Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

Ac viteitenplan 2021
I. Inleiding

C. Verzamelen en beheren documenta e

Het ac viteitenplan van de Vereniging Historisch Lex‐
mond en Hei‐ en Boeicop is een afgeleide van het be‐
leidsplan, zoals dat voor 2020 en 2021 is opgesteld en
vloeit voort uit de doelstelling van de vereniging: Het
bevorderen van de belangstelling voor en de kennis
van de geschiedenis en cultuur van Lexmond en Hei‐
en Boeicop en omliggende streek.

1. Verzamelen documenta e
Voor nieuwe documenta e is de vereniging a ankelijk
van schenkingen. Verenigingen worden ac ef
benaderd hun documenta e bij de VHLHB onder te
brengen.
Onderdeel hiervan is het verzamelen, indexeren en in
mappen opbergen van krantenknipsels betreﬀende
Lexmond en Hei‐ en Boeicop. Coördina e: Peter Klep‐
pe.

Daarbij zijn drie hoofdtaken geformuleerd:
1. Kennis verzamelen: alles wat te maken hee met
het verzamelen van kennis over de geschiedenis en
(volks)cultuur van Lexmond‐ en Hei‐ en Boeicop;
2. Behoud en beheer van documenten en waardevolle
overblijfselen die te maken hebben met de geschiede‐
nis van Lexmond en Hei‐ en Boeicop;
3. Kennisverspreiding.
In 2018 hee de vereniging de beschikking gekregen
over een eigen gebouw. Het biedt de vereniging de
mogelijkheid haar taken zoals hierboven genoemd,
makkelijker en uitgebreider uit te voeren. Het verder
gebruiksklaar maken van het Historium vergt nog jd
en aandacht. Het streven is het gebouw in 2021 ge‐
heel energieneutraal te maken. De gemeente Vij ee‐
renlanden draagt de investering en de vereniging
betaalt een jaarlijkse gebruiksvergoeding.
Daarna wordt het pand heringericht.

II. Hoofdactiviteiten
A. Uitgave Lek‐ en Huibertkroniek.
De Lek‐ en Huibertkroniek verschijnt 4 maal per jaar.
Daarin ar kelen en informa e over de geschiedenis
van Lexmond‐ en Hei‐ en Boeicop. De coördina e is in
handen van Ronnie Hendriks. In 2019 is een redac e‐
adviescommissie gevormd bestaande uit drie perso‐
nen: Walter van Zijderveld, Peter Kleppe en Rinus
Langerak. De commissie fungeert als klankbord voor
de coördinator.
B. Organiseren lezingen en excursies
Vijfmaal per jaar wordt een lezing georganiseerd over
historische en culturele onderwerpen. Tweemaal per
jaar wordt een excursie georganiseerd met een histo‐
risch en/of cultureel karakter. Gekeken wordt naar de
mogelijkheden om een excursie te koppelen aan een
lezing. Een werkgroep bereidt de lezingen en excursies
voor. Coördina e Arie van der Zouwen.

