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P E R S U I T N O D I G I N G  
Alblasserdam, 6 mei 2022  

 

 

Beste redactie, 

 

Op maandag 9 mei overhandigt wethouder Kees Jongmans een gedichtenbundel aan basisschool Het 

Kompas met gedichten die gemaakt zijn door leerlingen van de school. Zij deden dit tijdens een 

workshop van dichter Jos van Hest die hij gaf op een bijzondere plek: bij het Rijzenwiel aan de West 

Kinderdijk in Alblasserdam. Maandag 9 mei zien de kinderen hun eigen gedicht gedrukt in een bundel 

weer terug. U bent van harte welkom om hiervan verslag te doen. 

 

Dichter bij de polder 

De workshop hoort bij het project Dichter bij de Polder van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. De 

Lionsclub nodigt landelijk bekende dichters uit om een gedicht te schrijven op een zelfgekozen plek in 

het landschap van de Alblasserwaard. Van het gedicht wordt een bronzen plaquette gegoten die op deze 

plek komt te staan. In 2020 maakte Anne Vegter het gedicht Rijzenwiel aan de West Kinderdijk in 

Alblasserdam. Het is het vijfentwintigste gedicht in deze reeks van 'polderpoëzie'. 

 

Workshop voor bovenbouw 

Omdat de Lionsclub de combinatie van cultuur en educatie belangrijk vindt, krijgt de bovenbouw van een 

school in de buurt van de locatie van het gedicht een workshop aangeboden. Dichter, schrijver en docent 

Jos van Hest leert kinderen met woorden te spelen en het resultaat wordt gebundeld. 

 

Dichtbundel te leen en te koop 

De gedrukte bundel wordt opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De 

bundel is ook te koop bij de boekhandel en te leen bij de bibliotheek AanZet in Alblasserdam. Door de 

coronamaatregelen is de overdracht van de bundel aan de school wat vertraagd. 

 

Datum: 9 mei 

Locatie: School met de Bijbel Het Kompas, Scheepsbouwplein 10 

Tijdstip: 14.00 uur 

 

Met vriendelijke groet,  

Jantien de Jongste 

Team communicatie gemeente Alblasserdam 
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