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Kees van Meel (geboren 1948) is dichter en radiopresentator. Omdat hij als 
stadskind ging logeren bij zijn grootouders op de boerderij, ging hij houden van het 
platteland, wat tot op heden te lezen is in zijn gedichten. Kees studeerde 
Nederlands aan de V.U. in Amsterdam en was veertig jaar docent Nederlands en 
geschiedenis. Daarnaast werd hij redactielid van het radioprogramma 
Grensgeluiden. Daar kan hij zijn ervaringen delen met de luisteraars over zijn reizen 
naar Bhutan, India, China en Mongolië.  
Als dichter treedt hij veelvuldig op podia in binnen en buitenland met werk onder 
de titel: “Theater van het Woord”en “Dwalen in woorden”. Hij is een graag geziene 
dichter in Kroatië en Roemenië. Samen met Kat Kreeberg trad hij onlangs op onder 
de titel “Kat en Kees op het kerkhof” met erotisch repertoire.  
Zijn motto luidt: “Alles is poëzie. Tenminste als je het kan ruiken”.  Dus nu ogen, 
oren en neus open. Lees meer op zijn website. 

Kate Schlingemann introduceert zich op haar website op een manier die ik niet 
kan verbeteren. Vandaar het volgende citaat: ”Hoi, ik ben Kate van Kateboek. Ik 
schrijf en teken/schilder gedichten, verhalen en decors in het Friese aaiwaterland. 
De poëzie vind ik in vergezichten, vogelvluchten, het waaigras, in al die ruimte, met 
verwonder-uitzicht en wolkenluchten. Van die elementen maak ik tovertaal, 
tuimeltaal, speeltaal en toemaardoemaartaal”. 
Wat kan ik hier nog aan toevoegen: dat ze werkt in de klas en op festivals, en nu bij 
ons komt voordragen. 

Dien L.de Boer schrijft en organiseert poëzie op Dichter op de Deel. Maar eerst haar 
bio. Dien deed de HKA in Utrecht en studeerde Nederlands in Amsterdam. Ze 
publiceerde artikelen over literatuur, theater en muziek o.a. in de Groene 
Amsterdammer en was redacteur van vrouwenboekenkrant Surplus.  
In 2005 verruilde ze Amsterdam voor het Friese dorp Exmorra en begon daar in haar 
eigen stolpboerderij “Dichter op de Deel”; een poëzie festival. Haar gedichten zijn 
veelvuldig opgenomen in talloze bloemlezingen en op virtuele blogs. Haar bundel 
heet “Niet het moment, maar het nagonzen”.  

Henk van der Kroon en Merik van der Torren zullen vanmiddag samen optreden 
met een literair duet. Henk schrijft korte verhalen en Merik gedichten. Merik was al 
eerder te beluisteren op diverse podia, in boekhandels en op exposities in andere 
formaties. Zo trad hij met Hein Heinen op met “Toverdrankjes van geluk”.

https://www.keesvanmeel.nl
https://www.kateschlingemann.nl
https://www.dichteropdedeel.nl