2. Beheer documenta e
M.i.v. 2021 worden in het Regionaal Archief Zuid‐Oost
Utrecht in Wijk bij Duurstede originele (en kwetsbare)
documenten en archieven bewaard. De overeenkomst
met Gorinchem is opgezegd. In de loop van 2021
brengt de VHLHB de archiefstukken over. De vereni‐
ging volgt daarmee de gemeente Vij eerenlanden die
de de gemeentelijke archieven daar in 2019 hee on‐
dergebracht.
3. Beheer en aanvulling bibliotheek
In de eigen bibliotheek zijn boeken opgenomen over
Lexmond, Hei‐ en Boeicop en algemene overzichts‐
werken Nederlandse geschiedenis. Nieuwe boeken die
uitkomen over de eigen streek en beide dorpen
worden aangescha en in de bibliotheek opgenomen.
Het voornemen is een inventaris van de bibliotheek op
de website op te nemen.
4. Archief Vereniging Historisch Lexmond‐ en
Hei‐ en Boeicop
Een archief wordt bijgehouden van bestuursverslagen,
nieuwsbrieven en corresponden e van de vereniging
zelf. Coördina e: Peter Kleppe.
5. Doop‐, trouw‐ en begraa oeken
De doop‐, trouw‐ en begraa oeken van Lexmond en
Hei‐ en Boeicop zijn in het verleden geïnventariseerd.
Daarnaast worden geboorte‐, trouw‐ en overlijdens‐
kaarten verzameld. Aan ontslui ng in 2021 via de
website wordt gewerkt. Coördina e: Ronnie Hendriks.
D. Beeldmateriaal verzamelen, beheren, beschrijven
en toegankelijk maken
De vereniging beschikt over een digitaal fotobestand,
evenals fotomateriaal en dia’s. Samen met de zus‐
terverenigingen in Ameide/Tienhoven en Meerkerk en
de gemeente Vij eerenlanden wordt gewerkt aan het
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opbouwen van een professionele beeldbank. Die is te
bereiken op h ps://atlan s.zederik.nl
Begin 2021 omva e de beeldbank zo'n 2500 foto's en
50.000 akten/registers van de voormalige gemeente
Zederik.
Coördina e: Arie van der Zouwen.
E. Verzamelen en beheer objecten
De vereniging beschikt over objecten die verband
houden met de geschiedenis van Lexmond, Hei‐ en
Boeicop of speciﬁek zijn voor de streek. Een groot
deel is opgeslagen in Hei‐ en Boeicop. Een deel wordt
in 20210 ondergebracht in een permanente tentoon‐
stelling in het Historium. De rest wordt aangeboden
aan musea en voorts verkocht.
Coördina e: Ronnie Hendriks.
F. Oral History
De vereniging wil zoveel mogelijk mondelinge verha‐
len van oudere Lexmonders en Heicoppers vastleggen.
Dat gebeurt via interviews, die deels gepubliceerd
worden in de kroniek. Op dit moment is er een
vacature. Coördina e: vacant.
G. Educa e
Met de openbare school Prinses Wilhelmina bestaan
sinds enkele jaren reguliere contacten en worden een‐
maal per 2 jaar lessen over de geschiedenis van Lex‐
mond gegeven. Incidenteel komen deze klassen langs
bij speciale tentoonstellingen.
Met de christelijke school Het Kompas betre het in‐
cidentele contacten in de lagere klassen.
Gewerkt gaat worden aan reguliere contacten met de
christelijke school in Hei‐ en Boeicop. Coördina e:
Marjan van de Graaf.
H. Contact leden
Contact met de leden wordt gehouden door:
1. Nieuwsbrieven
a) In iedere Lek‐ en Huibertkroniek wordt een nieuws‐
brief opgenomen, waarin o.a. opgenomen worden de
aankondigingen voor de excursies en lezingen, de
schenkingen, nieuwe aanwinsten en alle ander nieuws
van belang. Coördina e: Peter Kleppe.
b) Met digitale nieuwsbrieven is gestart in 2019. Die
nieuwsbrieven verschijnen in de maanden dat de
kroniek niet verschijnt. Coördina e: Ronnie Hendriks.
2. Openstelling Historium
Iedere woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 is het His‐
torium open voor leden en niet‐leden. Krantenknip‐
selmappen, boeken en kronieken kunnen worden
geraadpleegd, de jdelijke tentoonstellingen bezocht,
een praatje, een bakje.

Diverse “beheer” ac viteiten worden zoveel mogelijk
op de woensdagmiddag geconcentreerd. Jaarlijks
wordt een 'dienstrooster opgesteld'. Coördina e Mar‐
jan van de Graaf.
3. Jaarvergadering
Eenmaal per jaar wordt een algemene le‐
denvergadering gehouden, waarin teruggekeken
wordt op de ac viteiten van het voorgaande jaar, te‐
ruggekeken en vooruitgekeken wordt op de ﬁnanciën
en plannen voor het komende jaar worden toegelicht.
4. Website en Facebook
In 2021 wordt verder gewerkt aan de uitbreiding van
de website. Het onderhoud en beheer van de website
en Facebook zijn in handen van Ronnie Hendriks.

III Incidentele activiteiten
A. Tentoonstellingen
In verband met de coronacrisis zijn er voorlopig geen
publieksac viteiten..
B. Fotobijeenkomsten
Om foto's op de beeldbank van zoveel mogelijk in‐
forma e te kunnen voorzien, worden later in 2021
'fotobijeenkomsten' gehouden, waarop aan bezoekers
fotobeelden worden getoond.

