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Het museum is gevestigd op Houtweg 40,
achter de IJsselboerderij La Meule.
Het museum geeft de cultuurhistorie weer van Oene
en haar directe omgeving. Wilt u meer weten over
de historie van Oene, breng dan een bezoek aan
het museum. Momenteel is er o.a. een expositie
over ‘On(der)wijs goed in Oene’
Oene’.. Van harte welkom!
Houtweg 40, 8167 PL Oene
www.museumoene.nl

Laat je verrassen bij de deelnemers en proef
de sfeer waarom Oene zo uniek is!
Met auto of fiets, en alles is vrij te bezichtigen.
Meer informatie op de facebookpagina
van ‘Op Pad in Oene’.
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De molen is in 1858 gebouwd als
koren- en pelmolen. Het is een achtkantige
stellingmolen met stenen voet en rietgedekte romp
en kap.Iedere zaterdag draait de molen en is deze
tijdens de Op Pad in Oene-dagen ook voor het
publiek toegankelijk. In de molenwinkel wordt bloem,
volkorenmeel en broodmix verkocht. Topproducten
zijn pannenkoekmix en kruidkoekmix.
Houtweg 41a, 8167 PJ Oene
www.oene-info.nl > Molen
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Op de hoek van de Houtweg en de Ooster
Oenerweg is atelier 't Koetshuys gevestigd.
Daar kunt u schilderijen vinden die geschilderd zijn
in de 17e eeuwse traditionele schilderkunst.
Wees welkom in atelier 't Koetshuys op deze
Op Pad in Oene-dagen.
Ooster Oenerweg 36, 8167 PD Oene
www.gert-koetsier.com

Ontdek het mooie landelijke Oene tussen
IJssel en Veluwe op

26 juli en 2 augustus 2022
Beeld cover: ‘Vlucht ganzen boven de IJssel’
© Atelier ‘t Koetshuys, Oene

van 10.00 – 17.00 uur
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Tijdens de Op Pad In Oene-dagen kunt
u een kijkje nemen bij onze (h)eerlijke
aardbeien. We hebben een puzzelroute door
de Aardbeientuin die tijdens deze dagen gratis is.
Het is leuk en leerzaam, ook voor de kinderen. Na
de route kunt u koffie/thee, sapje of ijsje nuttigen op
ons bedrijf.
Voor de kinderen staat er een springkussen.

Het tekenen van dieren is al heel lang
mijn hobby. Met potlood probeer ik de
dieren zo realistisch mogelijk op papier te
zetten. Ook maak ik tekeningen met houtskool en ik
schilder dieren op boomschijven en steigerhout met
acrylverf.
Tijdens de Op pad in Oene-dagen bent u van harte
welkom om mijn werk te komen bekijken.

In het midden van het dorp staat een
prachtige kerk. De kerk bevat een keur
aan muur- en gewelfschilderingen uit de
Middeleeuwen. 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.

Rozenkampweg 18, 8167 LP Oene
www.aardbeientuin.nl ● 0578-641700

Boshoekerweg 8, 8167 LS Oene
www.lintess.nl

Dorpsstraat 3, 8167 NK Oene (geopend vanaf 11.00 uur)
www.kerkoene.nl ● koster@kerkoene.nl

Kanaalstraat 5, 8167 LL Oene
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Hier kunt u getuige zijn van een ruim
twee eeuwenoud ambacht in een
modern jasje. De gehele dag zullen er
hoefbeslag demonstraties / presentaties gegeven
worden waarbij u o.a. de geur van schroeiende
paardenhoeven kunt opsnuiven.
I.v.m. de eventuele aanwezigheid van paarden
wordt u verzocht de werkplaats rustig te betreden.
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Tijdens een wandeling of fietstocht kunt u
kennismaken met de prachtige omgeving.
Wat te denken van een wandeling over
het klompenpad of een tocht door de bossen en
heidevelden? Café Restaurant Dorpszicht heeft een
gezellig restaurant, met behoud van zijn authentieke
uitstraling, waarin wij u graag welkom heten voor een
heerlijk kopje koffie, drankje, borrelhapje, lunch of diner.
Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene
www.dorpszichtoene.nl
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Ruim 25 jaar geleden ben ik begonnen
met het portretteren van dieren in
pastelkrijt. Daarnaast schilder ik met
olieverf. Met name landschappen hebben mijn
belangstelling.
Het hele jaar geef ik schilderlessen in mijn atelier.
Ik hoop u in mijn atelier te mogen begroeten.

Van harte welkom om mijn creatieve
creaties te bekijken.
Spinnen met alpacawol, vilten met
schapenwol en alpacawol.
Verder ben ik sinds kort ook bezig met printen op
katoen, zijde en leer met bladeren en bloemen uit
de natuur. En sommige werkstukken bewerk ik weer
met de borduur-/naaimachine. Te bekijken op:

De Witte Pimpernel treft u aan achter
de IJsselhoeve La Meule. Het atelier is
actief op het gebied van quilten & handwerk,
handwerkwinkel, cursussen & workshops,
handwerkinloopmiddagen, brei-/haakclub, quiltbee’s
en exposities. Tijdens de Op Pad in Oene-dagen is er
tevens een kleine creatieve markt en zijn er diverse
andere bezienswaardigheden.

Eperweg 64, 8178 LJ Oene
www.klaarke.nl

Boshoekerweg 5, 8167 LR Oene

Houtweg 40, 8167 PL Oene (tegenover de molen)
www.wittepimpernel.nl

