
Nog plaatsen vrij op excursie naar Rhenen en Veenendaal
Voor het eerst sinds jaren houdt de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop weer een 
excursie. Graag nodigen we u uit voor een leerzaam en gezellig dagje uit op zaterdag 23 april van 
09.00 tot 18.00 uur. Er is nog plaats in de bus.
Het organiseren van lezingen en excursies is één van de 
hoofdactiviteiten van onze vereniging. Na een gedwongen 
rustperiode vanwege de coronapandemie zijn we weer 
volop actief. De lezingen over genealogie en de 
Oorlogsgravenstichting trokken ruim 30 
belangstellenden. Zeer bemoedigend. De reacties waren 
positief. Alle reden om uit te kijken naar onze eerste 
excursie sinds corona.
Er hebben zich ruim 30 personen ingeschreven. Door 
omstandigheden hebben vier gasten moeten annuleren, 
waardoor er open plekken in de bus zijn ontstaan. Dat is 
jammer, want dat zet onze begroting onder druk. Aan de andere kant biedt het mensen de 
mogelijkheid alsnog mee te gaan.  Meld u aan via een bericht naar arievanderzouwen@hetnet.nl 
U kunt ook bellen naar 06-18188357.
Op 6 april hield voorlichter Peter Raatgever van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting een boeiende 
lezing. De verhalen, foto's en films over omgekomen militairen waren indrukwekkend. Ze gaven een 

goed beeld van de omvang van het werk van de stichting en het 
belang voor de samenleving.
Twee weken voor Dodenherdenking voert de excursie onder meer 
naar Ereveld Grebbeberg, waar Peter Raatgever ons rondleidt 
over de begraafplaats, het slagveld en door het museum. Een 
bijzondere gelegenheid - zeker in een tijd dat er weer oorlog 
woedt in Europa - om stil te staan bij het overlijden van degenen 
die voor onze vrijheid streden. 
Maar de excursie heeft uiteraard ook een lichte kant. Gezellig 
kletsen bij een kop koffie of thee met gebak, een uitgebreide 
lunch en een bezoek aan Museum Veenendaal. Kom binnen in 
de wereld van Scheepjeswol en Panter-sigaartjes. Heel bijzonder 
is de tijdelijke expositie van de bekende schilder Henk Helmantel, 
meester in realisme. Aan het eind van de middag is er 
gelegenheid Veenendaal te verkennen en drinken we gezamenlijk 
een 'drankje van de zaak'. 
Gun uzelf een dagje uit. Het belooft prachtig weer te worden. De 
kosten bedragen 60 euro (met museumjaarkaart 55 euro) Gaan 
er meer mensen mee dan kan de prijs nog iets dalen.

Coopmarkt in Hei- en Boeicop
Opluchting in Hei- en Boeicop. Na een rustperiode van twee jaar gaat dit jaar de Coopmarkt weer door. 
Op zaterdag 7 mei van 09.00 tot 13.00 uur is er van alles te koop op de markt die staat opgesteld rond 
de hervormde 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. Ook de historische vereniging is present met een kraam.
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Een werk van Henk Helmantel, te zien in 
Museum Veenendaal.
(Foto Art Rivisited)

Ereveld Grebbeberg.



Reageren? info@vhlhb.nl

Schenking Zeeuwse zilveren dukaat uit 1701
Onze vereniging heeft een historische munt ontvangen die 
enkele jaren geleden is gevonden op de voormalige 
'Bikkerhoeve' aan de Kortenhoevendijk. Teunis Bikker III 
verkocht in 2015/2016 zijn voorvaderlijke boerderij. Tot zijn 
verrassing overhandigden de nieuwe eigenaren hem een tijd 
later een Zeeuwse zilveren dukaat uit 1701, die zij tijdens de 
verbouwing van de boerderij hadden gevonden. Het was de 
wens van Teunis Bikker dat de munt na zijn dood aan de 
VHLHB werd geschonken. Dochter Nely Blommers-Bikker 
vervulde die wens en overhandigde op 13 april in het 
Historium de bijzondere munt aan VHLHB-voorzitter Ronnie 
Hendriks. Partner Arie Blommers besteedt in de Lek en 
Huibert Kroniek van mei aandacht aan de munt.

Muntschat in Museum Vianen
Het Stedelijk Museum Vianen onthult donderdagmiddag 21 april de 'Muntschat Hagestein'. Die is  
vanaf 22 april voor het publiek zichtbaar in een permanente opstelling.  Tijdens de voorbereiding voor 
bouwwerkzaamheden aan de Hoevenweg in het nieuwe dorp Hoef en Haag bij Hagestein deden 

medewerkers van waterleidingbedrijf Oasen in 2017 een 
bijzondere archeologische vondst. Zij groeven vijfhonderd 
middeleeuwse gouden en zilveren munten op. Een deel 
daarvan is te zien in de expositie. 
De munten komen uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, 
een periode van grote sociale onrust als gevolg van een 
conflict tussen de Utrechtse bisschop David van Bourgondië 
en Utrechtse edellieden. Dat conflict resulteerde in de 
Stichtse Oorlog van 1481-1483. In die jaren zijn de munten 
begraven in een kookpotje. De vondst biedt volgens het 
Stedelijk Museum Vianen veel informatie over deze periode 
én over munten als betaalmiddel, prestigegoederen en bezit. 
De meeste exemplaren zijn nauwelijks gebruikt en verkeren in 
‘uitzonderlijk goede staat’. Ook zit er een aantal zeer zeldzame 

munten tussen, zoals een unieke munt uit Leeuwarden, een gouden munt van koning Henry VI van 
Engeland, een Salut d‘Or geslagen in Parijs en munten van bisschoppen en pausen. 

 
 

Enkele bijzondere munten uit de Muntschat 
Hagestein (Foto Hoogteyling)

Nely Blommers‐Bikker overhandigt de dukaat 
aan voorzi er Ronnie Hendriks.

Feestelijke open dag
Zaterdag 11 juni

11.00 tot 16.00 uur
Historium


