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Stadsdichtersduo Literatuurquiz

Schrijversontmoetingen LiteratuurPrijs Zeist



Literair  Zeist

De Stichting Literaire Activiteiten Zeist, roepnaam Literair Zeist, is in 
2004 opgericht om literaire activiteiten in Zeist en omgeving te initiëren, 
te ondersteunen en mede te organiseren.

In samenwerking met Bibliotheek Idea worden diverse leesgroepen, 
boeiende schrijversontmoetingen en een Boek & Film programma  
georganiseerd. Het seizoen wordt in april afgesloten met een  
Literatuurquiz.

Tevens worden onder verantwoordelijkheid van Literair Zeist de twee-
jaarlijkse LiteratuurPrijs Zeist en het Stadsdichterschap voor Zeist 
uitgevoerd. Verder werkt Literair Zeist mee aan de uitvoering van diverse 
literaire projecten.

In samenwerking met Cultuur Zeist worden ca. zes keer per jaar het 
Vertelcafé Zeist en het jaarlijkse Festival Zeist Vertelt georganiseerd.
Het jaarlijkse Kinderboekenfeest in Figi wordt mede door Literair Zeist 
ondersteund.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 

Meldt u zich op www.literairzeist.nl aan voor onze Nieuwsbrief en 
‘like’ ons op Facebook.

LiteratuurPr i js  Zeist  2018
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Activ i tei ten

Ontmoetingen met schri jvers/dichters
In samenwerking met de boekhandels in Zeist en Bibliotheek Idea wordt dit 
seizoen een aantal spraakmakende schrijvers/dichters ontvangen. Voor dit 
seizoen zijn al geboekt: Peter Buwalda over Otmars zonen (8 oktober 2019), 
Wim Kozijn over de dichter Hendrik Marsman (30 januari 2020) en Martin de 
Haan, vertaler van de romans van Houellebecq (12 februari 2020).  
Het actuele aanbod wordt bekend gemaakt via onze website, Facebookpagina 
en Nieuwsbrief.

Leesgroepen
In een leesgroep bespreekt u boeken met elkaar en deelt u uw leeservaringen. 
Alle leesgroepen worden begeleid door deskundige en ervaren leesgroep- 
begeleiders. Actuele informatie, o.a. data en te bespreken boeken, is te  
vinden op onze website.

Boek & F i lm 
Een filmprogramma voor liefhebbers van goede literatuur en de betere films.
Twee series van vijf boekverfilmingen met inleidingen en nabesprekingen door 
filmjournalist en literatuurliefhebber Harry Peters in Figi Bioscoop Zeist. 

LiteratuurPri js Zeist
Tweejaarlijkse schrijfwedstrijd, afwisselend poëzie en proza. In 2020 wordt 
weer een open verhalenwedstrijd uitgeschreven. De prijsuitreiking en de  
presentatie van de bijbehorende verhalenbundel vindt in november 2020 
plaats tijdens een feestelijke avond met muziek.

Fest ival  Zeist  Ver tel t
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Activ i tei ten

Stadsdichtersduo van Zeist
Op 13 april 2019 werden Mary Heylema en Diet Groothuis tijdens een 
StadsdichtersEstafette benoemd als nieuwe Stadsdichters van Zeist.  
Zij zullen - net als hun voorganger Henjo Hekman -  gedichten bij officiële 
gebeurtenissen in de gemeente schrijven en voordragen. Het zullen gedichten 
zijn waarin actueel nieuws in de gemeente op een ludieke, kritische of 
vervreemdende wijze wordt belicht. Verder zijn ze ambassadeurs van de 
poëzie in Zeist. 

Literatuurquiz
Met de Literatuurquiz sluit Literair Zeist het seizoen af. Deelnemers testen 
hun literaire kennis. Drie rondes met vragen over bekende schrijvers en hun 
boeken. Merel Jansen en Frank Heinen presenteren deze onderhoudende 
en vrolijk makende literaire quiz.

Onze samenwerkingspartners: 

Bibliotheek Idea Zeist, Taalpodium, Libris Boekhandel  
Kramer & Van Doorn, Groenveld Boeken, Hotel Theater Figi, Boek & 
Theater Zeist en CultuurZeist. Incidenteel werken we samen met andere 
culturele en maatschappelijke organisaties in Zeist.  
Dankzij een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Zeist en de Van Veen-
endaal-Bot Stichting kunnen wij onze activiteiten uitvoeren. 

Literatuurquiz
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Dat je elke dag weer opstaat, naar je 
werk gaat, de supermarkt of school.
Dat je elke dag je brood eet, je 
   bloemkool of je kippenpoot. 
En ’s avonds een vergadering, een  
   boekverslag, de fitness. Elke dag. 

Je hebt genoeg te doen zo, 
wat moet je met elkaar?
Iedereen een eigen tempo, eigen kleren,
eigen smaak of spraak. 

Maar allemaal een hoofd, twee handen. 
Allemaal een dromend hart.

Ooit leerde je hier lopen,
kwam je voor je werk hierheen, 
vluchtte je uit bange streken,
of wóón je hier alleen. 

Deze neergestreken zwerm 
in dit tot stad verklede dorp. 
Ieder in zijn korf met kamers,
ieder in zijn raat. 

In Z
eist

Allemaal een hoofd, twee handen. 
Allemaal een dromend hart.

En buiten staat de zonnebloem,
ze kijkt voorbij het hek.
Je denkt: wat mooi,
wie heeft dat zaad gestrooid?

Dat deze bloem de grond uitgroeit
totdat het kleuren spat
en honing vloeit
en honing vloeit.

We ploeteren, we doen ons best,
warme, frisse, boze, mensen
zachte, wilde, strenge.
En elke avond voor het slapen
willen we het liefst een zoen. 
Als honing. 

Diet Groothuis en Mary Heylema, april 2019, 
geschreven ter gelegenheid van hun benoeming 
tot stadsdichtersduo van Zeist.

Stadsdichtersduo 
Diet Groothuis en Mar y Heylema



literairzeist.nl
Markt 1, 3701 JZ, Zeist
E-mail: info@literairzeist.nl

• Leesgroepen

• Ontmoetingen met schrijvers/dichters

• Boek & Film

• Stadsdichtersduo van Zeist

• LiteratuurPrijs Zeist

• Festival Zeist Vertelt/Vertelcafé Zeist

• Literaire activiteiten in de openbare ruimte

• Kinderboekenfeest

Act iv i te i ten


