
Kronieken in te zien op website vhlhb.nl
Alle uitgaven van de Lek en Huibert Kroniek, tot en met het 
jaar 2017, zijn nu ook in te zien op onze website. Op de 
pagina: https://vhlhb.nl/alle-kronieken/ kunt u de gewenste 
uitgave aanklikken. U krijgt dat een inhoudsopgave en de 
mogelijkheid om de kroniek te openen.
Aan het eind van dit jaar komen de kronieken van 2018 
beschikbaar. De meest recente kronieken worden met een 
vertraging van twee jaar gepubliceerd.

Presentatie overlijdenskaarten
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop beschikt over een groeiende verzameling 
familiedrukwerk. Deze verzameling bestaat uit geboorte-, trouw-, jubileum- en overlijdenskaarten. In 
verband met de privacy is besloten om alleen de overlijdenskaarten digitaal weer te geven. Sinds kort 
zijn die kaarten weer te zien op onze website onder het kopje familiedrukwerk.
De gegevens van personen die langer dan 50 jaar geleden zijn overleden, mogen worden getoond. 
Van de overige overledenen zijn alleen de namen vermeld. De rest van het familiedrukwerk kunt u wel 
in het Historium inzien.
De verzameling wordt nauwgezet bijgehouden door de Stef de Ridder. Heeft u nog (origineel) 
familiedrukwerk, dan zou hij die graag ontvangen om te archiveren.

Lezingen en excursies
De afgelopen maanden konden er noodgedwongen geen publieke activiteiten worden ontplooid door 
onze vereniging. Gelukkig kunnen we nu voorzichtig weer in beweging komen. De werkgroep lezingen 
en excursies heeft niet stilgezeten en legt momenteel de laatste hand aan een nieuw 
activiteitenschema. In de kroniek van augustus leest u daar meer over. 

Historium is weer open
Ons verenigingsgebouw Historium is sinds een maand weer open. Bezoekers zijn welkom op de 
woensdagen tussen 13.00 en 16.00 uur. Er is voldoende ruimte om afstand te houden en er zijn 
mogelijkheden om de handen schoon te houden. Regelmatig halen we een doekje over de tafels. We 
vragen u alleen langs te komen als u geen klachten heeft die op corona duiden.
We kijken uit naar uw bezoek. Op de leestafel treft u de bladen aan die door collega-verenigingen 
worden uitgegeven, in de boekenkasten vindt u veel regionale werken en natuurlijk zijn ook alle 
kronieken in te zien. Uw speciale aandacht vragen we voor onze collecties familiedrukwerk en 
krantenknipsels. We verzorgen graag een kopje koffie, thee of een glaasje frisdrank tegen een kleine 
vergoeding. Voorts kunt u uiteraard met vragen bij ons terecht.
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Volkslied van Lexmond
Ons lid Atie Manschot uit Ermelo is druk aan het 
opruimen geslagen. Tussen alle papieren vond ze ook 
'het volkslied van Lexmond'.  ,,Geen idee wie het heeft 
gedicht,'' schrijft ze. ,,Ook weet ik niet op welke wijs het 
werd gezongen. Maar leuk is het wel.''

Weet u meer over deze lofzang dan ontvangen we 
graag uw reactie via info@vhlhb.nl 
Natuurlijk kunt u ook bij een van onze bestuurslden 
terecht.

Speciale uitgave Lek en Huibert Kroniek 
Het augustusnummer van de Lek en Huibert Kroniek is goeddeels gewijd aan de 
eeuwenlange relatie tussen 'Tante Post' en de dorpen Lexmond en Hei- en Boeicop. Het 
nummer telt dik honderd pagina's, waarin auteur Walter van Zijderveld op vertrouwde wijze 
de geschiedenis van de 'post' over het voetlicht brengt. Centraal daarin staan de activiteiten 
van het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, beter bekend als PTT. Dus 
behalve de postbestellers en postkantoren komen ook de eerste telegraaf, de telefooncellen 
en allerhande andere communicatievormen en -technieken aan de orde.

De Heerlijkheden in de Vijfheerenlanden
De strijd tegen het water vormde de grondslag van het 
verbond dat vijf lokale heren – de machthebbers in de 
zogenaamde heerlijkheden – in 1284 met elkaar sloten. 
Het betekende de geboorte van de streek 
Vijfheerenlanden. Ons lid Teun Bikker uit Culemborg heeft 
een lezenswaardig boek geschreven over het bestuur en 
de belangrijkste historische gebeurtenissen in dit gebied 
gedurende ruim 500 jaar. Het rijk geïllustreerde boek, een 
bron van informatie over de geschiedenis van deze regio, 
kost 20 euro. Het is te bestellen bij de auteur via een 
berichtje naar teunbikker@hetnet.nl  
(Ook te bestellen op onze website vhlhb.nl)
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