
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



 

Heemkundekring Boxtel  

 

Excursiereis naar Oudewater-Gouda-Schoonhoven 
 
Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse bus-excursiereis op zaterdag 13 september 2014. 
PROGRAMMA:  
8.15 uur  Vertrek bus uit Boxtel, parkeerterrein Hoogheem aan de Hendrik Verheeslaan 
9.30 uur  Aankomst in Oudewater, en aansluitend koffie/thee en gebak  
10.15 uur  Oudewater, Oud Katholieke Kerk en Touwmuseum  
11.00 uur  Oudewater, Heksenwaag olv gids 
12.00uur  Busrit naar Gouda 
12.30 uur  Lunchpauze / vrije tijd 
14.00 uur  Gouda, stadsrondleiding, kerk en stadhuis, olv gids 
16.00 uur  Busrit naar Schoonhoven 
16.30 uur  Schoonhoven, Zilvermuseum  
17.30 uur  Busrit naar Montfoort  
18.00 uur  Montfoort diner Restaurant, rond 21.00 uur terug in Boxtel 
 

 

Aanmelden en kosten 

 De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze leden € 65.00.  

 Alleenstaande leden kunnen een vriend(in) of kennis meevragen.  

 In deze prijs is begrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie, entreeprijzen, gidsen, diner, consumptie.  

 Aanmelden bij secretaris@heemkundeboxtel.nl  684586, of bij Joop Schuller  672939  

 Dieetwensen graag bij aanmelding aan ons doorgeven.  

 Enkele musea zijn gratis toegankelijk met de MJK (Museum 
Jaarkaart). Graag doorgeven bij uw aanmelding.  

 Betaling door overmaking van € 65.00 per persoon op rek. 

NL79RABO0128712880 tnv Penningmeester Heemkunde 

Boxtel. U bent definitief ingeschreven als deelnemer na 

overmaking van het bedrag.  
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Het Groene Hart 
Het Groene Hart is een afwisselend polderlandschap tussen de grote 
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en ontstaan door 
vervening en turfwinning. Nu een waardevol stukje natuur met oude 
veenweidegebieden met karakteristieke Oudhollandse stadjes, 
doorsneden door sloten en rivieren. We rijden door de Lopiker- en 
Krimpenerwaard en gaan hier naar de stad(jes) Oudewater, Gouda, 
Schoonhoven en Montfoort.  
 
 

Oudewater 

Ontstaan aan de Hollandse IJssel kreeg Oudewater van de Utrechtse 
bisschop in 1265 stadsrechten. Na de moord op graaf Floris V in 1296 
ging Oudewater bij Holland horen. Het grensstadje ontwikkelde 
voorspoedig en legde zich toe op veeteelt en de verbouw van 
vezelhennep voor de touwindustrie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
brandden de Spanjaarden de stad in 1575 plat. Dankzij de 
winstgevende touwindustrie kon de stad in volle glorie herbouwd 
worden. Er zijn nog veel rijke trapgevel-huizen uit die tijd bewaard 
gebleven, evenals het in Hollandse renaissancestijl opgetrokken 
stadhuis uit 1588.  
Oudewater maakte deel uit van de Hollandse Waterlinie, wat de 
ontwikkeling van het stadje in later eeuwen blokkeerde, maar juist 
daardoor is er nu zoveel moois bewaard gebleven. Oudewater heeft 
talloze monumenten en een beschermd stadsgezicht.  
We bezoeken in Oudewater het touwmuseum ’De Baanschuur’, waar 
we zien hoe vroeger touw gemaakt werd www.touwmuseum.nl  
En we bezoeken de Oudkatholieke kerk.  
Daarna gaan we naar de Waag. Zoals elke stad 
had ook Oudewater zijn Waag, de weegschaal 
waarop touw, kaas en vee gewogen werd. In 
Oudewater stond de waag bekend als 
Heksenwaag, omdat hier van hekserij verdachte 
vrouwen ‘eerlijk’ gewogen konden worden. Wie 
durft kan zich hier aan de heksenproef 
onderwerpen! www.heksenwaag.nl 
 
 

