
An Cuijpers-Rutjens in de prijzen bij Het Limburgs Landschap 
 

Op 31 juli en 1 augustus jl. vonden de feestactiviteiten plaats ter gelegenheid van het 90-jarig 

bestaan van Het Limburgs Landschap Jubileum Het Limburgs Landschap - Het Limburgs 

Landschap (limburgs-landschap.nl) 

Voor dit feest was ook de prijsvraag ”Ode aan Het Landschap” uitgeschreven: welk Limburgs 

Landschap inspireert jou? Deelname stond open voor alle mogelijke kunstuitingen, zoals 

liedjes, beelden, foto’s, wandkleden, schilderijen en gedichten. In totaal waren er zo'n 500 

inzendingen. “Onze” An had (natuurlijk        ) een gedicht ingestuurd, daarover volgende week 

meer. Dit gedicht heeft nu een eeuwig plekje gekregen in een van de achterste tuinen in 

Arcen. 

 

 

 

https://www.limburgs-landschap.nl/activiteit/jubileum-limburgs-landschap/?date=31-07-2021
https://www.limburgs-landschap.nl/activiteit/jubileum-limburgs-landschap/?date=31-07-2021


Er waren in drie categorieën drie prijzen te vergeven: gedichten, schilderijen en foto’s. In de 

categorie gedichten was onze An een van de drie winnaars! Ze ontving een prachtig 

kunstboek en was helemaal in haar nopjes. 

Het weer werkte die zaterdag ook nog eens mee en An ontmoette leuke mensen. Samen met 

haar jongste dochter Angeline, had ze een topdag. An, van harte proficiat van de Skootjes! 

 

  

(foto’s: Angeline Cuijpers) 
  



Zoals vorige week beloofd, vandaag het prachtige gedicht van An over Sarsven en De Banen. Het is 

prachtig doordat zij weinig en eenvoudige woorden gebruikt. Het thema van sterke verbondenheid in 

stilte, is tijdloos. 

 

Wat ons betreft mag het gedicht ook een ereplaatsje krijgen bij een bankje aan het Sarsven en De 

Banen! 

 

 

Sarsven en De Banen 
 
Op een bank bij de groene Banen 
zaten wij in voorgaande jaren 
herinneringen te vergaren 
uitzicht op zilverreigers, zwarte zwanen 
 
Vogels die tierelierend  
de lente vierden 
stil zaten wij daar te luisteren 
af en toe wat te fluisteren 
 
Ook bij ’t Sarsven staat zo een bank 
waarop wij zalig droomden 
zou het in de hemel ook zo zijn? 
groene natuur rondom water 
en altijd misschien lentefestijn? 
 
Mijn man is mij al voorgegaan 
hij zal daar op mij wachten 
bij dat groene ven met die bank 
dat zijn beelden die mijn alleen-zijn verzachten 
 
 
 
An Cuijpers-Rutjens 
Voorjaar 2021, prijsvraag Limburgs Landschap 
 
 

 


