
Zonnige Open Dag 
De Open Dag van Vereniging Historisch Lex-
mond en Hei- en Boeicop op zaterdag 11 juni 
was in meerdere opzichten een zonnige 
gebeurtenis. Het weer was fantastisch, de 
belangstelling boven verwachting groot en de 
reacties lovend.  Met de heropening van het 
Historium is een mijlpaal bereikt. De 
vereniging beschikt nu over een eigen 
gebouw dat duurzaam en energieneutraal is 
en dat geheel is ingericht volgens de eigen 
wensen. Zowel wethouder John van der 
Velden als voorzitter Ronnie Hendriks 
memoreerden dat de afgelegde weg niet 
zonder hobbels is geweest, maar dat door 
een goede samenwerking en de inzet van 
velen het resultaat er mag wezen. Namens 
het college mocht de VHLHB de felicitaties in 
ontvangst nemen. 
Naar schatting 150 leden en niet-leden 
namen in de loop van de zonnige zaterdag 
een kijkje in en om het Historium. Behalve 
kleurige ballonnen hingen aan de geven vier 
vlaggen. Naast de vaderlandse driekleur 
waren dat de dundoeken van Hei- en 
Boeicop, Lexmond en Zederik.

Voor het gebouw was een mini-markt ingericht met onder meer producten van 'Beleef de 
Geschiedenis' uit Lakerveld. Gerti de Koeijer bood drankjes, koeken en bakmixen te koop aan die 

volgens oud recept waren klaargemaakt. De 
vereniging zelf verkocht boeken, foto's en 
kronieken. Meest bezochte  kraam was echter de 
tafel waar iedereen gratis koffie, thee en een 
stuk gebak kon krijgen. De taarten waren bereid 
door enkele enthousiaste leden.

In het Historium bekeken de bezoekers oude 
filmbeelden,  wandelden ze langs de expositie 
'Zo was het vroeger in Lexmond en Hei- en 
Boeicop' en genoten ze van de vele foto's en 
prenten die sinds kort het gebouw opluisteren.

Ook veel belangstelling was er voor de 
haarscherpe luchtfoto's van het dorp Lexmond. 
De eerste bestellingen waren snel binnen. Over 
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Beeld van de Open Dag op zaterdag 11 juni. Binnen en buiten 
was het gedurende de hele dag gezellig druk.

De Open Dag vanuit de lucht gezien.



een tijdje worden er door bestuurslid Rob van Putten ook luchtfoto's in Hei- en Boeicop gemaakt. Alle 
foto's komen op de website te staan en zijn voor een aantrekkelijk prijs te koop. Op verzoek kan zelfs 
een foto van eigen huis en omgeving worden gemaakt.

De verloting op de Open Dag van het Historium heeft het fraaie bedrag van 325 euro 
opgebracht. Het bestuur van de VHLHB bedankt alle lotenkopers en feliciteert de 
winnaars:  1e prijs: Riet Lemmen (lot 190), 2e prijs: Corry Pesselse (lot 135) en 3e 
prijs: Lies Bassa (lot 939).

Een beeldimpressie van de Open Dag ziet u op de site:  https://vhlhb.nl/open-dag-historium/

Expositie Playmobil
In Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-
Giessendam kunt u tot 9 september 2022 een 
kijkje nemen bij de expositie over Playmobil. 
Een groep enthousiaste verzamelaars van deze 
bekende speelgoedlijn hebben als gast-
conservatoren een expositie ingericht met een 
grote variatie aan thema’s. Kids en hun ouders 
en opa’s en oma’s zijn hier van harte welkom.  
Iedereen kan zich de bekende poppetjes voor de 
geest halen. Zij vormen de basis van deze 
omvangrijke speelgoedlijn, waaraan later een 
groot aantal bijpassende accessoires is 
toegevoegd. 
De bezoekers zullen verrast zijn door de vele 
mogelijkheden en opstellingen. De plastic 
poppetjes zijn gebaseerd op de vroeger bekende 
tinnen soldaatjes. De lachende gezichtjes hebben 
geen neus, omdat die ook op kindertekeningen 
vaak ontbreekt.
Museum De Koperen Knop is gevestigd aan de 
Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam en is 
open op dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur 
en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. In juli en 
augustus ook op maandag van 13.00-17.00 uur. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van 
het museum: koperenknop.nl

Het bestuur van de VHLHB bedankt 
iedereen die een bijdrage heeft 

geleverd aan het 
succes van de Open Dag! 

Zonder jullie zou het niet zijn gelukt!

Poster van de expositie in de Koperen Knop.



Rampjaar in stripverhaal
De toeristische promotiewebsite Mooi 
Gorinchem presenteert sinds kort op 
zijn sociale media en website een 
spannend en leuk vervolgverhaal voor 
alle leeftijden: ‘1672 - Het Rampjaar’, 
door historicus en striptekenaar Roel 
Mulder. Met het verhaal kunnen 
belangstellenden van week tot week 
volgen hoe Nederland 350 jaar 
geleden werd binnengevallen door 
Frankrijk, en hoe in deze oorlog het 
water de strijd besliste. En welke rol 
de regio hierin speelde. Roel Mulder 
vertelt het verhaal van het Rampjaar 
1672 op zijn heel eigen manier na. 

Volg de strip op 
https://www.mooigorinchem.nl/nl/
vestingverhalen/strip-rampjaar-1672

 
Werkgroep genealogie van start gegaan
Met een informatieve bijeenkomst in het Historium is onlangs de nieuwe werkgroep genealogie van 
start gegaan. Er meldden zich ongeveer tien belangstellenden, die de wensen en mogelijkheden 
bespraken om gezamenlijk stamboomonderzoek uit te voeren. 
De werkgroep richt zich op het ondersteunen van leden die graag in hun familiegeschiedenis willen 
duiken, maar nog niet precies weten hoe ze dat moeten uitpakken. Een tweede lijn is het opzetten 
van projecten, waarbij een aantal 'onderzoekers' per onderwerp aan de slag gaan. Zo is een begin 
gemaakt van het in beeld brengen van de bevolking in Lexmond en Hei- en Boeicop, en hun 
verwantschap, aan de hand van twee oude schoolfoto's. Wie ook interesse heeft, kan zich nog 
aanmelden bij Rob van Putten: robvanputten@me.com  

Donatie Kringloop Ameide
De Stichting Kringloop Ameide stimuleert dat artikelen binnen de 
gemeenschap hergebruikt worden. Met het geld dat daarmee wordt 
opgehaald steunt ze lokale initiatieven, goede doelen, verenigingen en 
projecten. Dit jaar doet de kringloop onder meer donaties aan de 
historische verenigingen in de gemeente Vijfheerenlanden, waaronder 
de VHLHB. Het bestuur is daar heel blij mee.
De winkel van de stichting aan het Aaksterveld 2, tegenover het 
winkelcentrum in Ameide, telt twee verdiepingen waar zij een ruime 
selectie aan artikelen aanbieden. De openingstijden zijn op dinsdag tot 
vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 16:00. 
Het webadres luidt: https://www.kringloopameide.nl/

Reageren? info@vhlhb.nl


