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De dag der dagen was het zondag 19 
juni voor alle bewoners van Lindenholt. 
Nooit eerder was de belangstelling zo 
groot en deskundigen spreken van een 
record aan bezoekers; rond 10.000.

Het weer zat natuurlijk enorm mee en ook al 
spraken de sceptici over het nadeel van de Va-
derdag op die zelfde datum, wellicht was het dit 
keer een voordeel. Het was zeker te merken aan 
het grote aantal vaders en grootvaders die met 
de kinderen en kleinkinderen het evenement 
leken te bezoeken.
Het aantal attracties en sportieve activiteiten 
was dit jaar ongekend groot. Het terrein, dat als 
sportveld was vrijgemaakt, bood dan ook een 
spectaculair aanblik van alle demonstraties en 

2016
een MEG A 
succes!

de vele verschillende sportieve evenementen. 
Een kort overzicht van activiteiten, wedstrij-
den en demo’s: voetbal, judo, vechtsport, zit-
volleybal, badminton, korfbal en turnen. Daar-
naast velerlei bezigheden voor de jeugd; het 
clowntheater, circus, een mini kermis, klim- en 
storm uitdagingen, creatief vermaak, plezier op 
de houten speeltoestellen op de vijver, de Kin-
derboerderij en met het pontje varen naar de 
overkant dankzij scouting Amalgana. De roof-
vogelshow met uitleg over hun gedrag en leef-
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Alle lof voor de podiumprogrammering

De roofvogelshow met uitleg 
over hun gedrag en leefwijze was 
eveneens een trekker

wijze was eveneens een trekker en het gehele 
gebied rondom de Kinderboerderij was zeker 
voor de kinderen een groot feest!
De braderie bood veel variatie. Naast een aan-
tal kramen met tweede hands spullen was er 
ook aanbod van kunst door de bewoners. Ui-

teraard ontbraken de vele infokramen niet van 
zorg en welzijnsinstellingen, gezondheidscen-
tra en de bewonersactiviteiten waaronder het 
Wijkatelier Lindenholt. Deze vormden met el-
kaar lange kleurrijke rijen, waar de bezoekers 
een flinke tijd konden doorbrengen.
Het ‘foodplein’ lag heel centraal en was dè plek 
waar de bezoekers de lekkere-trek kon stillen 
aan OerHollandse maar ook vele exotische ver-
snaperingen.

Alle lof voor de podiumprogrammering! Het 
publiek dat op zaterdagavond was gekomen 
voor Arno Kolenbrander en Hottube Heroes 
kon tevreden zijn. Het was voor de Rotterdam-
se volkszanger aanvankelijk een beetje moeilijk 
om het Lindenholts publiek wat enthousiast te 
krijgen maar uiteindelijk lukte het prima om 
iedereen mee te laten zingen en de armen in de 
lucht te krijgen. De Hottube Heroes die daarop 

volgde, had het wat gemakkelijker en hoefde 
enkel de sfeer er in te houden en het enthousi-
asme verder op te voeren.
Voor de zondag was de programmering heel 
divers; de band After 9 mocht als nieuw op-

komend Lindenholts talent laten zien wat ze 
konden en dat was helemaal de moeite waard. 
Peggy Maes, Catch! en Sound Waverz gingen 
helemaal los en zorgden voor een groeiend 
aantal belangstellenden voor het podium. Het 
feit dat de biertap en drankenbar dicht in de 
buurt zijn, kan daaraan hebben bijgedragen. 
Aan het eind van de middag was het bier dan 
ook vrijwel op en konden ook de overige horeca 
ondernemers tevreden zijn.

Een bijzonder podium was vrij-
gemaakt voor het Waalzinnig 
Festival

Een bijzonder podium was vrijgemaakt voor 
het Waalzinnig Festival. Er waren diverse op-
tredens:  cabaret van de autistische Wouter, 
de band Jukebox van de Driestroom, het cir-
custheater Stoffel,  het ouderen-vertelproject 
Vertel Mij Wat!,  ‘Cin & Niesje’ die zichzelf 
begeleidden op de gitaar en tenslotte de band 

’Behind the Coutch’ van GGZ-instelling Woon-
zorgnet. Het Waalzinnig Festival stimuleert 
mensen met een beperking om zich te uiten 
door middel van kunst, cultuur en bewegen.
De organisatie en de vele, vele vrijwilligers 
kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd 
weekend voor alle bewoners van Lindenholt. 
Met dank aan de weergoden die wel heel spe-
ciaal die dag de regenkraan hadden dichtge-
draaid en er bijna onverwacht een zomers tint-
je aan hebben gegeven.
Kijk voor nog meer foto’s op www.dagvanlin-
denholt.nl

Volgend jaar: 10 jaar Dag van Lindenholt, de 
organisatie staat voor een schone taak de editie 
2016 in 2017 te overtreffen.

Tekst: Theo Vermeer en Gerard van Bruggen
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