
Tot slot 
- De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2005. Hierin meer nieuws over:  
- De Dag van de Poëzie
- Successen van de workshops
- Het poëziegala
- En andere poëzie-avonturen

Meer informatie
Stichting AGO
T.a.v.  Het Gedicht
Postbus 39
1110 AA Diemen

Telefoon:  020 - 3141516
E - mail: info@hetgedicht.nl

Met liefde, 
Krista Heijster 
Judith Kuneken
Projectorganisatie ’Het Gedicht’

 
WWW.hetgedicht.Nl 
 

Het Gedicht wordt financieel mogelijk gemaakt door: 
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), het 
VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Collecte 
Verstandelijk Gehandicapten.   
 Gedichtenwedstrijd 2004 - 2005 ‘Met Liefde’ 

voor mensen met een verstandelijke beperking 
www.hetgedicht.nl

Gedichtenwedstrijd en workshops ‘Gedichten Maken’: september 2004 t/m januari 2005

Een initiatief van de Stichting AGO in samenwerking met de Stichting Taal en Kunstenaars&CO
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Jury
Binnenkort gaat een deskundige jury onder bezielende leiding van voorzitter  
Cees van der Pluijm zweten op de ingezonden gedichten. Een hele klus voor de juryleden om 
een selectie te maken uit al dat moois! Het jurypanel bestaat uit bekende schrijvers en dichters: 
Herman Brusselmans, Dorinde van Oort, Mensje van Keulen, Naïma El Bezaz, 
Hubert Roza, Edward van de Vendel en Annelies Verbeke. 

Ruim 160 gedichten worden in een gedichtenbundel gepubliceerd. Vijf 
gedichten worden met een prijs bekroond. Als klap op de vuurpijl wordt één 
gedicht mogelijk in een lied op een cd-single bezongen door een bekende 
Nederlandse artiest of band. 

Poëziegala 
De datum van het poëziegala is bekend! Op donderdag 26 mei 2005 
spettert het van poëzie, zang, theater en andere amuses in Muziekcentrum 
Vredenburg in Utrecht. Want ook dit jaar is het poëziegala terug! 

Een knallend feest van woorden en letters voor dichters, vrienden, artiesten, familie en andere 
betrokkenen. Onder het genot van muziek en entertainment worden tijdens deze dag cd, 
gedichtenbundel en winnaars gepresenteerd.  
Ook de Nederlandse media zijn in volle getale aanwezig!

Dag van de Poëzie 
'Het Gedicht' ontbreekt natuurlijk niet tijdens de landelijke Gedichtendag op 27 januari 2005.
Dit is een groot poëziefeest waarvoor onder andere boekhandels, bibliotheken, scholen en lite-
raire organisaties poëzie-activiteiten ontplooien in Nederland en België. Ook wordt de ‘Dichter 
des Vaderlands’ bekendgemaakt. 'Het Gedicht' laat deze dag in het gehele land van zich horen, 
zodat iedereen overtuigd raakt van de prachtige kwaliteit van de gedichten. 
 
In samenwerking met andere dichters dragen deelnemers van 'Het Gedicht' gedichten voor tij-
dens open podia en opvoeringen, maar ook in verpleeghuizen.  Zo treden deelnemers van ‘Het 
Gedicht’ op onder leiding van de bekende Utrechtse dichter Ingmar Heytze in de stadsbli-
bliotheek van Utrecht.  Aanvang: 19:00 uur. 

Meedoen of ideeën spuien tijdens de landelijke 
Gedichtendag?  
Twijfel niet en neem contact op met 'Het Gedicht'. 
Dichters kunnen zich bij 'Het Gedicht' opgeven om mee 
te doen met allerlei voordrachten en opvoeringen. Op 
27 januari is 'Het Gedicht' in diverse provincies aan het 
dichten en dus altijd in de buurt! 

 
 

Welkom
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het project 'Het Gedicht: Met 
Liefde'. Dit project is dé gedichtenwedstrijd voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Nederland en België. Het thema van dit 
jaar is 'Liefde, vriendschap en familie'. 

Freek de Jonge is ambassadeur van dit unieke project!  

duizend en één gedicht…
Dagelijks maakt de gedichtenbrievenbus een reis langs liefdeservaringen 
en familiegeschiedenissen. Want al vanaf het begin van de gedichtenwed-
strijd rammelt de postbus van de gedichten en levensverhalen! 

'Het Gedicht' telt nu ruim 600 gedichten van dichters uit Nederland en België. 
Vanwege het grote enthousiasme verwacht 'Het Gedicht' dit jaar duizenden gedichten te 
mogen ontvangen. Dichters en schrijvers kunnen tot 14 januari 2005 gedichten insturen. 

Workshops 
Dat is nog niet alles! 'Het Gedicht' organiseert 50 workshops 'Gedichten Maken'. Deze wor-
den geheel vanuit het project gefinancierd. De workshops waren binnen twee weken vol-
geboekt en blijken dus een groot succes! Kunstenaars zijn speciaal opgeleid door Stichting 
Taal om les te geven. In oktober 2004 zijn de workshops 'Gedichten Maken' bij dagcentra, 
ateliers en VSO-scholen van het noordelijkste puntje van Groningen tot diep in België 
van start gegaan. Sindsdien stromen vrolijke reacties van deelnemers over 'gedachten en 
gedichten' binnen. Steeds meer instellingen tonen behoefte aan meer workshops.

Mede door het organiseren van de workshops wil 'Het Gedicht' taal-
vorming bij mensen met een verstandelijke beperking stimuleren. 
Deelnemers plezier laten beleven met taal en hiermee hun 
gevoel van eigenwaarde vergroten. Daar gaat het om!

‘Het Gedicht’ verzorgt nog steeds workshops voor instel- lingen 
binnen de gehandicaptenzorg. Dit is alleen nog maar mogelijk tegen beta-
ling. In samenspraak wordt het aantal en de duur van de lessen bepaald. Hierdoor kan elke 
workshop op maat gemaakt worden naar de wensen en financiële mogelijkheden van de 
instelling. Uiteraard kan deze workshop ook nog plaatsvinden na de sluitingsdatum van de 
gedichtenwedstrijd.  
 
Wilt u hier meer informatie over neem dan contact op met Krista Heijster.

WWW.hetgEdicht.nl

Jou gezicht,

Mooi en lief.

Ik zucht. 

Ik ben verliefd.

 
Danny van der Velden

Vriendin


