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GERRTT EN TRUNTE BRoNSINK

Kom eens kijken bij de aardbeien

tuin. Wij zijn open vanaf mei t/m
september ma t/m vrij van 9.00

t/m18.00 uur en za van 9.00 t/m
17.00 uur. Zon- en feestdagen

gesloten. Elk jaar de zaterdag vooÍ moe-

derdag houden wij Opendag dat jaarlijks toch

vele bezoekers trekt. U kunt ook een hapje en

een drankje nuttigen op ons boerenterras.

Rozenkampweg 18,8167 [P Oene, tel 057E-641700

www.aatdbeientuin.nl

l#V HOETSMEDTRU BRONKHORST

Aan de Kanaalstraat 5 treft u Hoefsmederij

Bronkhorst. U kunt hier getuige zijn van een

ruim 2 eeuwenoud ambacht in een modern
jasje. De gehele dag zullen er hoefbeslag

demonstraties / presentaties gegeven wor-

den waarbij u o.a. de geur van schroeiende

paardenhoeven kunt opsnuiven.(l.v.m. de evt.
aanwezigheid van paarden wordt u verzocht
de werkplaats rustig te betreden).

Kanaalstraat 5, 8167 tl.0ene.

t-mail: g.bronkhorst@uu.nl

,;Y l&l GIAS-KUNSI

In het glasatelier van jan Sickmann en Jan

Warnaar kunt u zien hoe glas samengesmol-

ten kan worden tot eigentijdse kunstobjecten.

Tegen een kleine vergoeding kunt u op deze

dagen zelf proberen een kleine mozaiektegel

te maken. Tevens kunt u onze tuin bekijken,

waar ook glasobjecten te bewonderen zijn.

llutlenbosweg 3, 8167 18 0ene tel. 0578-641229.

www.janwarnaat,com f www.jansickmann.nl
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U bent van harte welkom bij Sari, Fair Fashion.

U vindt er een rijkdom aan kleuren en m0tie-

ven in de unieke collectie stoffen en kleding

gemaakt door vaardige ambachtslieden in o.a.

India, Nepal en Bangladesh. Uitgangspunt v00r

Sari is dat de opbrengst voor de producenten

Ieidt tot ontwikkeling van hun omgeving. De

collectie is aangevuld met basiskleding van

biologisch verbouwde katoen.

Keirerstraat 5, 8167 Nt 0ene, tel 0578-641692

www.sari-f airf ashion.nl
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Reeds vele wijngaardeniers vervaardigen in
ons wisselende klimaat bijzondere wijnen.

Één van deze wijngaardeniers is Adriaan van

Zetten. Sinds 2006 maakt hij wijnen. In 2011

zijn ruim 300 wijnstokken geplant. Er wordt

uitleg gegeven over de wijnproductie in

Nederland, de historie van de wijngaard en

over het maken van wijn. Er ls gelegenheid

om door de wijngaard te wandelen en wijn te
pfoeven.

Kerkweg r4,8167 P6 oene, tel.0578-641748

www.dedluiverij.nl

ffi KoRENMoLEN WIRKIUST

De molen is in 1858 gebouwd als koren- en

pelmolen. Het is een achtkantige stellingmo-

len met stenen voet en rietgedekte romp en

kap. ledere zaterdag draait de molen en is
die dag ook voor het publiek toegankelijk.

In de molenwinkel wordt bloem, volkoren-
meel en broodmix verkocht. Topproducten

zijn de pannenkoekmix (leveren we o.a. aan

Ossenstal Epe) en eenvoudige zelf te bakken

kruidkoekmix.

Houtw€g 41,8167 PJ 0ene, tel.06-51905007

tmail: ellie.nooren@gmail.comef,
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CREAIIE EN DTCORATII

De Witte Pimpernel treft u aan achtel een

lJsselhoeve, type T-Boerderij. Quilt en hand-

werk/hobby winkel, cursussen en workshops,

exposities en lezingen. Tijdens de "0p Pad

in 0ene" dagen tevens demonstratie van

ambacht(en) en een creatieve markt.

Houtweg 40 (tegenover l(orenmolen Werklust),

8167 Pl. oene, te|. 0578-641070

www.wittepimpernel.nl
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0p de hoek Houtweg/Ooster Oenerweg is

gevestigd glas atelier en galerie 't Koetshuys.

Hier kunt u olieverfschilderijen en tekeningen

bekijken, en tevens glaskunst bezichtigen. 0ok

kunt u er terecht voor leuke kado artikelen. 0p

deze dinsdagen zullen er glas in lood demon-

straties gegeven worden. Na de zomervakan-

tie wilien we weer beginnen met de cursus-

sen glas in lood en glas fusen.

oosler 0enerueg 36, EIó7 PD oen€, tel. 0578'

642800. www.glasateliertkoetshuys.nl

ff oe BoERDTRI; oENr

0p De Boerderij werken mensen met een

beperking. Zo worden er verschillende dieren

verzorgd en verkopen we vrije-uitloop eieren,

onbespoten groenten uit eigen moestuin en

haardhout. Daarnaast maken wij steigerhou-

ten meubelen, is er een theeschenkerii, een

streekwinkel en kunnen mensen overnachten

in één van onze droomvakantiehuisjes. De

Boerderij is open voor bezoekers van nlaandag

t/m vrijdag van 9.30-'12.00 en van 13.30-

16.00 uur.Hogestraat 5, 8167 PS oene,

tel. 0578-ó41011 www.de-passerel.nl

-F cnrÉ/nTSTAURANI DoRPszrcHT

In de sfeer van warmte en gastvrijheid bieden

wij u tal van mogelijkheden. Wij verzorgen

graag uw bruiloft, receptie, verjaardag, diner

of buffet. 0D ons terras met fraai uitzicht is

het natuurlijk ook mogelijk om een kop koffie

of een ander drankje te nuttigen. Kijkt u ook

eens oD onze menukaart voor een lekkere

lunch of diner.

Dorpsstraat 10, 8167 N[ oene, tel. 0578-641213

www.dorpszichtoene.nl
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In het midden van het dorp staat het prachtige

kerkje. De kerk bevat een keur aan muur en

gewelfschilderingen. De eerste beschrijvingen

van de kerk dateren al van voor 1176. Het

orgel van de kerk dateert uit 1766 en is met

die van Hattem en Nijkerk te rekenen tot de

oudste van de Veluwe.

Xoster: W.runte, 0orpsstraat 3, 81ó7 NK 0ene,

tel. 0578-641435. Email: koster@keftoene.nl
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