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Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop
n i e u w s b r i e f
Om alvast te noteren: Open Dag!
Met kleine stapjes worden in de komende
maanden de coronabeperkingen opge‐
heven. Mogelijk bereiken we in de zomer
het punt dat alles een beetje 'normaal' is
en we weer kunnen gaan en staan waar
we willen. Het bestuur van de VHLHB kijkt
reikhalzend uit naar het moment dat we
weer mensen kunnen ontvangen en activi‐
teiten kunnen houden, zoals onze ver‐
trouwde lezingen en excursies.
Tijd om onze agenda te pakken!
We beginnen het nieuwe seizoen met een
Open Dag in ons verenigingsgebouw op
zaterdag 9 oktober. Het programma is
nog een verrassing, maar er is voor groot
en klein iets te beleven. Bovendien kunt u
dan direct het verbouwde en nieuw in‐
gerichte Historium bekijken en krijgt u uit‐
leg over de verduurzaming van het
gebouw. Kortom, we maken er een in‐
formatieve en feestelijke dag van met voor
iedereen een drankje met wat lekkers erbij.
Een tweede datum om alvast te noteren is woensdag 20 oktober. Die dag houden we de uitgestelde
algemene ledenvergadering. Het jaarverslag en de financiële verantwoording stonden in de Lek en Huibert
Kroniek van februari van dit jaar. Na afloop is er zoals gebruikelijk een lezing.
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Een schat aan geboortekaartjes
De oproep om geboorte‐, trouw‐ jubileum‐ en rouwkaarten
in te leveren heeft weer succes gehad!
Wij ontvingen van Truus Spek – van Eck 381 geboortekaart‐
jes. Deze heeft zij ooit gekregen van Jenny Tukker – Mole‐
naar. Jenny was de dochter van de Lexmondse baakster
Heiltje Molenaar – Verhoef. Heiltje heeft deze ge‐
boortekaartjes in haar tijd als baakster verzameld. Het zijn
geboortekaartjes uit de jaren 40, 50, 60 en 70. Gelukkig is
deze mooie verzameling bewaard gebleven.
De verzameling, die wordt beheerd door ons erelid Stef de
Ridder, telt nu uit 1200 geboortekaartjes. Als het Historium
weer open is, moet u eens op uw gemak de verzameling ge‐
boorte‐, trouw‐ jubileum‐ en rouwkaarten bekijken. Het is
zeker de moeite waard.

Vragen, reacties, foto's, brieven en veel meer
Regelmatig krijgt het bestuur vragen van leden en ook niet‐leden over tal van (historische) onderwerpen.
Ook komen er af en toe reacties binnen op artikelen in de Lek en Huibert Kroniek en op berichten die op
de website staan. Het bestuur is erg blij met deze contacten en probeert, waar mogelijk, antwoorden te
geven. Soms lukt dat direct, maar vaak is enig graafwerk nodig.
Het lijkt ons een goede zaak om dit spel van vraag en antwoord breder te trekken en meer mensen bij
deze uitwisseling van vragen, antwoorden en reacties te betrekken. In de Lek en Huibert Kroniek van
volgende maand start daarom een nieuwe rubriek onder de naam Lezerspubliek.
Met deze rubriek komt de redactie tegemoet aan de wens die lezers eerder hebben geuit om tot zo'n
uitwisseling te komen. We proberen de drempel laag te houden. Elke bijdrage, mits niet kwetsend, is van
harte welkom.
Onderstaand een bijdrage van Hanneke Das‐Horsmeier uit Vught, die een oude ansichtkaart vond en
meteen aan onze historische vereniging dacht. We zijn er blij mee.

'LEXMONT. GEZICHT IN HET DORP'
Hanneke Das‐Horsmeier uit Vught stuurde ons een
oude ansichtkaart van Lexmond. Zij vond de kaart
in een doos van haar schoonouders. ,,De kaart
werd mogelijk verzonden op 18 april 1911 naar de
grootvader van mijn man, Heert Tigchelaar
(1882 – 1957)'', schrijft ze erbij.
De ansichtkaart 'Lexmont. Gezicht in het dorp' is
verstuurd door Arie Kooyman. De foto, gesigneerd
met 'G. de Kroon Gorcum 11' toont enkele jongens
die stoer poseren in de Dorpsstraat. Links op de
achtergrond is de dorpspomp te zien.

24 mei 'Dag van het Kasteel'
Op Tweede Pinksterdag, 24 mei 2021, is de 'Dag van het Kasteel'. Op
die dag staan alle kastelen en buitenplaatsen in de spotlights! Het
thema is dit jaar: de rol van water op kastelen en buitenplaatsen. Het
programma omvat onder meer waterwandelingen, archeotrails en
vooral heel veel verhalen. Dag van het Kasteel is een initiatief van de
Nederlandse Kastelenstichting. Meer informatie www.dagvanhetkas‐
teel.nl
In 2022 staat de Dag van het Kasteel in het teken van de herdenking
van het rampjaar 1672. Volgend jaar is het 350 jaar geleden dat het
rampjaar plaatsvond. Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen vielen in 1672 de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. Volgens een Nederlands gezegde was 'het volk
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos'.

Nieuwe stap in verduurzaming van Historium
Ons verenigingsgebouw Historium is nu geheel gasvrij. In de
afgelopen week is het gas afgekoppeld en zijn er warmtepom‐
pen geïnstalleerd.
De oude cv‐ketel in de keuken is vervangen door een elektri‐
sche installatie die voor 'lagetemperatuurverwarming' zorgt.
De oude radiatoren zijn daarbij gehandhaafd. De vereniging
maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd de sterk
verouderde keuken aan te pakken. De leidingen worden
vernieuwd en er komt meer opbergruimte. We zoeken
overigens nog een vrijwilliger die enig loodgieterswerk zou
kunnen verrichten. Interesse? Bel dan 06‐13120755
Aan de wand in de grote ruimte in het Historiumzijn twee
kleinere warmtepompen opgehangen die naar wens voor ex‐
tra warmte zorgen, maar ook koele lucht kunnen leveren op
warme dagen.
Het gebruik van elektriciteit neemt uiteraard toe. Om dat te
compenseren worden er 20 zonnepanelen op het gebouw ge‐ De warmtepomp is op de plek van de oude cv‐
ketel geplaatst. De keuken is gestript.
legd. Voor die tijd wordt in mei het dak voorzien van extra
isolatie.
In de loop van juli willen we beginnen met de aanpak van de achterste ruimte van het Historium.

Reageren? info@vhlhb.nl

