
Stichting Vrije Lekpoort 

Open in Weekends gratis.  

Proeverij en Monumentendag. 

We zijn ieder weekend open vanwege de schilderijen die wij mogen 

tentoonstellen als deel van de expositie van het Stedelijk Museum 

Vianen: “Schilders langs Lek en Linge”. We zijn hier erg gelukkig mee, 

omdat we de kans krijgen om steeds 20 tot soms 40 mensen te 

spreken. Hieruit komen behalve mooie gesprekken ook initiatieven 

voort. Een win win situatie van samenwerking met het Museum.  

Proeverij op 3 september in Voorstraat! 
 

 
Wethouder Ton van Maanen (r) en Werner van den Belt conservator Museum  

 

 

 

 

Vrij e 

Lekpoort 

Nieuwsbrief 3 

Augustus 2022 

Weekends geopend! 



2 

Uw eigen verhaal op monumentendag 10 sept? 

Op 10 september, zaterdags, is er een Open Monumentendag en zijn 

wij ook te bezoeken en kunt u een boekje inzien over de Lekpoort. We 

vragen dan iedereen om hun persoonlijke verhalen aan ons door te 

geven. Laat dan uw email of telefoon achter en we komen de verhalen 

uitgebreid ophalen. Volgend jaar misschien een publicatie over het 

gebruik van de Lekpoort en de betekenis voor Vianen en de rest van 

het land? Wij een hebben al een vrijwilligster bereid gevonden om de 

geschiedenis van de Poort verder in kaart te brengen. Doet u mee? 

Breng uw verhaal of help ons de geschiedenis te onthullen. 
 

 

De heer van de Lekpoort en de zangers van het 

HART  

Toneel en zang. Pianist Paul de Boer met solozangers in scene en 
kostuum. Een verbintenis van culturen: Chinese en een 
Perzische prinses, Turkse Diva of een Russische edelman.  
De kasteelheer van de Vrije Lekpoort is bedroefd. Er heerst in 
Vijfheerenlanden het virus van de spraakverwarring. Hij peinst en 
peinst wat hij kan doen om de inwoners met elkaar te verbinden. Hij 
nodigt gasten uit de hele wereld uit om de spraakverwarring op te 
lossen. Prinses Ling Wu uit China in Chinese dracht zingt origineel 
Chinees vredeslied. Wie komen nog meer? De Russische Edelman? 
De Turkse Diva? Een Perzische tovenares? Zij hebben allen een stukje 
van de puzzel van het HART. Met dit HART kunnen ze samen in 
dezelfde taal zingen. 
 
Start 13.00 uur, ieder half uur voorstelling. 
 

 
 

--Ook te zien: Grote Kerk Vianen op 25 september, 15.00 u. OPERA DRIELUIK – 

11 september 

TONEELROUTE  

Geschiedenis 

onthullen 
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Filmmaker biedt cursus gratis voor jong en oud  

Gratis een zelfportret film maken. Na afloop van de cursus hebben de 

deelnemers - naast veel kennis over film-maken - een zelfportret in film 

voor CV of voor privé. Deelnemers vanaf 12 jaar welkom. De 

cursusgroepen worden steeds op maat bij elkaar gebracht naar leeftijd 

en mogelijkheden in de agenda. 

Docent is Viaans/Iraans professioneel filmmaker Reza Allamehzadeh. 

Iedere maand start een nieuwe groep. Gratis in Lekpoort Vianen. Geef 

je op  info@vrijelekpoort.nl of bel/app: 06 13983203. 

Een gefilmd zelfportret kan gebruikt worden als een digitaal C.V. voor 

sollicitaties, social- media en/of kan een onderdeel zijn van een 

portfolio. Ook kun je gewoon alle kanten van het maken van een film 

leren kennen.  

“Vrije Lekpoort” is een samenwerking aangegaan met Viaans/Iraans professioneel film- 

maker Reza Allamehzadeh om met name jongeren in een cursus te leren hoe ze professioneel 

film kunnen maken. Reza geeft film- en tv-cursussen aan verschillende universiteiten. Doel 

van deze cursus is om de deelnemers alle facetten van professioneel film- maken bij te 

brengen, van belichting tot montage en van storyboard tot editen. Na afloop van de cursus 

hebben de deelnemers, naast veel kennis over film- maken, een concreet eindproduct in 

handen; een filmisch zelfportret.  

