
JAARVERSLAG STICHTING POËZIEROUTE WASSENAAR 2019

Doel
De Stichting is opgericht op 19 maart 2015 voor onbepaalde tijd. KvK-nummer: 62979639
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
1- het plaatsen van gedichten in de openbare ruimte  op verschillende plaatsen in Wassenaar en wel op zodanige wijze
dat een wandeling of fietstocht langs de gedichten op een unieke wijze een goed beeld geeft van dichters die
verbonden zijn met Wassenaar en van unieke plekken van Wassenaar.
2- de technische en artistieke uitwerking van het vorenstaande.
3-  het in standhouden en onderhouden van bovengemelde gedichten.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- voorzitter: Roël Karamat-Ali
- secretaris: Mieke van den Berg
- penningmeester: Dirk Idzinga
- bestuurslid: Marianne Mewissen
Om de doelstelling te verwezenlijken kwam het bestuur bij elkaar tijdens vergaderingen. Er was veelvuldig overleg
per mail of per telefoon.

Activiteiten
A. Gerealiseerde gedichten
Dit jaar is de openbare ruimte van Wassenaar met vijf gedichten verrijkt: 
1- ‘Zondagmorgen’ van Ida G.M. Gerhardt (1905-1997). Dit gedicht staat op een glaspaneel in de tuin van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Wassenaar, Lange Kerkdam 46. Het is onthuld op 2 mei 2019.
2- ‘Soms denk ik’ van Bauwke Zijlstra (1903-1999). Dit gedicht staat op een bankje naast het Pauwhof monument,
Raadhuislaan. Het is onthuld op 18 mei 2019.
3- ‘De deur zwaait open’ van Sophia Boot (2009). Dit gedicht is te lezen in hal Deijlerhuis, Hofcampweg 3. Het is
onthuld op 29 juni 2019.
4- ‘Welkom’ van Frans Buis (1944). Dit gedicht is te lezen op een glasplaat aan de tuinmuur van Deijlerhof,
Hofcampweg 3. Het is onthuld op 29 juni 2019.
5- ‘Langs de vloedlijn van mijn leven’ van Bram de Voogd (1931-2 1017). Dit gedicht is weergegeven in een golf van
roestvrij staal en staat langs het fietspad naar het strand kort voor de vleermuisbunker. Dit gedicht is onthuld op 5
september 2019. 
Lees meer: http://www.poezieroutewassenaar.nl/gerealiseerde-gedichten/

B.Het onderhouden van een website: www.poezieroutewassenaar.nl
Op deze website is te lezen welke gedichten in de afgelopen 5 jaar zijn gerealiseerd, met datum, locatie en foto. Op de
website staan plattegronden van de  wandel- en  fietsroute met bovengenoemde gedichten en informatie over de
dichter. 

C. Het maken van een jaarverslag en financieel jaarverslag over 2018

D -contacten met  Instellingen, firma's en particulieren
In verband met de te realiseren gedichten heeft de Stichting Poëzieroute Wassenaar met de volgende instellingen,
firma's/particulieren overleg gehad:

1. Gemeente Wassenaar.
Mw. M. van der Kooij, contactpersoon gemeente in verband met dossierbewaking en subsidie. Zij heeft ervoor
gezorgd dat het monument bij de Pauwhof werd schoongemaakt en hersteld, voordat wij het bankje naast het
monument onthulden.
Mw. M.J.L. Poelman, casemanager Wabo naar aanleiding van een vergunning aanvraag bij het Deijlerhuis.
Uiteindelijk bleek een aanvraag voor een vergunning niet nodig.
 Voor 2019 is een subsidie verstrekt van  € 1447,24,--
 Het jaarverslag en het financiële verslag over 2018 is aan de gemeente verstrekt.

2. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Wassenaar. 



In verband met het 100-jarig bestaan van de deze geloofsgemeenschap vond de onthulling van het gedicht
‘Zondagmorgen’ van Ida Gerhardt plaats op 2 mei 2019  door de voorzitter van de Stichting Poëzieroute Wassenaar.
Het gedicht is een geschenk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Wassenaar aan alle
Wassenaarders. 

3. Wijkgemeenschap Groot Deijleroord. 
In verband met het plan om op de buitenkant van de tuinmuur een het gedicht te realiseren, dat door een
Wassenaarder voor deze locatie geschreven zou zijn, is er veelvuldig overleg geweest met deze wijkgemeenschap. Na
een oproep in De Wassenaarse Krant koos de jury twee gedichten; een gedicht voor de buitenmuur en een gedicht
voor de hal. De kosten van deze gedichten nam wijkgemeenschap Groot Deijleroord voor haar rekening.

4. Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar. 
Het gebouw van de bibliotheek in Wassenaar bestond 10 jaar en in samenwerking met de bibliotheek vond in hun
feestweek de onthulling van de gedichten bij het Deijlerhuis plaats. Uit tal van activiteiten die op die dag plaatsvond
bleek een mooie samenwerking tussen de bibliotheek, de wijkgemeenschap Groot Deijleroord en de Stichting
Poëzieroute Wassenaar.

