
Stichting Vrije Lekpoort 

Toneelroute en Paardenmarkt succes! 

Acht maal 35 mensen kijken sprookje 

Op 11 september, de dag na de monumentendag waar de Lekpoort 

ook al druk werd bezocht, was er eindelijk weer een Toneelroute in 

Vianen. Deze traditie is er eentje die velen samen laat komen in een 

groot spel. Aan het begin van de middag trok er al een stoet onder de 

Lekpoort door de Voorstraat in waar de openingsact begon. Daarna 

konden bezoekers de verschillende acts gaan bekijken. We hadden 

een hele goede suppoost aan de deur die ervoor zorgde dat bezoekers 

steeds precies gedoseerd binnenkwamen. We waren vereerd met het 

vele bekijks. We konden meteen de Lekpoort weer onder de aandacht 

brengen: kom er je bijeenkomst houden, gebruik de Lekpoort voor 

sociale activiteiten.  

Het programma bevatte een sprookje van Alwin, Heer van de Lekpoort 

die een zorg had: het virus van de spraakverwarring. Door mensen uit 

andere landen en talen te laten zingen vanuit hun eigenheid (de 

zangers van het hart) werd het licht ontstoken van de saamhorigheid. 

We eindigden in een Nederlands liedje: We zullen doorgaan van 

Ramses. En dat is ook zo voor de Lekpoort.  
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Christmas Carols weer in de startblokken. Doe mee! 

Op zaterdagochtend 10 december starten we in de Lekpoort weer een 

groepje voor het zingen van de Christmas Carols. Alles eenstemmig 

(meerstemmig mag). Iedereen kan het zingen. We verkleden en maken 

er een Dickensachtige vertoning van.  

 

Christmas Carols voor 

iedereen vanaf 10 

december  

Foto linksboven:  

 

De lampionnenoptocht aan de 

vooravond van de 751e 

paardenmarkt te Vianen met 

feestelijk verlichtte Lekpoort. 

 

Foto rechts & rechtsboven: 

 

Sfeerimpressie van de 

paardenmarkt te Vianen. 

 

(Vanwege de corona- crisis was het 

dit jaar de viering van de 750e 

paardenmarkt).   
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10 december dus oefenen (kleding zoeken we samen) van 10.00 tot 

12:00 uur. Ook vanaf 11:00 ben je nog welkom om binnen te lopen. Je 

hoeft niet alle uitvoeringen mee te doen, alleen wanneer je erbij kunt 

zijn. 

 

Uitvoeringen onder voorbehoud:  

 

1. Voorstraat tijdens de kerstmarkt op 11 december (tijd volgt).  

2. Voorstraat bij de Lekpoort op zondag 18 december vroege 

avond. 

3. Batenstein op woensdag 21 december bij kerststukjes maken. 

4. Mogelijk Hospice.  

….Of een locatie die u inbrengt! 

 

We zoeken fluitisten of andere begeleiders die op straat mee 

kunnen lopen. Denk aan trommels en fluiten. Alles is welkom. Als 

we optreden op de Voorstraat en in Batenstein dan zal er een 

pianist meedoen. Vrijwillige bijdrage voor pianist.  
 

Meld je aan of kom gewoon meedoen 

artivocaalvianen@gmail.com, 06 558 63 705 
 

28 Oktober Halloween  

Op vrijdag 28 oktober wordt de Lekpoort bewaakt. Het is er niet pluis. 
Er komen kettinggeluiden en vreemde onduidelijke kreten uit de poort. 
De wachters staan bij de ingang, dus we kunnen niet kijken wat er in 
de poort gaande is. Zijn het de gevangenen van vroeger die zich laten 
horen? Is er een Jonkvrouw opgesloten? Wat doet die blonde vlecht 
daar in het raam? Gelukkig is er toch ook voor alle kinderen nog snoep 
aan de Poort en hoeven ze niet bang te zijn. 
 

 
 

 

Spookachtige geluiden 

uit de Lekpoort  

mailto:artivocaalvianen@gmail.com
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Filmcursus is halverwege  

Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld is in september in de Lekpoort een 
cursus 'Film maken' gestart met als doelgroep jongens en meisjes van het 
voortgezet onderwijs. De cursus wordt door de Iraanse filmmaker Reza 
Allamehzadeh gegeven. Voor de cursus hebben zich 8 jongens en meisjes 
opgegeven. Op 4 donderdagavonden is er eerst theorieles gegeven waarna 
de cursisten een door hen verzonnen verhaal uitgewerkt hebben. Hiervoor 
zijn per scéne een floor plan en storyboard uitgewerkt waarna het filmen, 
met eigen telefoon, kon beginnen. Op dit moment hebben 5 cursisten het 
rauwe filmmateriaal klaar en kan het editen van de film beginnen. Dit gaat 
gedaan worden met de professionele apparatuur en onder begeleiding van 
leraar Reza. De jongens en meisjes zullen hierbij wel hun inbreng leveren 
over hoe de uiteindelijke film eruit moet komen te zien. We zijn allemaal heel 
benieuwd naar het eindresultaat dat na de herfstvakantie aan de 
betrokkenen en familie getoond gaat worden. Voor sommige filmpjes gaat 
misschien wel toestemming gegeven worden om ze op de website te tonen 
zodat iedereen ervan mee kan genieten. Wat een geweldig leuke, 
inspirerende en verbindende samenwerking van een gedreven filmmaker en 
Stichting Vrije Lekpoort! 
 
To be continued…. 

Aanmelden kan voor een volgende cursusreeks film- maken. Leer 

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 in handen, of hebben zij een ander scenario 

uitgewerkt. Alles gebeurt onder professionele begeleiding. Deelnemers 

vanaf 12 jaar zijn 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 periode start bij voldoende aanmelding een nieuwe groep. 

Gratis in Lekpoort Vianen. Geef je op via  info@vrijelekpoort.nl of 

bel/app: 06 13983203. 

In Iran houdt Reza Allamehzadeh zich al bezig met het maken van films. Na 

zijn pensionering is hij in Vianen gaan wonen. In zijn vrije tijd wil hij graag 

wat voor deze gemeente betekenen op zijn vakgebied.  

 

 

8 Jongeren zijn  

bijna klaar met 

hun film. 

mailto:info@vrijelekpoort.nl
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We blijven in de weekends geopend!  

We zijn nog tot 31 oktober 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”. Na deze 

datum, werken we met plaatselijke kunstenaars verder in 

samenwerking met de Atelierroute en de VBK. 

 

“Najaar” van Adri Dijkhorst. 

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. 

- Filmisch zelfportret. 

Alle initiatieven 

welkom! 

Nog tot 31 oktober 

museum 

tentoonstelling 
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- 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 de uitbouw van de missie van de stichting 

verder uit te bouwen en is op zoek naar mensen die willen deelnemen als 

teamlid of als gastheer 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 de social media, het organiseren van een 

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

onderdeel zijn van de werkzaamheden. Meld je aan via; 

0613983203 of via www.vrijelekpoort.nl of via info@vrijelekpoort.nl.  

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 

Kom jij ons team 

versterken? 

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

