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Jaarlijkse excursie Heemkring Molenheide 
 
Ook dit jaar heeft het bestuur weer een uitermate leuke maar 
ook interessante excursie voor leden en gezinsleden 
samengesteld.  
De datum is zaterdag 29 juni 2013. Het reisdoel wordt dit jaar 
het stadje Oudewater tussen Woerden en Gouda in het groene 
hart van Nederland.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 Vertrek vanuit Gilze om 7.45 uur (opstappen bij het 
heemgebouw, Nieuwstraat 22). 

 Vertrek vanuit Rijen om 8.00 uur (opstappen op het 
Raadhuisplein).  

 

 
Om 10.00 uur drinken we koffie in Eetcafé Lumière. 
Eetcafé Lumière is een typisch Oudewaters restaurant wat gelegen is in het altijd gezellige centrum van de oudste 
stad van het Groene Hart. Oudewater is een oud compact stadje. De straten zijn smal. 
 
Ook de musea zijn erg compact. Hierdoor zijn wij genoodzaakt het gezelschap op te delen in drie groepen. Tijdens 
de koffie wordt de indeling gemaakt. 
 
Na de koffie om 10.30 uur gaan we aan de slag. 

 Groep A gaat naar de Heksenwaag 

 Groep B gaat naar het touwmuseum 

 Groep C gaat onder begeleiding van een gids een stadswandeling doen. 
 
Om 11.45 uur wordt er gewisseld. Bestuursleden zullen dit begeleiden. 
 
Om ca. 13.00 uur gaan we naar de lunch bij Eetcafé Lumière. Hier gaan we genieten van een heerlijke lunch. 
 
Na de lunch om ca. 14.00 uur gaat er weer een groep naar de Heksenwaag, het touwmuseum en maakt een groep 
zich op voor de stadswandeling. 
Om ca. 15.15 uur zijn deze activiteiten afgelopen. Tot 17.00 uur heeft u de mogelijkheid om op eigen gelegenheid 
het stadje te bezoeken. Er is op die dag veel te doen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni wordt het Heksenfestijn 
gehouden. Op de markt is er een braderie en veel andere activiteiten.  
 
Om 17.00 uur brengt de bus ons weer naar Gilze en Rijen.   
De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 25,- per persoon. Indien er nog plaatsen in de bus beschikbaar zijn, 
kunnen ook introducés aan deze excursie deelnemen. De prijs voor deze introducés is € 32,50 per persoon.  
 
Het absolute aantal deelnemers is maximaal 75 personen.  
Op volgorde van binnenkomst van de aanmelding plaatsen wij  u op de voorlopige deelnemerslijst. Bij 
overinschrijving leggen we  een wachtlijst aan.      
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


 

Geschiedenis van de Heksenwaag in Oudewater 
Waarschijnlijk al vanaf de 16e eeuw kwamen mensen naar Oudewater 
om zich eerlijk te laten wegen. Voor hen was dat van levensbelang: ze 
werden beschuldigd van hekserij. Het was niet gemakkelijk om van 
zo'n beschuldiging af te komen. In vroegere tijden zijn in Europa 
ongeveer 50.000 mensen (meest vrouwen) gedood op beschuldiging 
van hekserij. Inwoners van Oudewater kunnen dus terecht trots zijn op 
hun stad, waar nooit iemand tot heks werd verklaard en vele levens 
werden gered. 

 

 

Het Touwmuseum 
Oudewaterse arbeiders verbouwden op grote schaal hennep. Deze 
hennep werd op de weegschaal van de Heksenwaag gewogen voor de 
handel. Het is geen toeval dat Oudewaternaren tot op de dag van 
vandaag 'geelbuiken' worden genoemd. Deze naam ontstond door de 
geel gekleurde buiken van de touwarbeiders. De hennep kleurde de 
voorschoten die de touwarbeiders voor hun buik droegen geel. Het 
gebouw van Touwmuseum 'de Baanschuur' was in het verleden een 
baanschuur waar arbeiders hennep, garen, spintollen en sleden 
opsloegen. Voor het gebouw stond het grote wiel. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding excursie 29 juni 2013. 
 
Ondergetekende(n) neemt (nemen) deel aan de excursie op zaterdag 29 juni 2013. 
Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ik kom alleen / samen met : 
 
Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         (gezinslid of introducé?) 
 
Straat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Woonplaats _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Wij stappen op:         in Rijen             in Gilze 
 
Voor de kosten van deze excursie krijgt u van ons een rekening toegezonden. 
 
Inschrijfformulieren kunt u inleveren bij : 

- Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen  
- Gonnie Cornelissen, Reitstraat 16, 5126 EL Gilze  

 
Inleveren vóór: 20 juni 2013 
Aanmelden per email kan natuurlijk ook:  info@heemkringmolenheide.nl  . Vergeet in dat geval niet uw adres te 
vermelden en aan te geven waar u wilt opstappen.  
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