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Weesgedicht zkt adop�eraam
In aanloop naar de Poëzieweek 2022 gaan honderden #weesgedichten in Vlaanderen op zoek naar een

adop�eraam. De openbare bibliotheek van Kortrijk hee� voor de Kortrijkzanen een 50-tal gedichten in

de aanbieding, waaronder onuitgegeven werk van Chris�aan Germonpré en pareltjes van Siel

Verhanneman, Achilles Surinx en Joris Denoo.

Met Kortrijk springen we graag op de kar om #weesgedichten in het straatbeeld
te brengen. Het is een subtiele manier om kunst in de openbare ruimte te
brengen. Mensen kunnen een weesgedicht adopteren en aan hun raam
uithangen. Laat ons Kortrijk tijdens de Poëzieweek vol met gedichten hangen!
— Axel Ronse, schepen van cultuur
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#Weesgedichten ontstond in Utopia Aalst �jdens corona. Door het succes breidt de ac�e in 2022 uit naar

andere Vlaamse steden, waaronder Kortrijk. Honderden geselecteerde gedichten van bekende en nog te

ontdekken dichters, van (inter)na�onaal en net heel lokaal talent zullen eind januari de ramen sieren en

een deel van Vlaanderen omtoveren tot een bewandelbare poëziebundel.

Het enige wat kandidaat-adoptanten nodig hebben, is een raam op een benedenverdieping en een

beetje liefde voor het gedicht van hun keuze. Vanaf 20 december kunnen lie�ebbers surfen naar

weesgedichten.be en een gedicht kiezen uit de lijst van Bibliotheek Kortrijk. Deelnemen is gra�s. Met

een #weesgedicht op je raam geef je je huis - en bij uitbreiding je straat en je stad - een poë�sche

uitstraling.

Adopteren kan zolang er gedichten beschikbaar zijn. Na registra�e wordt het gedicht in de week van 20

januari 2022 door een raamillustrator aangebracht met speciaal voor dit doel ontwikkelde en volkomen

afwasbare s��en.

In de centrale bibliotheek kan je vanaf 4 januari een kleine expo zien van �en weesgedichten van eigen

bodem met onder meer werk van Ma�js Deraedt en Anneleen Van Offel. Er wordt ook een

wandel/fietsroute gemaakt voor wie alle gedichten zelf op de ramen wil bewonderen.

De ac�e #Weesgedichten wordt gedragen door de bibliotheken van Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk,

Mechelen, Oostende, Turnhout en de Wase bibliotheken. S�jn De Paepe, dichter en rederijker, is peter

van de ac�e.