Over de docent  

In Iran houdt Reza Allamehzadeh zich al bezig met het maken van films. Tussen 1966 en 

1969 heeft hij filmregie gestudeerd aan Teheran Academy of Film and Television en in 1969 

als regisseur afgestudeerd. Hij vlucht uiteindelijk naar Nederland. In Nederland is hij een van 

de oprichters van de stichting Take 7 in Utrecht. De stichting wil goede kinderfilms gaan 

maken. Reza heeft in zijn professionele carrière als film- maker meerdere projecten en 

opdrachten gehad bij onder andere de Nederlandse publieke omroep. Na zijn pensionering is 

hij in Vianen gaan wonen. In zijn vrije tijd wil hij graag wat voor deze gemeente betekenen op 

zijn vakgebied en zodoende is het idee geboren om op vrijwillige basis cursussen film- maken 

te gaan geven in de Lekpoort te Vianen.  Hij geeft film- en tv-cursussen aan verschillende 

universiteiten, waaronder Hollins University in Virginia (VS), Leeds Metropolitan University 

(VK) en International R / TV Training Centre in Nederland.  

 

Maak je eigen 

filmische CV of 

Zelfportret 

mailto:info@vrijelekpoort.nl
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Kleine Klok had groots mechaniek 

Begin Augustus kregen we bezoek van de beiaardier Dick van Dijk. Hij 

is geïnteresseerd in de klokken van de kerken in de wijde omgeving; 

van Vleuten tot Culemborg. Hij is erg enthousiast over de klok in de 

Lekpoort en hij stuurde ons wat informatie die we trots tot ons nemen. 

Hij kwam met het idee om het oude mechaniek van de klok – dat nu op 

zolder in een kist is opgeruimd nu de klok elektronisch wordt 

aangedreven -  schoon te maken en ergens te exposeren. Een prachtig 

idee dat wellicht nog een keer werkelijkheid wordt. Maar nu eerst enige 

informatie. 

 

 

Uw idee  

UITNODIGING Geef uw idee, reserveer uw eigen datum, mail ons en we 

bellen u om het mogelijk te maken  

De activiteiten van bewoners kunnen heel divers zijn. Alle ideeën en 

groepen zijn welkom. Het gaat zeker niet alleen over organisaties, maar 

over alle inwoners. Denk aan een reünie, een familiebijeenkomst over 

vroeger, een lezing, een prijsuitreiking, een workshop voor jongeren over 

hun toekomst, een vergadering van een vereniging, lessen in tekenen, het 

starten van een groep over zonnepanelen of zwerfvuil, een straat- of 

wijkoverleg, een cursus bewegen, ZZP-ochtenden, een herdenking. 

Enkele ideeën van de bezoekers voor het gebruik van de ruimte zijn:  

Uurwerk en 

slagwerk 

Alle initiatieven 

welkom 
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- Bijeenkomsten als reünie, straatvergadering, workshops, oriëntatie 

op je toekomst voor jongeren 

- Project voor tekenen met blinden, project voor koken met 

vluchtelingen (oprichten restaurant als doel) 

- Prijsuitreiking of start van een actie of wijkproject. 

- ZZP  netwerk ochtenden voor mensen die alleen thuis werken. 

- Filmisch zelfportret 

- Kinder spel en beweging – ochtenden 

- Fotomoment, nieuw of nostalgisch (‘mijn ouders zijn hier 

getrouwd’) 

- Meidengroep over rouwverwerking 

Geef uw idee, reserveer uw eigen datum, mail ons en we bellen u om het 

mogelijk te maken. De Lekpoort is speciaal voor inwoners tegen een 

kleine vergoeding naar draagkracht. 

 

Vrijwilligers in ons team worden? 

Het team zoekt versterking om dit verder uit te bouwen en is op zoek 

naar mensen die willen deelnemen als teamlid of als gastheer en 

gastvrouw. Deze vrijwilligers treden op als ambassadeur van de Vrije 

Lekpoort. Alle mogelijke bijdragen klein en groot zijn welkom. Veel 

verschillende taken kunnen worden opgepakt. Het ontvangen van de 

gasten, het maken van afspraken met nieuwe gebruikers en het 

meedenken over de inrichting van de ruimtes of opbouwen van een 

tentoonstelling. We zijn nog in de opstartfase en werken ook nog aan de 

inrichting en aan bijvoorbeeld een presentatie van de historie van de 

Lekpoort.  

Ook het maken van een flyer, foto’s of filmpjes en verslag voor de 

website, het werken aan de social media, het organiseren van een 

evenement of het assisteren bij een open dag of de Toneelroute kunnen 

onderdeel zijn van de werkzaamheden. Bel ons voor informatie 06 

13983203. 

Disclaimer: indien u deze nieuwsbrief niet wenst 

te ontvangen, graag afmelden bij: 

Stichting Vrije Lekpoort 

Vianen, Buitenstad 1, 4132 AA 

www.vrijelekpoort.nl 

info@vrijelekpoort.nl 

Voorzitter 06 - 13983203 

Versterk ons team 

http://www.vrijelekpoort.nl/
mailto:info@vrijelekpoort.nl

