
I. Inleiding

Het activiteitenplan van de Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei‐ en Boeicop is een afgeleide van het 
beleidsplan en vloeit voort uit de doelstelling van de 
vereniging: Het bevorderen van de belangstelling voor 
en de kennis van de geschiedenis en cultuur van 
Lexmond en Hei‐ en Boeicop en omliggende streek.

Daarbij zijn drie hoofdtaken geformuleerd:
1. Kennis verzamelen: alles wat te maken heeft met 
het verzamelen van kennis over de geschiedenis en 
(volks)cultuur van Lexmond‐ en Hei‐ en Boeicop;
2. Behoud en beheer van documenten en waardevolle 
overblijfselen die te maken hebben met de 
geschiedenis van Lexmond en Hei‐ en Boeicop;
3. Kennisverspreiding.

De vereniging beschikt over een eigen gebouw aan de 
Kortenhoevenseweg 28 in Lexmond. Dit 'Historium' is 
in 2020 en 2021 geheel energieneutraal gemaakt, 
verbouwd en heringericht. Het pand is in bruikleen 
gegeven door de gemeente Vijfheerenlanden. Jaarlijks 
betaalt de VHLHB een gebruikersvergoeding. Voor het 
onderhoud van de warmtevoorzieningen is een 
contract afgesloten

II. Hoofdactiviteiten

A. Uitgave Lek‐ en Huibertkroniek.
De Lek‐ en Huibertkroniek verschijnt 4 maal per jaar in 
een oplage van 450 exemplaren en een omvang van 
minimaal 36 pagina's. In het periodiek staan artikelen 
en informatie over de geschiedenis van Lexmond‐ en 
Hei‐ en Boeicop. Incidenteel verschijnt een 
themanummer. De samenstelling en productie is in 
handen van Ronnie Hendriks (coördinator) en Joost‐
Jan Kool. Er is een redactieadviescommissie, 
bestaande uit drie personen: Walter van Zijderveld, 
Peter Kleppe en Rinus Langerak. De commissie 
fungeert als klankbord voor de coördinator.

B. Organiseren lezingen en excursies
Vijfmaal per jaar wordt een lezing georganiseerd over 
historische en culturele onderwerpen. Tweemaal per 
jaar wordt een excursie georganiseerd met een 
historisch en/of cultureel karakter. In 2023 is er een 

extra jubileumexcursie naar Paleis Het Loo.
Gekeken wordt naar de mogelijkheden om een 
excursie te koppelen aan een lezing. Een werkgroep 
bereidt de lezingen en excursies voor. Coördinatie Rob 
van Putten.

C. Verzamelen en beheren documentatie

1. Verzamelen documentatie
Voor nieuwe documentatie is de vereniging afhankelijk 
van schenkingen. Verenigingen worden actief 
benaderd hun documentatie bij de VHLHB onder te 
brengen. Onderdeel hiervan is het verzamelen, 
indexeren en in mappen opbergen van krantenknipsels 
betreffende Lexmond en Hei‐ en Boeicop. Coördinatie: 
Jan Schaafsma.

2. Beheer documentatie
Sinds 2021 worden in het Regionaal Archief Zuid‐Oost 
Utrecht in Wijk bij Duurstede originele (en kwetsbare) 
documenten en archieven bewaard. De vereniging 
speelt een actieve rol bij het onderbrengen van 
belangwekkende documenten bij het RAZU.

3. Beheer en aanvulling bibliotheek
In de eigen bibliotheek zijn boeken opgenomen over 
Lexmond, Hei‐ en Boeicop en algemene 
overzichtswerken Nederlandse geschiedenis. Nieuwe 
boeken die uitkomen over de eigen streek en beide 
dorpen worden aangeschaft en in de bibliotheek 
opgenomen. Het voornemen is in 2023 een inventaris 
van de bibliotheek op de website op te nemen. 
Coördinatie Kees de Groot.

4. Archief Vereniging Historisch Lexmond‐ en 
Hei‐ en Boeicop
Een archief wordt bijgehouden van bestuursverslagen, 
nieuwsbrieven en correspondentie van de vereniging 
zelf. In 2023 wordt 'achterstallig onderhoud' op dit 
archief vefrvolgd. Coördinatie: Ronnie Hendriks.

