Welkom op de Open Monumenten Dag d.d. zaterdag
13 september 2014 op de UITWEG; Een kern met pit !
Parkeren op de aangegeven locaties, doorgaand verkeer via de nieuwe brug over de
Enge IJssel.
10.00 uur
OPENING op het UITWEG PLEIN nabij de oude schutssluis met muzikale
omlijsting van De Draadnagels. Officiële openingshandelingen met o.a. de onthulling
van een nieuw naambordje voor de Prinses Irenebrug.
UITWEG PLEIN:
Start wandelroute bij de kraam van de Stichting Kunst en Cultuur Lopik.
Hier ontvangt u het historische boekje over de kern Uitweg.
De volgende locaties zijn te bezoeken:
Uitweg 8: Winkeltje van Wil van der Lee:
De lading van de schippers bij de aanvankelijke dam in de wetering moest worden overgedragen.
De overtoom en later ook het drukke scheepvaartverkeer door de sluis veroorzaakte lange wachttijden.
Vrouwen van de schippers en passagiers hadden dan alle tijd om boodschappen te doen.
.

In de voormalige winkel is Oud Hollands snoep verkrijgbaar en kan men oude winkelen huisraad bewonderen.
Buurthuis: Binnen:
Interactieve expositie over de historie van de Uitweg; oude foto’s, prentbriefkaarten,
oude bouwtekeningen van de Woningbouw, informatie over de doorbraak van de
Lekdijk uit 1751, wachthuispaal, de Wiel, etc.
Op een oude film zijn vele inwoners te herkennen.
Buurthuis: Buiten:
Groot terras aanwezig met Oude Hollandse Spelen.
Het Lopikerverlaat (Sluisje):
Historie van het Lopikerverlaat met de blauwe steen wordt verteld door de
sluismeester. Er is een schouw beladen met stro en melkbussen.
De Uitspanning:
Verkoop van klompen, spinnen aan het spinnenwiel, diverse soorten touw.
(Met dank aan Natuurmuseum De Wielewaal en het Touwmuseum Oudewater).
Ook is hier informatie te vinden over de vroegere locatie van:
´Koffiehuis De Zwaan´ aan de Lopikerweg Oost 108.
Ooit was Koffiehuis De Zwaan het middelpunt van de Uitweg.
Zie de informatie in de historische uitgave van de Uitweg 2014.

Boerderij Van der Lee a/d Lopikerweg oost 107:
(De boerderij is niet te bezoeken, informatie over deze boerderij is te lezen in de
speciale uitgave van de OMD Uitweg 2014).
Expositie van oude tractoren `De Dieselsnuivers`en aanverwante oude gereedschappen
(Met dank aan Rens de Bruijn).
‘Laanwijk’ a/d Lopikerweg oost 102 :
(Maak gebruik van de tractor met huifkar om deze locatie te bezoeken.
Er zijn 2 speciale ´bushaltes´ gemaakt voor dit bijzondere vervoer).
De boerderij is ondergebracht in een stichting. Vanaf 1570 zijn de eerste publicaties van de boerderij
bekend; vanaf het jaar 1700 is de boerderij in bezit van de familie Bosch.

Hier hoort en ziet u de geschiedenis van Laanwijk
OOK TE BEZOEKEN OP DEZE OPEN MONUMENTEN DAG:
Beeldentuin van Nicole Giesen a/d Batuwseweg 33 :
Geopend van 11.00 uur – 17.00 uur. Speciale entreeprijs € 4,00
inclusief 1 x koffie of thee.
In de 10.000m2 grote landschappelijke tuin en in de binnenruimtes exposeren 22
kunstenaars hun ruim 300 kunstwerken.
Verzameling van agrarische gereedschappen van Mon Hoogendoorn
aan het adres Kortland 2:
Bereikbaar via een brug over de Lopikerwetering bij Lopikerweg oost 98 B
(800meter westelijk van de kern Uitweg). Tijd: 11.00 – 16.00 uur.
Parkeermogelijkheden op het erf voor fietsen en auto’s.

In het achterhuis van de boerderij is de verzameling van meer dan 250 stuks
gereedschappen tentoongesteld, voornamelijk betrekking hebbend op:
Veehouderij, fruitteelt, griendcultuur, visserij, slootonderhoud, ongediertebestrijding.
Familie Aantjes aan de Lopikerweg oost 111:
Hier kunt u een unieke expositie van (heel) oude tractoren bewonderen.
Heel veel plezier gewenst in deze bijzondere kern van de gemeente Lopik.

Stichting Kunst en Cultuur Lopik
in samenwerking met
de Vrijwilligersgroep OMD Uitweg.

