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Gedichtenparcours
Watou 2021
Curator Peter Verhelst geeft dit jaar opnieuw  
een selectie gedichten een specifiek plekje  
in en rond Watou, voor jou om te ontdekken  
op de fiets. Het fietsparcours telt 14 haltes.  
Je leest met zicht op een glooiend landschap,  
nabij een graanveld dat in bloei staat of aan  
een kapelletje. 

Het parcours loopt grotendeels langs de fiets-
knooppunten. Op twee punten wijkt het even af.  
Volg het kaartje en de pijltjes ter plaatse om alle 
gedichten te ontdekken. Je herkent de haltes  
aan de kaders met de blauwgroene kleur van  
‘Watou 2021’. Sommige gedichten laten zich alleen 
lezen, andere ook beluisteren met de unieke  
stemmen van Wannes Cappelle, Lander Gyselinck  
en Stefan Hertmans. Beluister ze ter plekke in  
open lucht of via de website met je koptelefoon. 

De dichtbundel kost 16 euro en is te verkrijgen in 
de online festivalshop en de twee onthaalpunten 
van het Kunstenfestival Watou: Parochiezaal 
Watou en Gasthuiskapel. De dichtbundel is  
een samenwerking met uitgeverij Borgerhoff  
& Lamberigts.

Start 1 — Poperinge
 Grote Markt 
 8970 Poperinge

 Het station van Poperinge  
 ligt op 750 meter van de start.

 Gratis parking in het stadscentrum: 
 Oudstrijdersplein, parking  
 JC De Kouter, parking station.

 

 

 De route is bewegwijzerd  
 met fietsknooppunten en pijlen. 

 Elke halte is te herkennen aan  
 de blauwgroene kaders.

 Aan deze haltes is het gedicht  
 te beluisteren ter plekke in  
 open lucht of via de website  
 www.kunstenfestivalwatou.be  
 en je koptelefoon. 

 Lusvormig parcours met  
 twee mogelijke startplaatsen.

Start 2 — Watou
 Watouplein
 8978 Watou 

 Gratis parking:  
 parking Brennepark

Medewerkers controleren regelmatig de route op onregelmatig-
heden. Problemen met de route of de bewegwijzering mag 
je melden via bovenstaande contactadressen. Gelieve de 
locatie en het probleem zo specifiek mogelijk te beschrijven. 

Blijf op een veilige afstand van andere  
recreanten tijdens de fietstocht en aan  
de haltes met de gedichten. 

Raak het knopje bij de haltes met een  
luisterfragment enkel met je elleboog aan, 
niet met je vingers. 

Toon op je route respect voor het eigendom 
van anderen, natuur, landbouw en andere 
recreanten. 

Volg ten allen tijde de adviezen van de 
federale overheid wat betreft de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus. 
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Deel je fiets-, lees- en 
luistermomenten met 

#watou2021
#gedichtenparcourswatou

  kunstenfestivalwatou

 | 31 km | gratis

Kunstenfestival Watou

Onthaalpunten
→ Parochiezaal Watou, Blauwhuisstraat 5, Watou
→ Gasthuiskapel, Gasthusistraat 1, Poperinge

→ kunstenfestival@poperinge.be
→ 057 34 67 98
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 gedicht met audio
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 Toerisme Poperinge | Grote Markt 1

Haltes

1
 Hester Knibbe | Liefde helmgras en distel  

 het zingende

2
 Tonnus Oosterhoff | Kempse kleurenleer 

 voorgelezen door Lander Gyselinck

3  Cees Nooteboom | Op de langste weg

4  Gertrude Starink | I Ik heb het koren nog gezien

5  Sanne Kabalt | De elandenjacht

6  Bernke Klein Zandvoort | Borstkapel

7
 Erwin Mortier | Sint-Franciscus aanbidt de zon

 voorgelezen door Wannes Cappelle  

8
 Piet Gerbrandy | Bleek en sereen maar blozend  

 het vel om haar vlees

 Stefan Hertmans | Mont Noir
9  voorgelezen door Stefan Hertmans

10   Annelie David | Langs bloemen dwaal ik

11    Miriam Van hee | (Fragment uit) Film

12  Vasalis | Braamstruik | Ster

13   JV Neylen | 12:00

14  Anna Enquist | Alles bloeit | De hoogte
 

Infopunt Toerisme Westhoek

 Het Ovenhuis | Watouplein 1, 8978 Watou

 Het Wethuys | Watouplein 2, 8978 Watou

 Bar Bernard | Trappistenweg 23, 8978 Watou

 Goeste boetiek | Grote Markt 19, 8970 Poperinge

 In de Leene | Boescheepseweg 2a, 8970 Poperinge

 Kasteel De Lovie | Krombeekseweg 82,  
 8970 Poperinge
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