5. Doop‐, trouw‐ en begraafboeken
De doop‐, trouw‐ en begraafboeken van Lexmond en 
Hei‐ en Boeicop zijn in het verleden door de vereniging 
geïnventariseerd en gedigitaliseerd. 
Daarnaast worden geboorte‐, trouw‐ en overlijdens‐
kaarten verzameld. Deze collecties staan in het eigen 
archief in het Historium. 
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Een deel van de collectie in is 2021 via de website 
vhlhb.nl ontsloten. In verband met de privacy‐
wetgeving is het niet mogelijk alle documenten online 
te publiceren. 
Ons erelid Stef de Ridder heeft de collectie opgezet en 
zal deze verder uitbouwen.

D. Beeldmateriaal verzamelen, beheren, beschrijven 
en toegankelijk maken
De vereniging beschikt over een digitaal fotobestand, 
evenals fotomateriaal en dia’s. Samen met de 
zusterverenigingen in Ameide/Tienhoven en Meerkerk 
en de gemeente Vijfheerenlanden wordt gewerkt aan 
het opbouwen van een professionele beeldbank. Die is 
te bereiken op https://historie.zederik.nl/
Eind 2022 omvatte de beeldbank circa 5000 foto's en 
50.000 akten/registers van de voormalige gemeente 
Zederik. In 2023 wordt verder gewerkt aan het 
inventariseren en verrijken van het fotobestand.
Coördinatie: Rob van Putten.

E. Verzamelen en beheer objecten
De vereniging beschikt over objecten die verband 
houden met de geschiedenis van Lexmond, Hei‐ en 
Boeicop of specifiek zijn voor de streek. In 2022 is een 
deel ondergebracht in het Historium, waar een 
permanente tentoonstelling is ingericht onder de 
naam 'Zo was het vroeger in Lexmond en Hei‐ en 
Boeicop'. In 2023 worden alle documenten 
gedocumenteerd. Een deel wordt afgestoten (bv aan 
musea). De opslagzolder in Hei‐ en Boeicop wordt 
ontruimd. Coördinatie: Ronnie Hendriks.

F. Oral History
De vereniging wil zoveel mogelijk mondelinge 
verhalen van oudere Lexmonders en Heicoppers 
vastleggen. Dat gebeurt via interviews, die deels 
gepubliceerd worden in de kroniek. 
In het kader van het 25‐jarig jubileum wordt een boek 
samengesteld met interviews met tien geboren en 
getogen inwoners van Lexmond en Hei‐ en Boeicop. 
Coördinatie: Joost‐Jan Kool. 

G. Educatie
Met de openbare school Prinses Wilhelmina bestaan 
sinds enkele jaren reguliere contacten en worden 
eenmaal per 2 jaar lessen over de geschiedenis van 
Lexmond gegeven. Incidenteel komen deze klassen 
langs bij speciale tentoonstellingen. Met de christelijke 
school Het Kompas betreft het incidentele contacten 
in de lagere klassen. Gewerkt gaat worden aan 
reguliere contacten met de christelijke school in Hei‐ 
en Boeicop. Coördinatie: Joost‐Jan Kool.
De boekjes 'Zo was het vroeger in..." worden mogelijk 
heruitgegveen.

H. Contact leden
Contact met de leden wordt gehouden door:

1. Nieuwsbrieven
a) In elke Lek‐ en Huibertkroniek wordt een 
nieuwsbrief opgenomen. Daarin staan onder meer 
aankondigingen voor de excursies en lezingen, de 
schenkingen, nieuwe aanwinsten en ander nieuws van 
belang. Coördinatie: Ronnie Hendriks.
b) Met het verspreiden van digitale nieuwsbrieven is 
gestart in 2019. Die nieuwsbrieven verschijnen in de 
maanden dat de kroniek niet verschijnt. 
Coördinatie: Ronnie Hendriks en Eip Aantjes.

2. Openstelling Historium
Iedere woensdagmiddag van 13.00 ‐ 16.00 is het 
Historium open voor leden en niet‐leden. 
Krantenknipselmappen, boeken en kronieken kunnen 
worden geraadpleegd, de tijdelijke tentoonstellingen 
bezocht, een praatje maken of een drankje nuttigen.
Diverse beheeractiviteiten worden zoveel mogelijk op 
de woensdagmiddag geconcentreerd. Jaarlijks wordt 
een 'dienstrooster opgesteld'. 
Coördinatie Arie van der Zouwen

3. Jaarvergadering
Eenmaal per jaar wordt een algemene 
ledenvergadering gehouden, waarin teruggekeken 
wordt op de activiteiten van het voorgaande jaar, 
teruggekeken en vooruitgekeken wordt op de 
financiën en plannen voor het komende jaar worden 
toegelicht.