5. Commissie Kerk & Kunst Messiaskerk. 
Op de dag van de onthulling van het gedicht van Bauwke Zijlstra werd tevens een expositie van zijn schilderwerk
geopend.  Daartoe vond veelvuldig overleg plaats met deze commissie en met de familie van Bauwke Zijlstra. Ook
werd het transport van schilderijen geregeld.

6. Staatsbosbeheer. 
In verband met het realiseren, plaatsen en de onthulling van het gedicht van Bram de Voogd heeft veelvuldig contact
plaatsgevonden met Mark Kras van Staatsbosbeheer en met de familie van Bram de Voogd. Dit omdat het gedicht op
het terrein van Staatsbosbeheer werd gerealiseerd.
In verband met het realiseren van het gedicht van Jan Paul Bresser bij de ingang van Lentevreugd dat eigendom is van
Staatsbosbeheer was hierover wederom contact met Mark Kras en zijn team, hetgeen heeft geleid tot een akkoord
voor het plaatsen van het gedicht.

7. Firma's.
Het Graveerbedrijf in verband met het realiseren van de glasplaat met gedicht van Frans Buis bij het Deijlerhuis.
De firma Benelli  in verband met het realiseren en plaatsen van het bankje met gedicht van Bauwke Zijlstra bij het
Pauwhof monument.
De firma Peerdrops in verband met het realiseren van de golf met gedicht van Bram de Voogd langs het fietspad naar
het strand.

8. Kunstenaar.
Helaas werd in het voorjaar het gedicht van  Fetze Pijlman in het park bij de Parklaan door vandalen dusdanig
beschadigd dat een nieuwe glasplaat in de houtsculptuur moest komen. Veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden met
Martien van Vliet, die deze houtsculptuur gemaakt heeft. Hij heeft in het najaar van 2019 de sculptuur zo
vandalismebestendig als mogelijk is hersteld.
Overleg geweest met Hendrik Ribot om de waslaag op het gedicht van Bill van der Meulen te verwijderen en er een
nieuwe waslaag op aan te brengen. Dat zal in het voorjaar van 2020 gebeuren.

9. Particulieren
Mevrouw Bloemers, dochter van Bauwke Zijlstra in verband met de onthulling van het gedicht en de expositie van
het werk van haar vader
Mevrouw Bresser, weduwe Jan Paul-Bresser.
in verband met een te realiseren gedicht van Jan Paul Bresser in 2020 vond er regelmatig overleg plaats tussen zijn
weduwe en Staatsbosbeheer, omdat dit gedicht geplaatst wordt op het terrein van Staatsbosbeheer.
Mevrouw van der Putte, dochter Bram de voogd, in verband met het realiseren en de onthulling van het gedicht van
haar vader.

10.  Politie. 
Er is aangifte gedaan in verband met het vandalisme van het gedicht van Fetze Pijlman. Maar dit heeft niet tot
resultaat geleid.



11. Vrijwilligers.
We hebben twee vrijwilligers die zorg dragen voor het schoonhouden van drie gedichten. Er is behoefte aan meer
vrijwilligers, gedacht wordt over een plan waarin mensen een gedicht kunnen adopteren.

De gedichten worden nu regelmatig door een van de bestuursleden nagelopen en schoongemaakt met de daartoe
benodigde middelen. Een aantal gedichten heeft veel onderhoud nodig.

E. Het verwerven van inkomsten. 
 middels particuliere giften: € 312,50 
 middels subsidie Gemeente Wassenaar: € 1447,24,--

F. PR-aktiviteiten.
Na het plaatsen van een gedicht werd er een artikel in De Wassenaarse Krant geplaatst waarin informatie over de
dichter, het gedicht, de locatie van het gedicht en een foto. Alle gedichten zijn feestelijk onthuld.
De website is steeds bijgewerkt met nieuws, foto's, wandelroute en fietsroute met plattegronden.
Regelmatig zijn er folders gelegd in de bibliotheek, Gemeentekantoor en Messiaskerk en De Wassenaarse Krant
waarin informatie  over de gerealiseerde gedichten in de openbare ruimte in Wassenaar.
Dit jaar maakten wij twee keer een wandeling met geïnteresseerden langs de gedichten in het centrum.
Gedichten uit onze route zijn  geplaatst op de website: https://straatpoezie.nl/kaart

G. Voorbereidende werkzaamheden voor gedichten die in 2020 gerealiseerd zullen worden.
Bij Burchtplein, een gedicht van Riet Raaphorst.
Bij Lentevreugd, een gedicht van Jan Paul Bresser.

H. Brochure.
Voorbereidingen zijn getroffen voor het maken van een handzame brochure van de Wassenaarse Poëzieroute.


