
JAARVERSLAG STICHTING POËZIEROUTE WASSENAAR 2020

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 doelstellingen 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 een gedicht verrijkt nl. het gedicht ‘Voorjaar’ van Jan Paul Bresser
bij de ingang van ‘Lentevreugd’ aan de Katwijkseweg tegenover de Kokshornlaan. Helaas kon er geen feestelijke
onthulling plaatsvinden in verband met de maatregelen rondom corona.
http://www.poezieroutewassenaar.nl/gerealiseerde-gedichten/

B. Het onderhouden van een website: www.poezieroutewassenaar.nl
Op deze website zijn alle gedichten aangegeven die in de afgelopen 5 jaar zijn gerealiseerd, met datum, locatie en
informatie over de dichter. Op de website staan actuele plattegronden van de  wandel- en  fietsroute en foto’s van de
gedichten. 

C. Het maken van een jaarverslag en financieel jaarverslag over 2020

D. PR
Brochure: Overal woorden
Dit is de titel van een fraaie handzame brochure in kleurendruk die de Stichting Poëzieroute Wassenaar heeft
vervaardigd en dit jaar heeft uitgegeven. Hierin een uitgebreide fiets- en wandelroute met informatie over de dichters,
de bijzondere locaties van de gedichten en foto’s van de gedichten. Geïnteresseerden kunnen deze brochure voor €4,– 
aanschaffen bij de bibliotheek in Wassenaar en Voorschoten en bij De Wassenaarse Krant.

Video’s over gedichten langs onze Poëzieroute
Op diverse websites zijn video’s geplaatst over gedichten langs onze poezieroute
a- gedicht van Bill van der Meulen aan de Berkheistraat:
https://www.youtube.com/watch?v=OATd_Ip_UwM
b- gedicht van P.N. van Eyck aan de Schouwweg:
https://www.youtube.com/watch?v=4ceIqmlngHU
c- gedicht van Jaap Zijlstra aan de Zijllaan:
https://www.youtube.com/watch?v=aPKkNlnkB9I
d- gedicht van Fetze Pijlman in park bij de Parklaan:
https://www.youtube.com/watch?v=6sNvRx1_Hs0
e- gedicht van Ida Gerhardt aan de Dorpskerk aan het Plein:
https://www.youtube.com/watch?v=jjVsbnH12U0
f- gedichten van Frans Buys en Sophia Boot aan de Hofcampweg:
https://www.youtube.com/watch?v=1Jx_m0211k8
g- gedicht van Birgit van Zwicht aan de Bonifaciusschool op Kloosterland:
https://www.youtube.com/watch?v=2eDkJZLXOc4
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h- gedicht van Bauwke Zijlstra op de Raadhuislaan:
https://www.youtube.com/watch?v=umZZAhYYyaM
i- gedicht over Het dorp Wassenaar aan het Plein:
https://www.youtube.com/watch?v=tBMVReQGens
j- gedicht van Mieke van den Berg in Kerkehout:
https://www.youtube.com/watch?v=747Xvcype9Q
k- gedicht van Jan Jacob Slauerhoff in de Langstraat:
https://www.youtube.com/watch?v=nBTmMwkJqMM

plaatsing van gedichten op STRAATPOEZIE.NL
Gedichten uit onze route zijn  geplaatst op de website: https://straatpoezie.nl/kaart

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.
Voor 2020 is een subsidie verstrekt van  € 1447,24,--
Het jaarverslag en het financiële verslag over 2019 is aan de gemeente verstrekt.

2. Staatsbosbeheer. 
In verband met het realiseren, plaatsen en de onthulling van het gedicht ‘Voorjaar’ van Jan Paul-Bresser was er
regelmatig contact met Staatsbosbeheer  omdat het gedicht op terrein van Staatsbosbeheer is geplaatst.

3. Firma.
Er was regelmatig overleg met de firma Peerdrops in verband met de uitvoering van het gedicht bij Lentevreugd.

4. Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar. 
Contacten met deze bibliotheken in Voorschoten Wassenaar hebben geresulteerd in het feit dat de brochure op
deze locaties gekocht kan gaan worden. 
In verband met de corona, waardoor bezoek aan de bibliotheek niet mogelijk was, heeft de bibliotheek een digitale
huiskamer opgezet. Regelmatig heeft de bibliotheek filmpjes over de Poëzieroute geplaatst in deze digitale
huiskamer.

5. De Wassenaarse Krant 
Dit huis-aan-huisblad heeft artikelen opgenomen over de plaatsing van het gedicht bij Lentevreugd en het
verschijnen van de brochure.

6. Kunstenaar
Er is diverse momenten 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.  Wegens een verhuizing naar Gelderland, het gebrek
aan vervoer en andere persoonlijke omstandigheden  is dat in 2020 niet gelukt.

7. Particulieren
-Mevrouw Bresser, weduwe Jan Paul-Bresser, en Tineke van Veelen. 
In verband met een te realiseren gedicht van Jan Paul Bresser in 2020 vond er regelmatig overleg plaats tussen zijn
weduwe Ineke Bresser en Tineke van Veelen, die de kosten van het vervaardigen van dit gedicht op zich genomen
hebben. Zij waren bij de plaatsing aanwezig.

8.Verdere contacten
In verband met plaatsing van het gedicht van Riet Raaphorst heeft overleg plaatsgevonden met Martin Efdee. De
onthulling van dit gedicht is echter uitgesteld tot later datum in verband met de corona epidemie.
Henri Boshouwer-Kroet, woonachtig in Voorschoten, vroeg een aantal malen advies inzake een op te richten
Poëzieroute in Voorschoten.
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E. Onderhoud
De gedichten worden nu regelmatig door een van de bestuursleden nagelopen en schoongemaakt met de daartoe
benodigde middelen. Een aantal gedichten moet veelvuldig worden schoongemaakt.
Ook moest dit jaar actie ondernomen worden om graffity te verwijderen van een van de gedichten.
We hebben een vrijwilliger die zorg draagt voor het schoonhouden van twee gedichten. Er is behoefte aan meer
vrijwilligers, plannen hiertoe zijn nog niet verwezenlijkt.

F. Actiepunten voor 2021
1. Realiseren gedicht van Riet Raaphorst op het Burchtplein.
2. Werven van vrijwilligers voor schoonmaken gedichten.
3. Maken van video’s van de ontbrekende gedichten.
4. Groot onderhoud aan een aantal gedichten.


