Expositie Monumentenquilt
van 12 t/m 20 september in het
tenniscentrum, Touwslag 4,
3421 JG, Oudewater.
Wij danken de hr. en mw. van den
Brom, maar ook alle tennissers/sters
en tennisvereniging de Heksenslag,
dat we gebruik mogen maken van deze
accommodatie, want het geeft ons de
gelegenheid de quilt 9 dagen lang te
exposeren.
Bovendien is hier voldoende parkeergelegenheid en de mogelijkheid voor
het gebruik van koffie of anderszins tot
een bescheiden lunch in de sfeervolle
kantine. Bij mooi weer kunt u lunchen
op het terras.
Voor wie wandelend naar het centrum
van Oudewater wil, brengen wij een
kunstroute aan als corridor tussen hal
en centrum. Zo kunt u ook tijdens de
wandeling genieten van leuke/mooie
(textiele) kunsten. Op deze wijze vindt
u moeiteloos de weg naar het centrum
van de stad en vise versa. (+/- 1,5 km.)
Laat u verrassen!

Openingstijden.
Zaterdag/zondag 12/13/19/20 sept.
van 10.00 – 17.00 uur.
Maandag t/m vrijdag 14 t/m 18 sept.
van 12.00 – 16.00 uur.

Routebeschrijving.
U rijd naar Oudewater via de A12.
Daar neemt u afslag 13. Er zijn veel
navigatiesystemen die u een andere
afslag laten nemen. (via Woerden/
Linschoten, doe dit niet!).
Vanuit Rotterdam rechts, vanuit Utrecht
links richting Oudewater. Op de rotonde
neemt u de 2de afslag en vervolgt de
weg rechtdoor tot de volgende rotonde.
Hier gaat u rechtsaf en vervolgt de weg
rechtdoor tot Oudewater. Binnen de
stadsgrens neemt u de 2de straat links.
(Lijnbaan). Nu moet u even opletten:
links ziet u een parkeerterrein voor een
supermarkt en inrit naar volkstuinen.
De volgende afslag links is naar de
tennishal: volg de rode pijlen.
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Aankomend via de provinciale weg
rijd u op de rotonde (bij het benzinestation) de stad in. Ga rechtdoor tot
na de tweede rotonde de eerste afslag
rechts (bij de supermarkt, Lijnbaan)
Zie verder hier boven.

12 September gaat het gebeuren:
de onthulling van de Oudewaterse
Monumentenquilt. Samen met de
jongste en oudste deelneemster aan
de quilt, zal de onthullingshandeling
verricht worden door onze burgemeester Pieter Verhoeve. De onthulling en
expositie gaat plaatsvinden in de
Tennishal, Touwslag 4 te Oudewater,
om 10.00 uur.
U bent daarbij van harte uitgenodigt.
Op het moment dat iedereen binnen is,
vind een korte toespraak door Pieter
Verhoeve en ondergetekenden plaats,

waarna iedereen zich kan vergapen aan
al het moois dat de monumentenquilt te
bieden heeft: en dat is véél!
De Oudewaterse Monumentenquilt is
dagelijks te bezichtigen t/m 20 september.
Deze onthulling is tevens het startsein
van alle activiteiten georganiseerd
op de ‘Open Monumentendag’ in het
centrum van Oudewater.
Kijk voor het totaalprogramma
op onze site www.dehexameter.nl

Korte uitleg
De Oudewaterse Monumentenquilt is
een kunstproject waarbij afbeeldingen
van monumenten uit het Oudewaterse
straatbeeld zijn gevangen in een
mozaïek van hexagonnen.
Dit alles is uitgevoerd door het aan
elkaar zetten van lapjes, (de top), welke
weer op een ondergrond en vulling
worden vastgezet middels kleine steekjes.
Dit kunstproject is in het leven geroepen
door Margo Stekelenburg /‘De Hexameter’
en ontworpen door Ine de Waal.
Het is gemaakt door vele dames uit
Oudewater en omgeving, Nederland
en ver daarbuiten.

Geschiedenis
Het was tijdens Open-Monumentendag
in september 2012 dat wij ons project
wereldkundig maakten. Die dag gaven
al heel wat mensen zich op om mee
te willen quilten. Wat daarna volgde was
voor ons nog nauwelijks bij te houden:
als een olievlek verspreide zich het
nieuws en boden velen hun quiltvaardigheden aan.
Ook niet-quiltsters wilden meedoen
en daarvoor werd het ’quiltcafé’ in
het leven geroepen; hier kon iedereen
onder begeleiding van Ine een quiltje
maken. Zo werd voor zowel ervaren als
onervaren quiltsters de mogelijkheid
geschapen iets toe te voegen aan onze
gezamenlijke ‘Monumentenquilt’.

Al snel werd ons project vermeld
in diverse media. Door presentaties,
demonstraties en blogs werd de
olievlek meer en meer een ‘grote plas’.
Gelijkertijd streven we ernaar
de grootste quilt van Nederland/
de wereld te maken.
Op de site www.dehexameter.nl
vind u meer informatie over ontstaan,
voortgang etc. betreffende de quilt.
Onder ‘hexameter.monumentenquilt’
kunt u de quilt op facebook volgen
in haar ontwikkeling, incl. een film
gemaakt door RPLWoerden.

Quiltjes retourneren
Er zijn nog veel hexagonnen en
monumenten onder uw handen
en we willen u vragen om deze eind
juni bij ons terug te brengen.
Zo hebben wij nog 2 maanden de tijd
om al de quilten tot één geheel samen
te brengen. Die tijd zullen we nog hard
nodig hebben.
Een hartelijke groet en tot in september.
Ine de Waal en Margo Stekelenburg.
De Hexameter
Gasthuisteeg 11
3421 SR Oudewater.
Tel. 0348 56 46 77
www.dehexameter.nl