4. Website en Facebook
In 2023 wordt verder gewerkt aan de uitbreiding van 
de website. De hoeveelheid informatie op de site en 
het aantal bezoekers zijn de laatste jaren zo fors 
toegenomen dat in 2023 nagedacht wordt over een 
update. Het onderhoud en beheer van de website en 
Facebook zijn in handen van Ronnie Hendriks. 
Geprobeerd wordt in 2023 een tweede moderator op 
te leiden.

III Incidentele activiteiten

A. Jubileum
De vereniging bestaat op 24 oktober 2023 een kwart 
eeuw. Dat willen we met enkele activiteiten gaan 
vieren:
‐ Feestelijke lezing/voorstelling in en om de 
hervormde kerk van Lexmond over het thema Van 
Rooms naar protestants.
‐ Uitgave boek met interviews met geboren en 
getogen Lexmonders en Hei‐ en Boeicoppers.
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‐ Enquête onder de leden naar meningen, interesses 
en ideeën.
‐ Jubileumexcursie naar Paleis en Tuinen van Het Loo 
in Apeldoorn.

B. Herdenking 
Lezing en herdenking oorlogsslachtoffers en met name 
de vliegeniers die in Hei‐ en Boeicop omkwamen. 
Centrale plaats is de Hervormde Kwerk in Hei‐ en 
Boeicop.

C. Fotobijeenkomsten
Om foto's op de beeldbank van zoveel mogelijk 
informatie te kunnen voorzien, worden in 2023 
'fotobijeenkomsten' gehouden om informatie in te 
winnen. Bezoekers kunnen dan commentaar geven bij 
foto's die op borden zijn bevestigd.

IV Ondersteunende activiteiten

A. Historium
Het Historium is in 2023 toe aan onderhoud. Binnen 
en buiten zijn er klusjes, zoals schilderwerk.
Coördinatie: Arie van der Zouwen.

B. Beheer gebouw
Onder het algemeen beheer valt de inkoop, het 
regelen van het in orde brengen van inrichting voor 
lezingen, en het regelen van alles dat verder met het 
beheer te maken heeft.
Beheerder: Arie van der Zouwen.

C. Roosters
Voor het Historium wordt een jaarrooster gemaakt 
voor de ontvangst op woensdag en voor de 
schoonmaak.  Coördinator: Marjan van der Graaf.

C. Verwerven fondsen
Het is noodzakelijk extra fondsen te verwerven voor 
nieuwe activiteiten. Gestart is met de actie 'Een stoel 
van naam' waarbij leden een naamplaatje op een stoel 
kunnen kopen. Verder wordt gezocht naar onder meer 
subsidies voor speciale uitgaven, sponsors voor 
bijvoorbeeld exposities e.d. Cördinatie Rob van Putten.

D. Contact gemeente en zusterverenigingen
De verenigingen van Ameide/Tienhoven, Leerdam, 
Lexmond/Hei‐ en Boeicop en Vianen  hebben een 
eigen historisch Vijfheerenlanden‐overleg opgezet. 
Jaarlijks is er een overleg met het gemeentebestuur. 
Namens de VHLHB zijn voorzitter en secretaris in de 
HOV vertegenwoordigd.
De VHLHB is ook lid van de HOAV (Historisch Overleg 
Alblasserwaard‐Vijfheerenlanden). 
.

V  Werkgroepen

A. Beeldbank
Zwier van der Schagt, Marry van Zessen, Arie 
Blommers, Arie van der Zouwen, Rob van Putten 
(coördinatie). 
B. Lezingen en excursies 
Marjan van de Graaf, Kees de Groot, Rob van Putten  
(coördinatie).
C. Krantenknipsels
Anneke Bassa (Hei‐ en Boeicop) en Johan Six‐Dijkstra 
(Lexmond). Coördinatie Jan Schaafsma.
D. Schoonmaak
Jenny Domburg, Truus Kon, Elly Blokland en Marjan 
van de Graaf (coördinatie).
E. Beheerder Historium
Arie van der Zouwen
F. Redactie
Ronnie Hendriks (coördinator), Joost‐Jan Kool 
(redacteur), Peter Kleppe, Rinus Langerak en Walter 
van Zijderveld (adviseurs)
G. Films
Arie van der Zouwen, Rob van Putten (coördanator)
H. IT en audio
Erik Langerak, Ronnie Hendriks en Arie van der 
Zouwen (coördinatie)
I. Genealogie
De vereniging beschikt sinds vorig jaar over  een 
werkgroep genealogie. Bestuurslid Rob van Putten is 
de coödinator. 

pagina 3


