Jaar(beeld)verslag 2020
2020 stond in het teken van corona. I.v.m. het jubileumjaar 75 jaar
vrede startten we het jaar met de focus op vrijheid. Niet in de
historische context, maar met de focus op het vrijheidsgevoel dat
veel buitenstanders ervaren in HvH. We hadden een historische
avond voorbereid en we waren gestart met een poëziewedstrijd. We
voerden ook gesprekken met de camping, want daar heerste
voorheen het ultieme vrijheidsgevoel. Op de camping wilden we in
september onze kunstroute en onze poëziemiddag houden.
Historische avond afgelast
Onze historische avond was gericht op de
Rotterdamse bleekneusjes die sinds de jaren
30 in de zomervakantie naar HvH kwamen.
Ook zij ervoeren hier vrijheid.
Een artikel in De Havenloods en een oproep
op Radio Rijnmond moesten belangstelling
vanuit R’dam generen.
De eerste lockdown gooide roet in het eten.
Al snel bleek dat ook de voor september
geplande kunstroute niet mogelijk zou zijn.

Voorjaar: het roer ging om
We bogen het thema om naar de
beperkingen door de LockDown.
Weg vrijheid!
Voor onze wedstrijd richtten we
ons op 1. kinderen (m.m.v. de
Jozefschool), 2. jongeren (m.m.v.
het jongerenwerk),
3. volwassenen (m.m.v. Schrijvers
tussen de Kassen).
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Voorjaar: Toch nog kunstroute
Onverwacht diende zich toch een
kunstroute aan. Het idee kwam van
Annet Schipper, de cultuurscout. Het
KUZ-huis en KUnSTPLAATS sloegen de
handen ineen. Het werd een
kunstroute achter ramen en in tuinen.
Er meldden zich 38 kunstenaars.

KUnSTKUZ
De bijdragen van KUnSTPLAATS lagen
vooral op het terrein van de
communicatie.
We joegen het project aan met
advertenties en artikelen in de HK.
Verder leverden we twee artikelen
over deelnemende kunstenaars:
Corrie Nuijen en Reinier Lagerwaard.
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Vrijheid in coronatijd
Ondertussen deden we veel moeite
om kindergedichten en jongerenfilmpjes binnen te krijgen.
Dankzij de Jozefschool lukte het met
de kindergedichten. Helaas leverde
onze inspanning geen filmpjes van
jongeren op.

13 september poëziemiddag
Uit de inzendingen stelden we twee
dichtbundels samen: een voor kinderen,
een voor volwassenen.
M.m.v. Chateau du Lac en de
verkeersregelaars lukte het om een
coronaveilige omgeving te creëren voor
een poëziepodium voor 40 mensen.
Onder optimale weersomstandigheden
werden de geselecteerde gedichten
gepresenteerd en ook enkele gedichtjes uit
de kinderbundel.

De enig dissonant
was de afmelding
door de jeugdstadsdichter van
R’dam.
Sinds februari
waren we er mee
bezig geweest en
ze had toegezegd
te komen.
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Projecten van anderen
Hoewel we zelf niets deden aan het
gedenkjaar 75 jaar vrede, werkten
we wel mee aan drie Hoekse
projecten die te maken hadden met
de oorlog:
1. website Voetstappen
naar een nieuw leven
2. project stenen Daan
Roosegaarde (4 mei)
3. gedenksteen Kamp Vianda

2020 was een bijzonder jaar met veel improvisatie, maar we kijken er tevreden
op terug.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door
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