luxe wenskaarten voor iedere gelegenheid.  
Tijdens ‘Herfstrondje Nijeveen’ kan je me vinden in B&B de Puurderij. 
 
 
 
GORTHOEK 4 ZA-ZO 
Hennie Katers 

 
De beeldjes en decoraties zijn gemaakt van diverse materialen en zijn 
daarna gefixeerd met een verhardingsmiddel. Tenslotte zijn ze met 
speciale technieken geverfd. 
De ringen en hangers zijn gemaakt met koud email. 
Je kunt deze artikelen ook zelf maken. Je kunt je dan bij mij opgeven voor 
een workshop, die bij mij aan huis is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GORTHOEK 4 ZA-ZO 
Anneke Oosterga 
 
Prachtige schilderijen. 
 
 
 
 
 
 
DE KLOSSE 1 ZA-ZO 
Geo Hultink De Klosse 

 
Pottenbakkerij en angorageiten fokkerij "de Klosse" is gelegen aan de 
Klosseweg nr 1 in Wanneperveen. 
Geo Hultink zijn bedrijf is gevestigd in de schuur bij een oude 
gerestaureerde boerderij met een voor de streek kenmerkend kameel 
zadeldak. Er is een eenvoudige galerie met zelfgemaakte producten. 
www.deklosse.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deklosse.nl/


KOLDERVEEN 57 ZA-ZO 
Fam. Schrotenboer Stal Schrotenboer 
 

 
 
Op de prachtige streek Kolderveen runnen wij met veel plezier onze 
gezellige pensionstal. Ons familiebedrijf is vooral gericht op pensionstalling 
voor paarden en pony's, maar je kunt ook bij ons terecht voor instructie of 
bijvoorbeeld kwaliteitsvolle jonge sportpaarden. Ook is er mogelijkheid om 
gebruik te maken van onze faciliteiten zoals bijvoorbeeld de binnen- en 
buitenbak. In de zomer van 2018 zijn we begonnen met de bouw van een 
tweede rijhal. 
  
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, 
 
 
 
 
KOLDERVEEN 57 ZA-ZO 
Hedy Kruijer Kruijer Creations 

 
Diverse workshops, atelier en (web)shop voor brei–, haak-, borduur– en 
naaigaren, fournituren, diverse hobbymaterialen, sieraden (ook reparatie), 
cadeau artikelen, modeaccessoires, tekeningen en schilderijen. 
www.kruijercreations.nl 
 
 
 
 
 
 



KOLDERVEEN 57 ZA-ZO 
Anneke Hertong Crea Vlinder 

 
Crea Vlinder, voor een persoonlijk geborduurd cadeau. Een handdoek, 
badjas of slab met een naam of een plaatje voor een verjaardag, geboorte 
of zo maar. Er zijn vele mogelijkheden.  
Mijn producten zijn ook te maken voor volwassenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLDERVEEN 57 ZA-ZO 
Harm de Wagt 
Zijn prachtige schilderijen zijn te bewonderen bij Stal Schrotenboer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



KOLDERVEEN 84 ZA-ZO 
De Kolderberg 
Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten       
Zwolle e.o. heeft een prachtige woon en logeerlocatie in Nijeveen (de           
Kolderberg). De Kolderberg is een mooie, ruime woon/logeerboerderij        
gelegen tussen de weilanden en voorzien van alle faciliteiten. 
 

‘t Atteljee 

t Atteljee is onderdeel van de Stichting . 
Hier bieden wij ontwikkeling- en doelgerichte begeleiding en behandeling         
aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een verstandelijke,         
psychiatrische en/of meervoudige beperking 
In ‘t Atteljee zetten jongeren hun talenten in om creatieve en unieke            
werkstukken te maken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de-kameel.nl/logeren/logeren-in-de-kolderberg/
http://de-kameel.nl/logeren/logeren-in-de-kolderberg/


KOLDERVEEN 15 (Camping Kolderkamp) ZA-ZO 
Trees Stegeman  

 
Ze laat zich inspireren door allerlei materialen en technieken en wil zich 
niet tot één ding beperken, maar het liefst werkt ze met klei. Het werken 
met klei is haar passie, het maakt haar blij en geeft haar veel voldoening. 
Haar werkstukken roepen bij velen een glimlach op,  
het werk is meestal niet geglazuurd en blijft dicht bij de basis. 
 

 
 


