
Steun de vereniging met uw stem
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en 
Boeicop doet mee met de actie Rabo ClubSupport 
(voorheen Rabobank Clubkas Campagne). Tussen 
5 en 25 oktober kunnen alle leden van de bank 
Rabobank Lek en Merwede) hun stem uitbrengen 
op één van de aangemelde clubs. Het bestuur wil 
uiteraard onze eigen vereniging van harte 
aanbevelen voor uw stem. U helpt zodoende  onze 
clubkas te versterken.

Duurzaam Historium komt een stap dichterbij
Op zeer korte termijn neemt het dagelijks gemeentebestuur een besluit over de verduurzaming van 
het Historium. Als daarna ook de gemeenteraad akkoord gaat met de benodigde investering, kan de 
verduurzaming van het Historium eindelijk worden uitgevoerd. Die voorziet in de isolatie van dak en 
ramen, het plaatsen van warmtepompen en zonnepanelen. Het gebouw wordt geheel gasvrij 
gemaakt. Als tegenprestatie voor de investering gaat de vereniging een gebruikersvergoeding betalen 
die ongeveer zo groot is als de besparing op de energiekosten die wordt bereikt.  

Vervolg inrichting Historium
Tegelijk met het werk voor de 
verduurzaming willen we de verdere 
aanpassing en inrichting van het 
Historium aanpakken. Het achterste 
deel van het gebouw, waar zich onder 
meer de koelruimte, invalidentoilet en 
hal bevinden, wordt één ruimte. Het 
wordt de eerste klus van het onlangs 
opgerichte klusteam. De nieuwe ruimte 
kan worden gebruikt als expositieruimte 
of audiozaal. Plannen daarvoor moeten 
nog worden uitgewerkt.
Verder willen we de toiletruimtes en de 
keuken moderniseren, de permanente 
expositie met gereedschappen opzetten 
en de wanden decoreren met onder 
meer foto's en schilderijen.

Klusteam 
Onze vereniging heeft sinds kort een klusteam en daar is het bestuur zeer blij mee. De groep bestaat 
uit leden die al eerder in het Historium hebben geklust, nieuwe aanwas en enkele bestuursleden. 
Vorige week werd het startschot gegeven met een bijeenkomst in het verenigingsgebouw. Aan de 
hand van een presentatie werd uit de doeken gedaan welke klussen er op stapel staan. Het team telt 
zo'n 15 personen die zo nu een dan de handen uit de mouwen willen steken. Er is genoeg te doen, 
dus er is nog plek voor meer kandidaten. 

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

  n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 

September/oktober 2 0 2 0

Twee voorbeelden voor de inrichting als audiozaal of expositieruimte.



Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, wordt er gewerkt aan een samenvatting die binnenkort naar 
alle vrijwilligers wordt gestuurd. 

De vereniging gaat opruimen
In de loop der jaren heeft de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop veel boeken, foto's 
documenten en goederen mogen ontvangen. Daarvoor zijn we alle gevers van harte dankbaar. 
Schenkingen die betrekking hadden op de geschiedenis van onze beide dorpen en directe omgeving, 
hebben we meestal direct een plekje kunnen geven, zoals in onze eigen huisbibliotheek en in het 
verenigingsarchief dat is ondergebracht in Gorinchem. Veel (grotere) voorwerpen zijn opgeslagen in 
een depot in Hei- en Boeicop. 
Het bestuur heeft nog eens gekeken naar alle spullen die in depot liggen en concludeert dat veel 
voorwerpen geen specifieke relatie hebben met onze regio. Voor het bewaren van die spullen ziet het 
bestuur geen taak weggelegd voor de vereniging. De soms zware en omvangrijke voorwerpen zijn 
verborgen voor het publiek en nemen veel ruimte in. Daarvoor betalen we jaarlijks 600 euro huur. 
Geld dat volgens het bestuur beter valt te besteden. We willen de ledenvergadering volgend jaar 
voorstellen om de huur per 1 juli 2021 op te zeggen en opruiming te houden.

Waar blijven de voorwerpen?
Een groot deel van de schenkingen betreft gereedschap dat in onze regio is gebruikt. Daarvoor willen 
we in het Historium een permanente expositie inrichten, die bijvoorbeeld interessant is voor het 
onderwijs. Andere regionale items - te denken valt aan schilderijen, foto's, herdenkingsvoorwerpen 
e.d. - krijgen ook en plekje in het verenigingsgebouw. Voorts is er wel ruimte te vinden voor enkele 
prominente voorwerpen uit de lokale geschiedenis.
Voor alle andere spullen wordt in eerste instantie gepoogd onderdak te vinden in een van de vele 
musea voor het behoud van cultureel erfgoed. Wat overblijft komt op een inventarislijst. Leden die 
een schenking uit die lijst willen terug hebben, kunnen dat bij het bestuur aangeven. Daarna 
organiseert de vereniging een verkoping.

Postnummer vindt gretig aftrek
De speciale kroniek over de geschiedenis van de post, telegraaf 
en telefoon in Lexmond en Hei- en Boeicop is goed ontvangen en 
vindt ook gretig aftrek. De extra dikke en rijk geïllustreerde 
kroniek is nog verkrijgbaar. Leuk om te hebben of om cadeau te 
doen aan familie en bekenden die vroeger in onze dorpen 
woonden en hun vleugels hebben uitgeslagen. Het is een 
leerzame uitgave en in veel opzichten een feest der herkenning 
van postzaken zoals ze hier vroeger waren geregeld. Het nummer 
is voor 7 euro te bestellen via de website https://vhlhb.nl

Speciale ledendag!
Veel activiteiten van onze vereniging liggen stil in verband met de 
coronacrisis. Dat betekent dat de contacten met onze leden tot een 
minimum zijn beperkt. Zo gauw de crisis het echter toelaat willen 
we graag die contacten aanhalen tijdens een speciale ledendag, 
waarop een fraai en gezellig programma wordt geboden en bezoekers in de watten worden gelegd. 
We kijken erg naar die dag uit. Binnekort volgt hierover meer informatie. 

Reageren? info@vhlhb.nl