IV Ondersteunende activiteiten
A. Verder gebruiksklaar maken Historium
1. Verduurzaming
Het is noodzakelijk om het Historium te ver‐
duurzamen. Met de gemeente zijn daarover afspraken
gemaakt. Het muren van het pand zijn geïsoleerd. In
2021 volgen de andere aanpassingen zoals: HR++‐glas,
versteviging van de draagbalk van het dak, Dakisola e,
20 zonnepanelen, een laagtemperatuur waterpomp en
twee warmteponpen/annex airco's. De gemeente
Vij eerenlanden draagt de investering en de VHLHB
betaalt jaarlijks een gebruikersvergoeding. Het
gascontract wordt opgezegd en de gasmeter verdwijnt
uit het gebouw.
Coördina e: Ronnie Hendriks.
2. Geschikt maken achterruimte en keuken
Plannen zijn ontwikkeld voor het geschikt maken van
de achterruimte. De bestaande ruimtes worden
gesloopt en het verijkomende deel wordt heringericht
als bibliotheek en kantoorruimte. De grote zaal komt
daardoor geheel beschikbaar voor
groepsbijeenkomsten, lezingen, exposi es e.d.
Het werk is voorzien in de periode juli tot september
2021. Ook de keuken wordt aangepakt gelijk jdig met
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het installeren van de nieuwe verwarming en zonne‐
panelen. De meterkast is al uitgebreid. Er komt een
nieuwe keuken in en een doorgeeﬂuik naar de grote
zaal.
B. Beheer gebouw
1. Algemeen beheer
Onder het algemeen beheer valt de inkoop, het rege‐
len van het in orde brengen van inrich ng voor lezin‐
gen, en het regelen van alles dat met het beheer te
maken hee , zoals bijvoorbeeld de roosters voor de
beze ng en de schoonmaak.
Beheerder: Marjan van de Graaf.
2. Buiten‐ en binnen onderhoud
Met uitzondering van het dak en de verwarmingsketel
is de vereniging verantwoordelijk voor het onderhoud
buiten en binnen van het Historium.
Na afronding van de verduurzamingsmaatregelen kan
begonnen worden met het schilderwerk.
C. Verwerven fondsen
Het zal noodzakelijk zijn extra fondsen te verwerven
voor nieuwe ac viteiten. Gestart is met de ac e 'Een
stoel van naam' waarbij leden een naamplaatje op een
stoel kunnen kopen. Verder wordt gezocht naar onder
meer subsidies voor speciale uitgaven, sponsors voor
bijvoorbeeld exposi es e.d.
D. Contact gemeente en zusterverenigingen
In 2019 hebben de verenigingen van Ameide/Tienho‐
ven, Leerdam, Lexmond/Hei‐ en Boeicop en Vianen
een eigen historisch Vij eerenlanden‐overleg op‐
gezet. Jaarlijks is er een overleg met het gemeentebe‐
stuur. Namens de VHLHB zijn de voorzi er en
secretaris in de HOV vertegenwoordigd.
De VHLHB is ook lid van de HOAV (Historisch Overleg
Alblasserwaard‐Vij eerenlanden). Vanwege de
coronacrisis is overleg opgeschort.

V Wensen
Werkgroep Genealogie
De vereniging beschikt niet over een ac eve werk‐
groep genealogie. De aanwezigheid ervan wordt ge‐
wenst. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. We
hopen eind 2021 een start te maken met een
beginnerscursus stamboom maken.

VI Werkgroepen
A. Beeldbank
Zwier van der Schagt, Marry van Zessen, Arie van der
Zouwen (coördina e).
B. Lezingen en excursies
Marjan van de Graaf, Jan Schaafsma en Arie van der
Zouwen.
C. Krantenknipsels
Richard Pijl, Johan Six‐Dijkstra en Peter Kleppe (coördi‐
na e).
D. Schoonmaak
Jenny Domburg, Truus Kon, Elly Blokland en Marjan
van de Graaf (coördina e).
E. Onderhoud
Anton Lakerveld, Johan Six Sijkstra en Ronnie Hendriks
(coördina e).
F. Redac e
Ronnie Hendriks (redacteur), Peter Kleppe, Rinus
Langerak en Walter van Zijderveld (adviseurs)
G. Verduurzamingscommissie Historium
Rinus Langerak en Ronnie Hendriks (coördina e).