Gouda 
Gouda is een historische stad met allure. In het centrum is veel te zien 
van de rijke historie en de veelzijdige cultuur. De stad kreeg in 1272 
stadsrechten van graaf Floris V. U vindt in Gouda een scala aan 
monumentale panden en musea. De Markt is het middelpunt van 
talloze restaurants en gezellige terrassen, voor een consumptie en om 
lekker uitgebreid te lunchen. Vanaf hier heeft u een uniek uitzicht op het 
vrijstaande Stadhuis, gebouwd na de grote brand van 1438. En de 
Goudse Waag, waarin de VVV en het kaasmuseum huizen. 
www.goudsewaag.nl De stad staat daarnaast bekend om zijn Goudse 
kaas, kaarsen, pijpen, aardewerk en stroopwafels. De lunchtijd kan 
goed gebruikt worden om in een van de authentieke winkeltjes Goudse 
kaas en stroopwafels te kopen.  
 

http://www.touwmuseum.nl/
http://www.heksenwaag.nl/
http://www.goudsewaag.nl/
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Gouda 
Met een stadswandeling onder leiding van een gids maken we kennis 
met het historische centrum, de waterwerken en de haven, 
grachtenpanden en sfeervolle hofjes. We bekijken het prachtige 
vrijstaande stadhuis op de Markt ook vanbinnen en gaan de Sint 
Janskerk in om de beroemde gebrandschilderde ramen, de zg. Goudse 
Glazen, te bekijken www.sintjan.com  
 
 

Schoonhoven 
Ook het aan de Lek gelegen stadje Schoonhoven 
heeft veel moois te bieden. De stad ontwikkelde 
zich in de loop der eeuwen tot zilverstad, en nu nog 
zijn er talloze zilversmeden in ateliers in 
Schoonhoven werkzaam.  
Loop langs de Veerpoort, de Waag, het Stadhuis, 

en de vele andere monumenten die de stad rijk is. 
www.vvvschoonhoven.nl  
We bezoeken de voormalige havenkazerne waar 
het Nederlands Zilvermuseum is gevestigd 
www.zilvermuseum.nl Het museum geeft een 
representatief beeld van de ontwikkeling van het 
zilverambacht van 1600 tot heden. Er zijn 
verschillende collecties te bewonderen, onder meer 
Kempen & Begeer.  

Momenteel is er de tentoonstelling ‘Koninklijke 
Cadeaus’ te zien. De geschenken zijn gemaakt 
door zilversmeden uit Schoonhoven, zoals de 
‘Dansende Tulpen’ die Beatrix kreeg bij haar 
zilveren regeringsjubileum.  
 
 

Montfoort 
We sluiten de dag af in het historisch stadje Montfoort, met een diner in 
Restaurant De Gouden Leeuw. www.goudenleeuwmontfoort.nl  
Na het diner gaan we weer richting Boxtel. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sintjan.com/
http://www.vvvschoonhoven.nl/
http://www.zilvermuseum.nl/
http://www.goudenleeuwmontfoort.nl/
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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 23 september 2014, zaal De Adelaar, Baroniestraat 
75, Boxtel, aanvang 20.00 uur.  
 

“Van heide tot broek” 
Een geografische en historische kijk op de Dommel 

 

 
Over de presentator 
Sjors van de Greef (33) is docent aardrijkskunde aan het Maurick College te Vught. Als klein jochie zat hij 
vaak te vissen aan de Dommel. Daar begon zijn passie voor deze prachtige beek. Later heeft hij tijdens zijn 
opleiding veel studie gedaan naar de beek. En nog steeds is hij regelmatig op pad naar onbekende plekjes 
van de Dommel. 

Over de lezing  
De lezing bestaat ruwweg uit vier gedeelten. Allereerst komt de geografie van de Dommel aan de 
orde. Allerlei hydrologische feiten over het stroomgebied van de beek worden afgewisseld met 
veel eigen fotomateriaal van de bron van de Dommel in België tot aan de monding bij ’s 
Hertogenbosch.  
Vervolgens vertelt hij over de natuurlijke geschiedenis en het cultuurhistorische verleden van het 
brongebied van de Dommel in België, genaamd “Siberië” en “Maastrichtse Heide”.  
Er is natuurlijk aandacht voor het ontstaan van de Dommel, waarvan we eigenlijk maar weinig met 
zekerheid kunnen zeggen.  
En speciale aandacht is er voor het mooie gebied van de Dommel ten zuiden van ’s Hertogenbosch. Aan 
de hand van veel historische kaarten zien we hoe de Dommel in de loop der eeuwen hier veranderd is. 

 
 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie,0411-678103, 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
NL79RABO01287.12880 tnv Penningmeester Heemkundekring,  
contributie 20 euro per jaar. 
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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