
Jaarvergadering op woensdag 23 maart
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop wordt ge-
houden op woensdag 23 maart om 19.30 uur in het Historium. Op de agenda staan onder meer het 
jaarverslag van de penningmeester, de jaarrekening 2021 en begroting 2022 en de bestuursverkiezing. 
Bestuurslid Arie van der Zouwen heeft besloten het bestuur te verlaten en verder te gaan als werk-
groepslid. Aanvulling van het bestuur is niet nodig, maar kan wel. Kandidaten voor het bestuur kunnen 
zich tot een uur voor de vergadering aanmelden bij secretaris Joost-Jan Kool.

Lezing over genealogie: hulp bij het zoeken naar afstamming
De belangstelling voor genealogie 
groeit. Steeds meer mensen gaan 
op zoek naar hun voorouders en 
bouwen aan hun eigen 
stamboom. De Vereniging Histo-
risch Lexmond en Hei- en Boeicop 
(VHLHB) gaat daarbij helpen. 
Wie waren mijn voorouders, waar 
woonden ze en wat was hun be-
roep? Het zijn vragen waarop 
steeds meer mensen de ant-
woorden zoeken. En die liggen niet 
ver weg. Dankzij de digitalisering 
zijn veel bronnen vanuit huis 
bereikbaar. Nog niet zo lang gele-
den was het bouwen van een 
stamboom een helse klus. Onderzoekers reisden het hele land af en doken diep in de archieven. Na 
een dag speuren, hadden ze dan weer een paar namen erbij gevonden. Nu gaat dat veel soepeler.
Bestuurslid Rob van Putten van de VHLHB is zelf een enthousiast familiespeurder en wil graag anderen 
op hun zoektocht begeleiden. Woensdagavond 23 maart verzorgt hij een lezing over de beginselen van 
genealogie. Op eenvoudige wijze wordt uitgelegd hoe je aan de slag kunt gaan met je eigen onderzoek. 
Vaak zijn de namen van je grootouders voldoende om direct aan je stamboom te bouwen. Van Putten 
geeft tips, toont voorbeelden en geeft aan waar de valkuilen zijn. 
Met de lezing geeft de VHLHB het startsein voor heroprichting van de werkgroep genealogie. Een aantal 
jaren geleden heeft de vereniging materiaal verzameld en veel tijd gestoken in het digitaliseren van 
doop-, trouw- en begraafboeken uit Lexmond en Hei- en Boeicop. Die gegevens zijn onder meer via de 
website vhlhb.nl toegankelijk gemaakt en worden gretig gebruikt door stamboomonderzoekers.
Ook beschikt de vereniging over een collectie doop-, trouw- en rouwkaarten van inwoners van de twee 
dorpen. Die zijn elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur in te zien in het verenigingsgebouw 
Historium.
De werkgroep wil inwoners gaan helpen een begin te maken met hun afstammingsonderzoek. In korte 
tijd leert de ‘cursist’ zelf zoeken op het internet naar de eerste schil van voorouders. Met die kennis kan 
daarna thuis of in het Historium verder worden gebouwd. Daarbij wordt ook informatie overgedragen 
over het doen van onderzoek en het gebruik van hulpprogramma’s. 
De lezing ‘beginselen van de genealogie’ wordt gehouden op woensdag 23 maart, om 20.30 uur in het 
Historium aan de Kortenhoevenseweg 28 in Lexmond. 
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Coopmarkt in Hei- en Boeicop
Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie wordt dit jaar bij de hervormde kerk in Hei- en 
Boeicop weer een Coopmarkt gehouden. Bezoekers zijn zaterdag 7 mei van 09.00 tot 13.00 uur 
welkom op het terrein rondom de kerk. Verkrijgbaar zijn onder meer antiek en curiosa, boeken en 
langspeelplaten, kleding, moederdagartikelen, speelgoed en eigengemaakte wenskaarten. Ook zijn er 
perkplanten, geraniums, tomaten-en komkommerplanten. 
Uiteraard is ook de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop met een kraam present.

Jubileumjaar Oude Hollandse Waterlinie
In Nieuwpoort is vrijdag 18 maart de officiële start van het 
jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie. Ook het flink 
verbouwde stadhuis in het vestingstadje wordt dan feestelijk in gebruik 
genomen. Het afgelopen jaar is het pand dicht geweest voor een 
opknapbeurt en de Historische Kring Nieuwpoort richt nu een deel van 
het stadhuis in als museum. Daar worden straks de verhalen verteld 
over de geschiedenis van het stadhuis en zijn relatie met de Oude 
Hollandse Waterlinie. Toen in ‘Rampjaar 1672’ flinke stukken land 
onder water werden gezet om onszelf tegen de Fransen te verdedigen, 
speelde Nieuwpoort daarin, net als vele andere vestingstadjes, een 
grote rol. 
In de 17de eeuw kreeg Nieuwpoort op voorstel van prins Willem van 
Oranje wallen en grachten in een vesting met zes bastions. Er werd ook 
een inundatiesluis gebouwd om daarmee het water door te laten. De 
expositie is vanaf 19 maart voor het publiek geopend.

 

In het  stadhuis van Nieuwpoort 
is een museum ingericht.

 Heeft u de contributie al betalen? 

Feestelijke Open Dag Historium
Om alvast in de agenda te noteren: de 
uitgestelde feestelijke Open Dag in het ver-
enigingsgebouw Historium wordt gehouden 
op zaterdag 11 juni. Bezoekers zijn welkom 
tussen 11.00 en 16.00 uur in ons pand 
aan de Kortenhoevenseweg 28 
in Lexmond.
Met de open dag willen we onze leden
bedanken voor hun trouwe steun aan de vereniging en tonen 
wij tevens het vernieuwde en duurzame Historium. Het is flink 
klussen geweest, maar we zijn blij met het resultaat.
De Open Dag biedt een keur aan activiteiten, zoals het vertonen 
van filmpjes en foto's, de start van een semi-permanente expositie,
                                  spelletjes, enzovoorts. Natuurlijk ontvangen onze gasten 
                                    een drankje met wat lekkers erbij. Ook biedt de Open Dag een podium voor
                                          lokale initiatieven.  Het programma en andere informatie wordt huis-aan-
                                             huis verspreid in Lexmond en Hei- en Boeicop en toegezonden via e-mail
                                                        en de Lek en Huibert Kroniek.


