
Stichting Vrije Lekpoort 

Logo gelanceerd 

We zijn erg blij en trots op ons kersverse logo. Hiermee kunnen we onze 

missie heel goed uitdrukken. Onze stichting organiseert en stimuleert een 

laboratorium voor initiatieven van inwoners van Vijfheerenlanden. De 

Lekpoort is het symbool voor de onwrikbare basis van het verleden van 

waaruit de gemeenschap is opgebouwd. De Stichting Vrije Lekpoort geeft 

ons een mogelijkheid om samen te bouwen aan nieuwe vormen van 

samenleven en aan het vormen van onze leefomgeving.  

 

De gekleurde bolletjes in het logo zijn een voortdurend bewegende 

stroom. De impulsen komen de Lekpoort binnen en de activiteiten en 

resultaten stromen de Lekpoort weer uit naar de inwoners. En andersom. 

De stichting organiseert evenementen en uitwisselingen waarna de 

inwoners de poort inkomen om hun eigen activiteiten en bijeenkomsten  

te houden. 
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José van Hattem van het Viaanse bureau Fecit heeft dit logo met zijn 

team ontworpen. Hij is er ook blij mee: “Het is altijd leuk om aan een 

Viaanse opdracht te kunnen werken. Voor De Vrije Lekpoort hebben wij 

‘het samenkomen’ en ‘de toekomst’ geprobeerd te vangen in een beeld. 

Daarbij is de groei, veelzijdigheid, diversiteit en openheid van De Vrije 

Lekpoort vertaald naar de stroom aan de verschillende kleuren en maten 

van de bollen. Wij wensen De Vrije Lekpoort heel veel succes met al hun 

toekomstige creatieve plannen!”. 

Ieder weekend gratis.  

Schilders langs Lek en Linge 

In de Lekpoort hangt komende periode een speciale extensie van de 

tentoonstelling van het Stedelijk Museum Vianen. Ieder weekend is de 

Lekpoort open voor het bezoeken van deze  tentoonstelling. Na het 

bezoek aan het museum, kunnen mensen gratis verder kijken in de 

Lekpoort. Schilderijen van hedendaagse en plaatselijke schilders zijn er te 

zien. De schoonheid van onze gemeente in verf en kleur. Onze dagelijkse 

werkelijkheid door het oog van de kunstenaars.  

 

Afscheid van het Kersbergsche veer (2007) Frank Dekkers 

Deze expositie is een samenwerking met een positieve en vernieuwende impuls in de 

Voorstraat. De Lekpoort ingebed in de activiteiten van en in Vijfheerenlanden, met name 

in de eigen omgeving. Op de Voorstraat maakt de Lekpoort hiermee verbinding met de 

andere zijde van de straat via het museum. Misschien doet een volgende keer ook de 

Grote kerk mee aan dit soort initiatieven en ontstaat er een lint van exposities en 

activiteiten.   

Ieder weekend gratis open. Zaterdag 11.00 - 17.00 uur / Zondag 12.00 - 16.00 uur 

Buitenstad 1, Lekpoort ( Niet toegankelijk voor minder validen). Info: 06 558 63 705. 

Samenwerking met 

Stedelijk Museum 

Vianen ! 



3 

ANBI- status   

Na veel bloed, zweet en tranen geïnvesteerd in de communicatie van de 
aanvraag is het stichting Vrije Lekpoort gelukt om per beschikking van de 
Belastingdienst de ANBI- status te verkrijgen. De ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling)- status is een erkenning dat stichting Vrije Lekpoort 
zich op een dusdanige manier in de maatschappij opstelt en inspant dat 
er maatschappelijk nut vanuit gaat. 

Deze status bevestigt dat de stichting Vrije Lekpoort zich inzet voor de 
missie van het initiëren en organiseren van sociaal- maatschappelijke 
initiatieven die het welzijn van de bewoners van de regio en hun 
leefomgeving bevorderen en verrijken. We zijn trots op dit resultaat! 

Een speciale dank gaat uit naar een selecte groep vrijwilligers en 
geïnteresseerden om de stichting heen die zichzelf hebben ingespannen 
voor deze aanvraag door een referentie te schrijven die een rol heeft 
gespeeld in het aanvraagproces! ANBI -status maakt het mogelijk om de 
giften aan de stichting belastingvrij te kunnen schenken. Daarover later 
meer. 

Tekenen met blinden en prijsuitreiking Viaanse 

Foto’s 

Inmiddels zijn er al meerdere bijeenkomsten in de Lekpoort gehouden. 

Lunch met presentatie, vergadering, fotosessie, workshop werken aan 

toekomst en dansen met kinderen. Bijzonder was ook een bijeenkomst 

om materiaal te ontwikkelen om te tekenen met en door blinden. 

www.werkenbijvisio.org. 

PRIJSUITREIKING. Ook was er een drukbezochte staande receptie met een 

uitbundige groep winnaars van de fotowedstrijd van “WAAR IN VIANEN”. 

“De vijfde editie is op 15 mei 2022 afgesloten met een fotoquizborrel op 

een historische locatie: de Lekpoort. De borrel was een feest van 

herkenning en een zeer gezellig samenzijn. Na korte introductie van 

GP&JW, een pub quiz over Vianen en een pauze waar alle selfies te zien 

waren en de prijsuitreiking is er nog gezellig nagepraat en hebben 

deelnemers elkaar leren kennen” Bron: Waar?inVianen! – Fotoquiz Aktief

 

Eerste gebruikers 

 

ANBI maakt 

schenken 

makkelijk 

 

http://www.werkenbijvisio.org/
https://fotoquizaktief.nl/kpks-waarinvianen/
https://fotoquizaktief.nl/kpks-waarinvianen/
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Bijzonder was ook een bijeenkomst om materiaal te ontwikkelen om te 

tekenen met en door blinden. “Alweer 1,5 week geleden kwamen we met 

de projectgroep en onze klankbordgroep (degenen die meelezen en ons 

feedback geven) van het project Teken Mee van Koninklijke Visio bij 

elkaar op een hele bijzondere locatie in Vianen. In het project Teken Mee 

zijn we een leerweg aan het ontwikkelen om blinde leerlingen 

tekenvaardigheden te leren zodat zij ook (tastbare) tekeningen kunnen 

maken.” Bron Miranda Zwijgers op LinkedIn. 

 

 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:  

- 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. 

- Kinderen en kitch 

- 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 

vergoeding naar draagkracht. 

https://www.linkedin.com/company/koninklijke-visio/
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Vrijwilliger in ons team worden? 

Het team zoekt versterking om de stichting verder uit te bouwen en is op 

zoek naar mensen die willen deelnemen als teamlid of als gastheer en/of 

gastvrouw. Deze vrijwilligers treden op als ambassadeur van 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 onze social- media kanalen, 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

