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Scrabble-route

Hieronder de letters van het alfabet met daar-
achter de letterwaarde. Kruis de letters aan
die je vindt in de route van Dichter bij Zee (zie
kaartje links). Van sommige letters kom je er
meer tegen, kruis deze dan nogmaals aan. (als
het goed is kun je 30 kruisjes zetten.)

A-1      B-3       C-5       D-2      E-1       F-4

G-3      H-4       I-1       J-4      K-3       L-3

M-3    N-1       O-1       P-3  Q-10 R-2

S-2   T-2   U-4    V-4    W-5     X-8 

Y-8   Z-4

Maak woorden van de gevonden letters. Je mag
alle letters maar 1 keer gebruiken (elk kruis-
je telt voor 1 letter). Hoeveel is je woord
waard (tel de letterwaardes bij elkaar op)?
En je woorden samen (totaalscore): 
De jury telt de hoogste score, maar kijkt ook
naar de beste woorden. Begin juli worden de
winnaars bekend gemaakt. Er zijn 3 prijzen.

Vul in: naam  
adres
telefoonnummer

Lever je scrabble-route in bij het Drijverhuis
(in het strandhuisje op het plein)

Succes! Eva Mondeel / Roland Dob Ria van Kooten
Mijn woord(en):



~De dichters ~ Ik ken die zee wel, met zijn grote handen – Aart van den Brink ~~~ Strand, jij immens mooie grote zandbak, waar ben je gebleven? – Bas ten Have ~~~~~~~~ bij korreltje, bij korreltje, bij korreltje bij – Bob boswinkel  ~~~~
~~~~~~~~~~Een flinke schep erbij Zandsuppletietij – Edwin Boering ~~~~~~~~~~~~~~~~ Een suppletie van verstekelingen – Marcel Dros ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hoe ik steeds dichter bij zee – Mare Hilstra (eilanddichter) ~~~~~~~~~~~
en dooldrift het eiland in wegebbend zand – Olga van der Klooster ~~~~~~~~~~~~~~~~ worstel je met de wind-de gretige – Elly Stolwijk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Door het infuus stuwt levenskracht – Fiet van Beek ~~~~~~~~~~~~~
~~~~ Zand-speelbal tussen wind en water – Gerrit Vennema ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Stroomribbels, zilverzand en duinland – Hilde Slooff ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ontfermt zich over het spiegelend watervlak – Peter Saal ~~~~~~~~

~~ de zee knaagt in vlagen  - Rob Komen ~~~~~~ de dansvloer van de zee – roop ~~~~~~~~~~~~~~~ Als het zand door de zee wordt meegezogen – Ruben de Groot ~~~~~~~~~~~ Kinderen doen het uit zichzelf – Theo Olthuis ~~~~~~~~
roert met zijn zuigmond, waterjets – Willem Broens ~~~~~~        ~~~~~~~~~ en kus je lage land – Willemien Spook (stadsdichter van Haarlem) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ waar ik mijn voetstap heb gezet – Karin Beumkes ~~

et kunstevenement Dichter bij Zee vindt normaal
gesproken plaats op en bij het strand van Paal 9. Dit jaar
wordt uitgeweken naar een andere plek in verband met
zandsuppletie op dat strand. Dichter bij Zee verhuist
daarom naar kunstdorp Den Hoorn. Op verschillende plek-
ken staan vijf strandhuisjes waarin een gedicht hangt en
een kunstwerk staat dat daarop is geïnspireerd.

Meer gedichten zijn te vinden langs de gedichtenroute die
is uitgezet langs het Hoge Achterom (start naast het
witte kerkje). Negentien gedichten van evenzoveel
dichters staan verspreid langs de wandelroute. Onder de
deelnemers ook Texels eilanddichter Mare van de Mast.

In een lokaal van de voormalige Drijverschool is een
expositie ingericht met werk van de kunstenaars en
dichters die aan de gedichtenroute en kunststrandhuisjes
deelnemen.

Jonge bezoekers kunnen de Scrabbleroute door het dorp
volgen. Zij gaan op zoek naar verstopte
letters om woorden mee te maken. 

Deelnemende kunstenaars:

Olga van der Klooster, Coby Bremer,

Annelies van Nieuwmegen, Edwin Boering,

Ria van Kooten, Rob Komen, Eva Mondeel,

Roland Dop,Mieke de Boer en Paulien Valk.

Olga van der Klooster
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Annelies van NieuwmegenCoby Bremer


