
Poëzie-en taalmiddag

Zondag, 21 augustus van 14:00 - 17:00 uur

Overweersepolderdijk 24, Purmerend

In de kapel de expositie van 

 - beelden en glasobjecten van Karin Kuik

 - tekeningen van Nynke van Zwol

Tjerk (1989) is een dichter uit 

Purmerend. Schrijven is zijn Elly is van jongs af aan bezig

grootste hobby; daarnaast met proza en poëzie. Haar

werkt hij als hulpverlener en poëzie cirkelt rond thema's

is hij veel bezig met muziek en uit geloof & spiritualiteit,

Tjerk Hiemstra meditatie. Vaak vormen men- natuur, werk en reizen.

sen met al hun vragen en mogelijkheden zijn

vertrekpunt bij het schrijven. Zijn gedichten zijn Elly Linger-van Waarden

bedoeld als uitnodiging jezelf te ontmoeten

in de woorden van een ander.

Nelly is pianiste en musicologe, Nienke is

saxofoniste en houdt zich bezig met dans- en

gevechtskunsten; zij maakt ook grafiek.

Hun bijdrage bestaat uit voordracht van

gedichten in combinatie met mime. Nelly Koetsier en Nienke Dekker

Cor Wagenaar, foto: Lia Goldman

Cor verhuisde in 2018 naar de Beemster   De geboren en getogen Amsterdam-

en ontpopte zich daar als dichter. Hij   mer Frans woont in Diemen en is lid

maakte een dichtbundel ter gelegenheid   van Kunstzin Diemen als schilder. 

van 20 jaar Beemster werelderfgoed.   Spelen met taal heeft hem altijd ge-

Zijn 2e bundel zag in 2022 het levenslicht.    boeid en bijna dagelijks schrijft hij 

  Frans van Vuuren een zgn. Franseltje, veelal een ervaring

   Petra studeerde af aan de Gerrit uit het leven van Frans.

   Rietveldacademie in schilderen/

   grafiek; zij houdt zich nu ook Poëzie betekent voor Gisèle

   bezig met performance kunst en communicatie van hart tot 

  het schrijven van poëzie. hart. Zij heeft 3 dichtbundels

Petra Fenijn  'Precies Goed' is haar nieuwste uitgegeven en de 4e komt 

bundel. eraan. Zij heeft veel prijzen

volg ons ook op Facebook gewonnen en aan ruim 25
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