
Doop-, trouw- en begraafboeken 
staan op onze website
De werkgroep genealogie van onze 
vereniging heeft in het verleden veel werk 
gestoken in het verwerken van de doop-, 
trouw- en begraafboeken van Lexmond en 
Hei- en Boeicop. Alle gegevens zijn 
nauwgezet bestudeerd en overgebracht 
naar digitale bestanden. Het was een 
tijdrovend karwei, dat al enige tijd geleden 
succesvol werd afgerond. Nu is deze 
unieke  informatie ook digitaal ontsloten 
via onze website: https://vhlhb.nl/dtb 
De doopboeken gaan terug naar het jaar 
1622. De trouwboeken bevatten 
informatie vanaf 1708 en de 
begraafboeken gaan terug tot 1776.
Op de site vindt u ook een schat aan 
doop-, trouw- en begraafaktes terug.
Als de coronaregels kunnen worden versoepeld en ook 
het Historium weer open kan, willen we de werkgroep genealogie nieuw leven inblazen. Zo ligt 
er al het idee om leden op weg te helpen met het maken van een eigen stamboom. Later meer.

Nieuw schilderij Ruth Boogaard
De schilder Ruth Boogard heeft een reeks authentieke dorpsgezichten van Lexmond op het doek 
vastgelegd.  Van een aantal daarvan staan afbeeldingen op onze website vhlhb.nl. Aan die serie 
kunnen we een schilderij toevoegen dat Boogaard in 1944 maakte van de Kom Lekdijk, de weg 
waaraan hij zelf woonde. Arie Versluis stuurde ons een foto van dit werk toe: ,,Omdat mijn inmiddels 

overleden vader een jeugdvriend was van 
Ruth, zijn ook wij in het bezit van één van 
zíjn schilderijen. Het is geschilderd in 
1944, ter hoogte van het voormalige café 
van Gert Veen, kijkend in de richting van 
het dorp en laat onder andere het oude 
stoomgemaal en het dijkhuisje van mijn 
grootouders zien,'' schrijft Arie Versluis.
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Het schilderij 'Zicht op Kom Lekdijk', dat Boogaard in 1944 schilderde. Rechts zijn signatuur.



Dak Historium verstevigd
In ons verenigingsgebouw Historium is de centrale steunbalk met stalen strips verstevigd. Dat was 
nodig om het extra gewicht van de nog aan te brengen zwaardere isolatie en zonnepanelen op te 
kunnen vangen. De volgende stap in de werkzaamheden om ons onderkomen te verduurzamen is het 
plaatsen van warmtepompen. Dat gebeurt halverwege de maand april.

Fotowedstrijd Oude Hollandse Waterlinie
De fotowedstrijd van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie staat dit jaar in het teken van het 
landschap van de Oude Hollandse Waterlinie. Een wijds landschap, een sloot met wilgen, een molen. 
Dit is typerend voor het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie. De stichting zoekt foto’s die dit 
landschap kenmerkend verbeelden. De fotograaf die hier het beste in slaagt, krijgt een geldbedrag 
van 150 euro. De tweede prijs bedraagt 100 euro en de derde 50 euro. Het is van belang dat de foto 
is genomen in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Daar vallen ook de Krimpenerwaard en 
de Vijfheerenlanden onder. Op de site van de stichting staat een overzichtskaart.  Deelnemers 
hebben tot vrijdag 24 september 2021 de tijd om maximaal drie foto’s, voorzien van een korte 
toelichting waar de foto’s zijn genomen, toe te sturen naar: contact@ohwl.nl
Een jury zal de foto’s beoordelen en uiterlijk(vrijdag 15 oktober 2021 wordt de uitslag 
bekendgemaakt. Voor meer informatie: www.oudehollandsewaterlinie.nl

Fotoboek over 
Kedichem
In navolging van fotoboeken 
over Schoonrewoerd en 
Oosterwijk brengt de 
Historische Vereniging 
Leerdam dit jaar een 
fotoboek uit over Kedichem. 
Het boek zal rijk gevuld zijn 
met bekende en nog 
onbekende foto`s van 
Kedichem uit vroeger tijden. 
Zo zijn er foto`s opgenomen 
van de gesloopte 
middeleeuwse kerk, de oude 
school, de oude pastorie en 
het indertijd pas gebouwde 
gemeentehuis.

Coronasteun Vijfheerenlanden
De meeste van onze verenigingsactiviteiten liggen nog stil tot na de zomer. Zoals eerder gemeld, 
bereidt het bestuur een reeks nieuwe activiteiten voor, zoals een gevarieerde ledendag. We hopen op 
korte termijn een voorlopige agenda te kunnen presenteren.
Door de coronacrisis loopt de vereniging ook inkomsten mis, zoals bijvoorbeeld de verkoop van boeken 
en kronieken op de markten in Lexmond en Hei‐ en Boeicop. De gevolgen daarvan zijn gelukkig beperkt. 
De gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt culturele organisaties die door de coronacrisis verlies leiden. 
Het bestuur van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei‐ en Boeicop is verrast en blij met de financiële 
bijdrage van544 euro, die de vereniging van de gemeente tegemoet kan zien! Een mooi initiatief!

Reageren? info@vhlhb.nl


