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Beste Poëzieliefhebber, 

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling in het Poeziecentrum Nederland. Daar zijn we blij mee, want we 

investeren veel (tijd, geld en energie) in ons unieke centrum. Voor zover wij weten het enige particuliere 

documentatiecentrum waar u terecht kunt met bijna elke vraag op poëziegebied.  

Natuurlijk kunt u inmiddels ruimschoots terecht op internet; in het Poëziecentrum Nederland kunt u bundels, 

bloemlezingen, naslagwerken en artikelen gewoon in de hand houden en raadplegen. 

 

Het Poëziecentrum Nederland is in 2000 van start gegaan; sindsdien heeft het diverse activiteiten ondernomen 

en ondersteund. Vanaf april 2014 is het PcN gevestigd in Nijmegen in het gebouw van de Bibliotheek de 

Mariënburg, de centrale bibliotheek van de OBGZ (Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid). 

Het PcN organiseert op de 2de zaterdag van de maand een dichtersmiddag: Ontmoet de dichter …, een 

kleinschalige activiteit waarbij het publiek aan tafel zit met de gastdichter, die ingaat op vragen, leest uit eigen 

werk en toelichtingen geeft op thema’s, motieven en gebruikte beelden. Inmiddels zijn ruim 80 dichters al te 

gast geweest. 

 

Op wat incidentele subsidies na is het Poëziecentrum Nederland een volledig particuliere stichting die wordt 

gefinancierd uit de eigen portemonnee. Gelukkig is in 2007  het fonds Vrienden van het Poëziecentrum 

opgericht; de groeiende groep Vrienden draagt bij in de exploitatiekosten, die gemaakt worden voor de 

vergroting van de naamsbekendheid en voor de collectievorming. Zo is uit de Vriendenbijdrage in 2008 de 

webstek gefinancierd, waardoor het PcN nu ook digitaal bereikbaar is; ook is met een deel van de 

Vriendenbijdrage in 2009 een aantal boekenkasten (zie de foto) betaald dat nodig was door de groei van de 

collectie.. De Vriendenbijdrage wordt ook gebruikt voor de afleveringen van Ontmoet de dichter… 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft aan het Poëziecentrum Nederland voor alle inzet en 

activiteiten de Gelderse Pauwenveer 2012 toegekend. 

           
 

De Vrienden zullen ook in de toekomst een belangrijke rol  blijven vervullen voor het Poëziecentrum 

Nederland. Daarom zijn wij ook blij met uw belangstelling. Als u overweegt om ook Vriend te worden van het 

Poëziecentrum Nederland, vult u dan het aanmeldingsformulier in en stuur het op. U bent van harte welkom! 

 

Met een vriendelijke groet, 

Poëziecentrum Nederland 

Wim van Til 
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Ja! Ik word Vriend van Poëziecentrum Nederland met ingang van 2014 en ik kies voor de volgende 

categorie: 

 

0 persoonlijk lidmaatschap € 25,00 per kalenderjaar 

 

0 persoonlijk lidmaatschap € 50,00 per kalenderjaar 
 

 u ontvangt jaarlijks een inkjetprent van Gerrit Westerveld, geïnspireerd op een gedicht uit de  

 collectie van het Poëziecentrum en u hebt korting op de entreekosten voor het PcN. 

 

0 persoonlijk lidmaatschap € 75,00 per kalenderjaar 
 

 u ontvangt jaarlijks een inkjetprent van Gerrit Westerveld, geïnspireerd op een gedicht uit de  

 collectie van het Poëziecentrum en u hebt vrije toegang tot de activiteiten van het PcN.. 

 

0 persoonlijk lidmaatschap € ......  (s.v.p. bedrag invullen) vrije gift, eenmalig/jaarlijks*) 

 

 

Naam: ............................................................................................................................................. 

 

Adres: ............................................................................................................................................. 

 

Postcode: ............................. 

 

Woonplaats: .................................................................................................................................... 

 

E-mail: ............................................................................................................................................ 

 

Datum: …………………………………………………….. 

 

Handtekening: ........................................................................ 

 

 

U ontvangt een factuur op het aangegeven adres met daarop vermeld de betaalwijze van uw bijdrage. 

Dat vindt elk jaar in de maand november plaats tot u ons meldt, dat u de vriendschap beëindigt. 

Hartelijk dank voor uw steun! U kunt ons nu al verder helpen door deze brief en dit formulier onder de 

aandacht te brengen van zoveel mogelijk poëzieliefhebbers. 

 

 

 
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is 
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