
Bedankt voor uw stem en steun!
De actie Rabo ClubSupport heeft voor onze vereniging het 
mooie bedrag van 371,18 euro opgebracht. We willen iedereen 
die op de VHLHB heeft gestemd van harte bedanken. 

Lezing over vrijmetselarij
Mysterieus broederschap, traditie, symbolen en rituelen. Het zijn woorden 
die opkomen bij het denken aan vrijmetselarij. Hoe mysterieus is het, hoe is 
het ontstaan en wie waren en zijn lid van dit broederschap?
De heer Ton Rijntjes uit Bilthoven houdt daarover een lezing op 
woensdag 19 oktober om 19.30 uur in het Historium aan de 
Kortenhoevenseweg 28 te Lexmond.  Hij geeft inzicht in de geschiedenis 
van de vrijmetselaarij en de levensvisie die zij willen uitdragen. Ook koppelt 
hij het verhaal aan gildes die in zijn optiek veel raakvlakken hebben met de 
vrijmetselaarij.

Lezing Hollandse Waterlinie op woensdag 9 november
De Nieuwe Hollandse Waterlinie krijgt dit najaar 
extra aandacht bij de VHLHB. Zaterdag 8 oktober 
voerde onze najaarsexcursie onder meer naar 
Fort bij Vechten in Bunnik. Twee gidsen leidden 
ons rond over dit enorme verdedigingscomplex. 
Een imposant en vernuftig fort, dat echter nooit 
daadwerkelijk tegen een vijand is ingezet. 
Met een oppervlakte van 23 hectare is het fort 
het op een na grootste verdedigensburcht van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Alleen Fort bij Rijn-
auwen is groter. Het werd gebouwd in 1867–
1870 als deel van de vooruitgeschoven linie bij 
Utrecht, die moest dienen ter afsluiting van de 
Houtense Vlakte, een relatief hoger gelegen ge-
bied dat niet volledig onder water kon worden 
gezet. Een bezoek aan Fort bij Vechten is zeer de 
moeite waard. Ook al omdat op het terrein ook het Waterliniemuseum is gevestigd. 
Chris Will, auteur van onder meer 'Sterk Water' houdt op woensdag 9 november om 20.00 uur een 
lezing in het Historium over de Hollandse Waterlinie. Het werk staat op de  Werelderfgoedlijst van 
Unesco. Chris Will is kunsthistoricus met onder andere militaire architectuur als 
specialisatie. Hij is nauw betrokken bij de herontwikkeling van de waterlinieforten en 
de daaraan verbonden landschappen. 

Het fotoboek van Hei- en Boeicop
De verkoop van  'Het fotoboek van Hei- en Boeicop' verloopt goed. Er zijn al veel 
boeken verkocht, dus wacht niet te lang met bestellen. Leden betalen 15 euro, 
niet-leden 2 euro meer. Het boek is te verkrijgen via de website van de vereniging  
www.VHLHB.nl/boeken/

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop
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Weergave van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
in het Waterliniemuseum in Bunnik.



Op zoek naar Willem Graveland
De Lek en Huibert Kroniek wil volgend jaar aandacht 
besteden aan het leven en werken van de Lexmondse 
kunstschilder Willem Graveland (1918-2005).  We zijn 
daarom op zoek naar informatie over hem en naar 
afbeeldingen van zijn kunstwerken. U kunt daarvoor contact 
opnemen met auteur Peter de Pater via een e-mail naar: 
peterdepater2305@gmail.com

Boekenfeest in Historium
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
beschikt over een mooie collectie boeken en tijdschriften  
over Lexmond, Hei- en Boeicop en de ruime omgeving. Elke 
woensdag kunnen belangstellenden in de 'bibliotheek' van 
Het Historium terecht om onder het genot van een kopje 
koffie en wat lekkers te lezen en onderzoek doen.
Soms legt de vereniging de hand op dubbele exemplaren. 
Die boeken en uiteraard veel andere uitgaven worden 
verkocht op zaterdag 26 november tijdens een 'boekenfeest' 
in het verenigingsgebouw. Die dag is er ook een leuke 
expositie van oude schoolplaten en schoolfoto's die 
geschonken zijn door basisschool Het Kompas uit Lexmond. 
Verder worden er oude films vertoond.

wo 19 oktober 2022
Lezing over vrijmetselarij 
door dhr. Rijntjes,
19.30 uur in het Historium

do 3 november 2022
Uitleg genealogieprogramma 
'Aldfaer' 
11.00 uur in het Historium

wo 9 november 2022
Lezing over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 
door Chris Will.
20.00 uur in het Historium

za 26 november 2022
Herfstbijeenkomst met film,
boekenverkoop en expositie 
oude schoolplaten
13.00 16.00 uur 
in het Historium

wo 14 december 2022
Vertoning films uit Lexmond 
en Hei en Boeicop
13.00 uur in het Historium

wo 15 maart 2023
Jaarvergadering VHLHB
gevolgd door lezing over DAF
19.30 uur in het Historium

za 25 maart 2023
Excursie naar DAFmuseum
en naar botanische tuinen
09.00  18.00 uur

EEllkkee  wwooeennssddaagg  iiss  hheett  HHiissttoorriiuumm  
ooppeenn  vvaann  1133..0000  ttoott  1166..0000  uuuurr..
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wordt door 
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Terugblik op excursie
Met grote tevredenheid kijken de deelnemers aan de najaarsexcursie terug op het bezoek aan de 
voormalige steenfabriek Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede en aan het verdedigingswerk Fort bij 
Vechten in Bunnik. Op onze website staat een serie foto's, waarvan hier enkele afdrukken.

Reageren? info@vhlhb.nl

Oude kraan om bakstenen te laden. Les over de bijzondere rondoven.

Lunchen en kletsen.De Wijkse Graanschuur als rustpunt.

Plattegrond van Fort bij Vechten. In ganzenpas achter de gids aan.


