
JAARVERSLAG STICHTING POËZIEROUTE WASSENAAR 2021

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
Op 18 september heeft burgemeester De Lange het gedicht ‘Aan Paul Julien’ van Riet Raaphorst onthuld. Dit gedicht
is geplaatst bij het Burchtpleinplantsoen, hoek Burchtplein Poortlaan en van Heeckerenstraat, schuin tegenover het
huis waar Paul Julien (1901-2001), ontdekkingsreiziger en antropoloog, gewoond heeft en dichtbij het huis waar Riet
Raaphorst (1919- 1946) in de Kerkstraat woonde.
https://www.poezieroutewassenaar.nl/gerealiseerde-gedichten/

B. Het onderhouden van de website: www.poezieroutewassenaar.nl
Op deze website zijn alle gedichten aangegeven die in de afgelopen 6 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. Ook zijn inmiddels van 14 gedichten uit onze route videofilmpjes te bekijken, waarin op een beeldende
manier verhalen over deze dichters, de desbetreffende locatie en over de eventuele onthulling worden vertoond.

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

D. PR
Brochure: Overal woorden
De handzame brochure in kleurendruk die de Stichting Poëzieroute Wassenaar in 2021 heeft uitgegeven is op de
verkooplocaties aangevuld en elke maand werd op de verkooppunten de QR-code vervangen.
Geïnteresseerden kunnen ook dit jaar deze brochure voor €4,–  aanschaffen bij de bibliotheek in Wassenaar en
Voorschoten en bij De Wassenaarse Krant. Aan deze brochure is in de lokale pers aandacht gegeven. Er zijn dit jaar
41 brochures verkocht.

Muziek Middag Messiaskerk
Bij de Muziek Middag in de Messiaskerk op 21 augustus werden zij omertips met gedichten uit de Poëzieroute
gepresenteerd in woord en beeld via de beamer. De vier driedimensionale kunstwerken met gedicht buiten het
centrum va  het dorp werden speciaal uitgelicht tot verrassing van het publiek.

Nationale sportweek 2021
Op verzoek van de Gemeente Wassenaar en de bibliotheek hield de secretaris op maandag 20 september een korte
diapresentatie in de bibliotheek over de Poëzieroute, waarna met belangstellenden langs gedichten in het centrum
werd gelopen. Ook nu bleek weer de verrassing van deelnemers dat zij vaak langs een gedicht waren gelopen en het
nooit hadden gezien.

Op diverse websites is informatie geplaatst over gedichten langs onze poezieroute:
a-plaatsing van gedichten op STRAATPOEZIE.NL

https://www.poezieroutewassenaar.nl/gerealiseerde-gedichten/


Gedichten uit onze route zijn  geplaatst op de website: https://straatpoezie.nl/kaart
b-op de website van Wassenaar-Voorschoten: beleef het betere buiten
https://www.wassenaar-voorschoten.info/nl/beleven/doen/fietsen/
c-op de website van de gemeente Wassenaar
https://www.wassenaar.nl/wandelen-in-en-rondom-wassenaar
d-op de website van Wouter van Heiningen
https://woutervanheiningen.wordpress.com/2018/09/11/

Video’s over gedichten langs onze Poëzieroute gemaakt in 2021 en op de website geplaatst
a-gedicht van Jan Paul Bresser bij ingang Lentevreugd langs de Katwijkseweg
https://www.youtube.com/watch?v=k4KR24m37hc
b-gedicht van Anthonie Donker in de Gravestraat
https://www.youtube.com/watch?v=dUsnr5T2bd4
c-gedicht van A. Marja in de Zuylen van Neijeveltstraat
https://www.youtube.com/watch?v=jCq2Q9rrklQ

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.
Het jaarverslag en het financiële verslag over 2020 is aan de gemeente verstrekt.
Er vond overleg plaats met de gemeente in verband met de onthulling door burgemeester L.A. de Lange op 18
september 2021 van het gedicht van Riet Raaphorst.

2. Buurtvereniging Burgwey.
Om de exacte locatie te bepalen en de meest passende vormgeving van het gedicht en de materiaalkeuze is
regelmatig overleg gepleegd met het bestuur van de buurtvereniging Burgwey.  De-omgevingsvergunning van de
Gemeente Wassenaar was reeds jaren geleden verstrekt.

3. Firma.
Er was regelmatig overleg met Bouwbedrijf Kortekaas en de firma Bos Las-en metaalwerken in verband met de
uitvoering van het gedicht bij het Burchtpleinplantsoen.

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 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.
Ook vond er contact plaats met de bibliotheek in verband met een presentatie over de Poëzieroute en een
wandeling langs gedichten in het kader van de Nationale Sportweek in september 2021.

5. De Wassenaarse Krant 
Dit huis-aan-huisblad heeft verslag gedaan van de onthulling van het gedicht bij het Burchtpleinplantsoen.

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. Daar hij niet meer in deze regio woont, was dat  lastig
te verwezenlijken, maar de oude waslaag is verwijderd en nieuwe waslaag is aan gebracht.

7. Particulieren
-Mevrouw Bresser, weduwe Jan Paul-Bresser. 
In verband met een te realiseren video over het gedicht van Jan Paul Bresser in 2021 vond er regelmatig overleg
plaats tussen zijn weduwe Ineke Bresser die ons aan veel fotomateriaal heeft geholpen.

https://straatpoezie.nl/kaart
https://www.wassenaar-voorschoten.info/nl/beleven/doen/fietsen/
https://www.wassenaar.nl/wandelen-in-en-rondom-wassenaar
https://woutervanheiningen.wordpress.com/2018/09/11/
https://www.youtube.com/watch?v=k4KR24m37hc
https://www.youtube.com/watch?v=dUsnr5T2bd4
https://www.youtube.com/watch?v=jCq2Q9rrklQ


8.Verdere contacten
Henri Boshouwer-Kroet, woonachtig in Voorschoten, vroeg een aantal malen advies inzake een op te richten
Poëzieroute in Voorschoten.

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.
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 2022
1. Werven van vrijwilligers voor schoonmaken gedichten.
2. Maken van video’s van de ontbrekende gedichten.
3. Groot onderhoud aan een aantal gedichten.
4. Herstel van het gedicht van Anthonie Donker op de molen na restauratie van de molen.


