
Stichting Poëzieroute Wassenaar Jaarverslag 2018

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
Om de doelstelling te verwezenlijken kwam het bestuur bij elkaar tijdens vergaderingen, maar ook was er veelvuldig overleg per
mail of per telefoon.
 

ACTIVITEITEN
A- gerealiseerde gedichten
Dit jaar is in de openbare ruimte van Wassenaar het gedicht ‘Weerzien’, van Boudewijn M. I. Büch uit: Verzamelde
gedichten 1995, gerealiseerd.
Dit gedicht is gerealiseerd op een vlinderpaneel van cortenstaal en trespa.  Het is geplaatst in het duingebied van
Staatsbosbeheer langs het wandel- en fietspad bij de Dennenberg in het Hollands Duin en feestelijk onthuld op 14
november 2018 door Patrick Buch, de broer van Boudewijn Büch.
Hiervoor is veelvuldig overleg geweest met de Gemeente Wassenaar, Staatsbosbeheer en het bedrijf dat het
vlinderpaneel heeft gerealiseerd.

B- Voorbereidende werkzaamheden voor gedichten die in 2019 gerealiseerd worden
1- bij monument Pauwhof; gedicht van Bauwke Zijlstra.
Omgevingsvergunning is aangevraagd en verkregen. Contacten met firma die het bankje zal leveren en plaatsen en
materiaalmonsters opgehaald. 
Contact gehad met de dochter van Bauwke Zijlstra, in verband met het gelijktijdig houden van een expositie van
schilderwerk van haar vader na de onthulling. Contact met de gemeente in verband met schoonmaken Pauwhof
monument, want dat dient  opgeknapt voor de onthulling plaats gaat vinden.
2- bij Nederlandse Protestanten Bond; gedicht van Ida Gerhardt. 
Overleg gehad met de gemeente in verband met omgevingsvergunning, deze moest worden aangevraagd en die is
aangevraagd, maar toen bleek dat niet nodig te zijn. Contact gelegd met de uitgever in verband met auteursrechten.
3- langs het fietspad naar het strand; gedicht van Bram de Voogd. 
Overleg gehad met Staatsbosbeheer, ook met Dunea in verband met de vraag wie de eigenaar was van de grond,
dat bleek Staatsbosbeheer te zijn. Toch moest hiervoor ook overleg met de gemeente plaatsvinden, in verband met
het belendende fietspad, dat van de gemeente is.
4- nog onbekende locatie; gedicht van Jan Paul Bresser. 
Verzoek om een gedicht van hem op te nemen in de poëzieroute, daarvoor hebben we zijn Verzamelde gedichten
gelezen en gesprekken gehad met degeen die ons dit verzoek gedaan heeft en met de echtgenote van Jan Paul
Bresser. We hebben een gedicht gekozen en een ontwerp gemaakt.
5 - Deijlerhof; nog onbekend gedicht. De tuin van het Deijlerhuis is opgeknapt. Er is een oproep gedaan om een
gedicht te schrijven voor deze tuin. Binnengekomen gedichten zijn verzameld, zullen in 2019 door een jury
beoordeeld worden of er een uitgekozen wordt om te realiseren.



C- het onderhouden van een website: www.poezieroutewassenaar.nl
Op deze website is te lezen welke gedichten inmiddels zijn gerealiseerd, met datum, locatie en foto. 
De wandel- en fietsroute zijn bijgehouden met de daarbij behorende plattegronden.

D- het maken van een jaarverslag en financieel jaarverslag over 2016

E- contacten met de Gemeente Wassenaar in verband met: 

a-subsidie. Voor 2018 is een subsidie verstrekt van  € 1492,--
b: aanvraag omgevingsvergunning; diverse malen met de gemeente contact gehad in verband met de aanvraag van
de omgevingsvergunning voor het gedicht van Bauwke Zijlstra bij het monument van de Pauwhof en het gedicht van
Ida Gerhardt op de Lange Kerkdam 46. De omgevingsvergunning voor het gedicht van Bauwke Zijlstra werd
verkregen, voor de Lange Kerkdam 46 bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.
c: diverse malen contact gehad met Mark Veliscek (cultureel erfgoed en monumenten), die ons heeft laten weten
voor welke projecten we een omgevingsvergunning nodig hebben. Ook hebben wij hem geraadpleegd in verband
met de eigendom van percelen, waar we gedichten willen plaatsen en de toestemming die we van de gemeente
nodig hebben, ook als we geen omgevingsvergunning hoeven aan te vragen.
d: contact gehad met Maya van der Kooij in verband met het schoonmaken c/q herstel van het Pauwhofmonument,
waarbij wij het bankje willen plaatsen waarin het gedicht van Bauwke Zijlstra is gerealiseerd.

