
Eerste stap verduurzaming is gezet
Er is een begin gemaakt met de verduurzaming van ons 
verenigingsgebouw Historium. De firma Vink heeft het oude 
glas verwijderd en alle kozijnen voorzien van HR++-glas. Het 
verschil binnen was direct te merken. We zijn er erg blij mee. 
De overige voorzieningen, zoals warmtepompen en 
zonnepanelen, worden in de komende maanden aangebracht. 
Daarvoor is het eerst nodig dat het dak wordt versterkt en 
geïsoleerd. Op onze website https://vhlhb.nl vindt u steeds de 
meest actuele informatie.

Steeds meer digitale bezoekers
Het bezoek aan onze website neemt gestaag toe. Vorig jaar bekeek een enkeling de pagina's van 
VHLHB, nu zijn dat er tientallen per dag. De afgelopen week waren er 172 bezoekers die samen 867 
pagina's raadpleegden. Een mooi resultaat. Een deel van het bezoek zal ongetwijfeld 
coronagerelateerd zijn, maar op deze wijze leren bezoekers wel onze site kennen. 
Er wordt sruk gewerkt aan het digitaliseren van alle artikelen die sinds 1998 in de Lek en Huibert 
Kroniek zijn gepubliceerd. T/m 2006 zijn de artikelen nu direct te lezen:  https://vhlhb.nl/bestuur2/

Honderden geboortekaartjes
Bij het ordenen van het verenigingsarchief, kwamen we een sinaasappeldoos vol met geboortekaart-
jes tegen. Deze doos bleek afkomstig van dokter J.D. van der Wind en na verwerking bleek dat er 830 

geboortekaartjes in zaten, over de periode november 1970 t/m februari 
1996. Ruim 25 jaar geboortekaartjes van gezinnen uit Lexmond en Hei- en 
Boeicop. Uiteindelijk bleken 715 kaartjes geschikt voor de vereniging. Dat de 
verwerking  door Stef de Ridder heel veel tijd heeft gekost zal duidelijk zijn. 
De vereniging beschikt nu over 936 geboortekaartjes die in 10 ringbanden 
op alfabetische volgorde zijn gerangschikt. Ook is er een index gemaakt, zo-
dat het makkelijk zoeken is. Samen met het overige familiedrukwerk (rouw-, 
trouw- en jubileumkaarten) een hele mooie verzameling inmiddels, die in te 
zien is in het Historium (als dat weer open is.)

Mocht u ook in het bezit zijn van familiedrukwerk? Vaak wordt dit door de kinderen weggegooid. 
Schenk het alstublieft aan de vereniging. Het wordt dan netjes geordend en bewaard.

Archief nu in Wijk bij Duurstede
Het archief van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop is inmiddels fysiek 
ondergebracht bij het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU). Het gaat om het eigen archief en de 
archieven die aan de VHLHB zijn toevertrouwd, in totaal circa tachtig archiefdozen. Met het RAZU 
wordt nog overlegd over de inventarisatie en toegankelijkheid van de bestanden.

Nog geen planning
We staan te popelen om weer activiteiten te organiseren, maar de coronacrisis maakt een planning erg 
moeilijk. In de volgende nieuwsbrief (onderdeel van de Lek en Huibert Kroniek van februari) hopen we 
iets meer te kunnen meedelen o.a. ook over de jaarlijkse ledenvergadering.

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

  n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 

J a n u a r i   2 0 2 1

Reageren? info@vhlhb.nl


