
 

Stichting Vrije Lekpoort 

Open voor u 

Na vele jaren leegstand heeft de Lekpoort in Vianen een nieuwe 

bestemming. De ruimten op de eerste en tweede verdieping staan vanaf 

nu open voor sociaal-maatschappelijke activiteiten van bewoners. Er is 

een Stichting en een team ‘Vrije Lekpoort’ opgericht en het bestuur heeft 

een overeenkomst gesloten met de gemeente Vijfheerenlanden, de  

eigenaar.  
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Open dagen 

Op de open dagen 23 en 24 april, kwamen naar schatting 200 mensen 

om een kijkje te nemen in een Poort die nu ook hun Poort genoemd kan 

worden. 

Bij de deur stond met hoge hoed de penningmeester Ortwin Pepermans 

die met veel zwier de mensen uitnodigde. Een mooi voorbeeld van de 

onverwachte kwaliteiten die via Vrije Lekpoort aangeboord kunnen 

worden. De bezoekers gaven enkele tips voor de ruimte: 

- De verhalen van de Lekpoort verzamelen, van lang en kort 

geleden. Een boekje? 

- Historische presentaties een vaste presentatie (bijvoorbeeld 

wandborden, of filmpjes) 

Ook de fotohoek was erg in trek. Mensen lieten zich soms met een heel 

gezelschap verleiden tot een historische verkleedpartij. De foto’s sieren 

nu hun persoonlijke facebookpagina’s. 

(foto: D’Ouwe Gart, Troubadour in Vianen) 

 

 

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 

Kennismaken 

Hier uw bijeenkomst? 

info@vrijelekpoort.nl 
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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 etc. 

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. 

 

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.  

Versterk ons team 
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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 (meer) 

wenst te ontvangen, graag afmelden bij: 

info@vrijelekpoort.nl  

 

Stichting Vrije Lekpoort 

Vianen, Buitenstad 1, 4132 AA 

www.vrijelekpoort.nl 

info@vrijelekpoort.nl 

Voorzitter 06 - 13983203 
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