F -contacten met firma’s en particulieren in verband met het verwezenlijken van gedichten
a: in verband met het realiseren van het gedicht van Boudewijn Büch is er veelvuldig contact geweest met de firma
Peerdrops uit Delft die dit gedicht heeft gerealiseerd.
b: in verband met het realiseren van het gedicht van Bauwke Zijlstra is er regelmatig contact geweest met de firma
Benelli uit Alphen aan den Rijn.
c: Nederlandse Protestanten Bond. In verband met het 100-jarig bestaan van de NPB in 2019, waarbij een gedicht
van Ida Gerhardt onthuld zal worden, hebben wij regelmatig contact gehad met de NPB in verband met de aanvraag
van de omgevingsvergunning en met de Singeluitgeverij ivm auteursrechten. 
d: Kievietkerk. Naar aanleiding van de wens van een van de leden van de Kievietkerk om een gedicht van Barbara de
Beaufort te realiseren, hebben wij regelmatig contact gehad, maar het een en ander heeft nog niet geresulteerd in
een tastbaars resultaat.  Uit overleg met de gemeente blijkt dat daar een omgevingsvergunning aangevraagd zal
moeten worden.
e: Deijlerhof. In verband met het realiseren van een gedicht in de tuin van het Deijlerhuis is contact gezocht met het
bestuur naar de mogelijkheden. Naar aanleiding daarvan is een oproep geplaatst om gedichten voor de Deijlerhof in
te leveren voor het eind van het jaar.

G- het verwerven van inkomsten 
a: middels particuliere giften: € 65,--
b: middels subsidie Gemeente Wassenaar: € 1492
c: middels Stichting cultuur prijs Wassenaar € 2500

H- pr-aktiviteiten
a: het houden van lezingen; voor de bewoners van het Sophiekehuis ( januari) en voor de Past Rotarians Club
Wassenaar (augustus).
b: dit jaar maakten wij wandelingen met geïnteresseerden langs de gedichten in het centrum, o.a. tijdens de Rotary
Discon in april.
c: er zijn steeds actuele folders gelegd in de OBVW (openbare bibliotheek),  Messiaskerk en De Wassenaarse Krant
waarin informatie  over de gerealiseerde gedichten in de openbare ruimte in Wassenaar.
d: er was in november een expositie in de vitrinekast van de Messiaskerk over de Poëzieroute.
e: na het plaatsen van het 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. 
f: de website
Deze is bijgewerkt met nieuws, foto’s, wandelroute en fietsroute met plattegronden.
g: gedichten zijn geplaatst op de website van: https://straatpoezie.nl/

http://www.poezieroutewassenaar.nl


en op de website van Wouter van Heiningen:
https://woutervanheiningen.wordpress.com/2018/09/11/poezieroute-wassenaar/?fbclid=IwAR07SBEwM2Dm9haF
eT6uugkvdXEuIJTE1U7p9IjaOI7BoX2rnNRyHfcr64A

I- onderhoud bestaande gedichten
Een keer per twee maanden worden de gedichten schoongemaakt door een aantal vrijwilligers en het bestuur. De
bronzen druppel bij de Messiaskerk is opnieuw in de was gezet en de houtsculptuur in de Parklaan wordt opnieuw
geschuurd en in de epoxy gezet.

J- Wassenaarse cultuurprijs 2018 
De Stichting Poëzieroute Wassenaar mocht de tweejaarlijkse cultuurprijs van de Stichting Cultuurprijs Wassenaar in
ontvangst nemen uit handen van  Joop van Caldenborgh. Deze waarderingprijs bestaat uit twee half € 2500,–. De
deskundige jury bestond uit Jan van Bilsen als voorzitter, Else van Dijk-Staats, Yvette van Caldenborgh en Karin
Rahusen.
De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op 3 november in de filmzaal van de Wassenaarse
bibliotheek. Hieraan werd veel aandacht geschonken in de plaatselijke pers.


