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Beste deelnemers van De Aanloop en ouders/verzorgers, 
 
Nu we eindelijk weer op kunnen starten met onze activiteiten en we elkaar eindelijk weer wat vaker 
gaan zien, zijn we ook bezig met een spannend nieuw project. 
 
We gaan ons met een groepje enthousiaste deelnemers en vrijwilligers richten op poëzie!  
Iedereen kan gedichten schrijven, zelfs als communiceren lastig is, want iedereen heeft gevoelens en 
gedachten die, al dan niet met een beetje hulp, in taal gevat kunnen worden en op die manier een 
weg naar buiten kunnen vinden. 
 
We komen regelmatig bij elkaar 
Idee is dat we met een groepje van 10 tot 15 deelnemers onder begeleiding van 5 vrijwilligers, die 
speciaal voor dit project getraind worden, vanaf zaterdag 5 maart om de week bij elkaar gaan komen 
op zaterdagochtend om tijdens 7 bijeenkomsten in totaal te komen tot teksten die uit het hart 
gegrepen zijn. We gebruiken hiervoor een speciale, beproefde methode, waarover je meer kunt 
lezen op: https://www.gedichtenlaboratorium.nl 
 
Iedereen kan meedoen. Ook als schrijven of praten niet lukt. Wij helpen je! 
Dit zal dan leiden tot een aantal mooie gedichten, eind mei. Deze gedichten worden vervolgens 
opgenomen in een bundel die uitgebracht gaat worden. Daarnaast doen alle gedichten die 
geschreven worden automatisch mee aan een landelijke wedstrijd. 
 
We gaan de gedichten ook ‘uitvoeren’ 
Na de zomer gaan we dan met deze teksten aan de slag wat betreft uitvoering. We gaan de 
deelnemers begeleiden bij het voordragen van hun gedicht, of als dat niet lukt, op zoek naar andere 
manieren om de teksten tot leven te wekken. Bijvoorbeeld door er een korte scene van te maken die 
door deelnemers gespeeld wordt, of door teksten op muziek te (laten) zetten, allemaal onder 
begeleiding van professionals. 
 
En natuurlijk een groot feest 
Dat leidt komende winter dan tot een groot poëziefeest, waar niet alleen deze uitvoeringen op het 
toneel worden gebracht, maar waar ook de bundel wordt gepresenteerd en de winnaars van de 
landelijke gedichtenwedstrijd door een vakkundige jury van dichters bekend worden gemaakt.    
 
Wil je eerst meer informatie? 
Wij werken voor dit project samen met Special Arts. In 2017/2018 is dit poëzieprogramma al eerder 
door Special Arts georganiseerd onder de naam ‘Het Andere Gedicht’. Zie voor een sfeerimpressie 
van die eerdere editie: 
https://www.specialarts.nl/339636/projects/het-andere-gedicht-2017.html 
 
Kortom: wij hopen dat er deelnemers van De Aanloop zijn die mee willen doen! 
 
Praktische informatie 
Data: zaterdag 5 en 19 maart, 2, 16 en 30 april en 14 en 28 mei 
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur 
Locatie: pand van De Aanloop in Hoofddorp 
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KRAAN OPEN 
 
water geven 
doet de regen 
buiten in de lucht 
planten nat maken 
 
boven in de lucht 
engeltje zet kraan open 
en dan weer dicht 
dan is droog buiten 
 
Fred Fontein 
 

KATTENKWAAD 
 
Samen met mijn broer 
Pijltjes wegblazen 
Belletje trekken 
En koekjes pikken 
Stiekem op de trap 
Samen opeten 
 
Katten wegjagen 
Nat van de waterbuis 
Waterballonnen gooien 
Naar voorbijgangers op feestjes 
Samen Lachen 
 
Hester Olsthoorn 

 

ONBELEEFDE POES 
 
poes kom eens 
ik wil je aaien 
 
ze komt niet 
loopt door 
zie ik haar achterste 
 
onbeleefde poes 
ik hoef je kont 
niet te zien 
in mijn gezicht 
 
dat is niet netjes 
maar ja… 
 
jij bent een poes 
loopt gewoon door 
met je achterste 
 
Lisbeth Schuller 

 

HEEL VEEL VRAGEN 
 
elke dag stel ik mensen 
heel veel vragen 
vraag veel aandacht 
dat hoort bij mij 
omdat ik graag 
dingen wil weten 
 
soms zeggen mensen 
dat ik nieuwsgierig ben 
ik denk dat het komt 
door mijn handicap 
daardoor stel ik elke dag 
heel veel vragen 
 
Minco Feringa 

 

 
Lijkt het je leuk, mail ons dan op poezie@deaanloop.nl  Dan gaan we er met z’n allen iets heel moois 
en waardevols van maken! 
Hieronder alvast ter inspiratie een paar mooie gedichten, geschreven door deelnemers van ‘Het 
Andere Gedicht’. 
 
We horen graag van jullie! 
 
Hartelijke groet, 
Lex Passchier, Janny Steenman, Alma Haytink en Martijn Plukkel 
poezie@deaanloop.nl 
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