
Open les genealogie op 25 augustus
Sinds enkele maanden kent de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop een 
werkgroep genealogie. Er is een algemene groep die de beginselen van het 
stamboomonderzoek wil leren en er is een projectgroep, die zich vastbijt in een 
bepaald onderwerp. 
Om de gegevens van een stamboom vast te leggen is een computerprogramma nodig. 
Onze vereniging gebruikt daarvoor 'Aldfear'. Een uitgebreid, gratis programma dat 
sinds 1998 bestaat en onderhouden wordt door vrijwilligers. Op donderdagmorgen 25 augustus geeft 
de vereniging uitleg over het gebruik van Aldfear en tonen we hoe je kunt beginnen met het opzetten 
van een stamboom. Iedereen is van harte welkom. We starten om 11.00 uur in het Historium.

Lezing over 'Stuka' verplaatst
De lezing over de ontwikkeling van de Junkers 87 (Stuka) is verplaatst van dinsdag 8 september naar 
dinsdag 22 september, om 14.30 uur in het Historium. Bestuurslid Rob van Putten vertelt dan het 
verhaal achter deze Duitse jachtbommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst maakt 
onderdeel uit van het 'Open Podium' van de vereniging. Iedereen die dat kan en wil vertellen over een 
onderwerp dat hem of haar interesseert. Informatie via info@vhlhb.nl

Steun uw vereniging met uw Rabobank-stem
De VHLHB neemt ook dit jaar deel aan de actie Rabobank ClubSupport. 
Al vele jaren steunt de bank maatschappelijke initiatieven van clubs. 
Leden van de bank kunnen stemmen uitbrengen op hun favoriete club of 
initiatief. Aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen wordt een 
geldbedrag over de verenigingen verdeeld.
Het bestuur hoopt dat u ook dit jaar onze vereniging wil steunen door in 
de weken van 5 september t/m 27 september 2022 uw stem op de 
VHLHB uit te brengen. 
U vindt onze vereniging onder de regio 'Lek en Merwede' met onze naam 
volledig uitgeschreven: 'Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en 
Boeicop' We doen graag een oproep aan u om zoveel mogelijke andere 
Rabobankleden te vragen ons te steunen. 
Alvast bedankt!

Het fotoboek van Hei- en Boeicop
Op 1 oktober verschijnt 'Het fotoboek van Hei- en Boeicop'. uitgegeven door 
de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop. Leden betalen 15 euro, 
niet-leden twee euro meer. In Hei- en Boeicop is al een voorverkoop geweest.
Auteur Zwier van der Schagt uit Culemborg is een verwoed verzamelaar van 
ansichtkaarten. Met name van Hei- en Boeicop - de geboorteplaats van zijn 
vrouw Mina van Dijk - heeft hij een fraaie collectie opgebouwd. In de 
afgelopen jaren bracht Zwier talloze bezoeken aan Heicop om aanvullende 
informatie te vergaren. Het resultaat is een mooi tijdsdocument van meer dan 
200 pagina's met ongeveer 250 foto's en ansichtkaarten. 

Het boek is te bestellen via de website van de vereniging of via e‐mail. 
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