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Ontwerptekst voor Website DDO ivm Poëziewedstrijd voor de Jeugd.  
 
 
 
Dit jaar richten we voor de derde maal een poëziewedstrijd voor de jeugd in.  
Alle jongeren in de lagere scholen van Wichelen, Serskamp en Schellebelle vanaf het 
derde tot/met het zesde leerjaar worden via hun leerkrachten hierover geïnformeerd.  
 
Maar we beseffen dat er ook heel wat kinderen uit onze gemeente school lopen in een 
aangrenzende gemeente. Wetteren, Lede, Berlare,… en zelfs verder…  
We willen ook deze jongeren een kans geven om mee te doen.  
 
Daarom geven we hen de kans zich op eigen houtje in te schrijven voor de wedstrijd.  
 
Het thema van dit jaar is “Mijn Kleine Oorlog”. Hiermee willen we inhaken op de vele 
herdenkingen die in 2014 aan de “Grote Oorlog” van 1914-1918 gewijd worden. Maar 
voor onze wedstrijd gaan we liever in op de dagdagelijkse realiteit van de jongeren: hoe 
reageren ze op situaties in hun onmiddellijke omgeving? Hoe voelen ze zich als hen 
onrecht wordt aangedaan? Als hun beste vriend hen teleurstelt? Als ze iets moeten doen 
waar ze helemaal geen zin in hebben? Hoe voelt het als je weer vrede sluit, het uitpraat 
met je vriend, als die ondankbare taak toch beloond wordt…? Of hoe reageer je op de 
dagdagelijkse nieuwsberichten over verre oorlogslanden?  
 
Het is een poëziewedstrijd, maar dat wil niet zeggen dat alles op rijm moet. Gebruik in je 
tekst een beeldrijke taal, dan mag het ook proza zijn. Vorm en inhoud zijn belangrijk.  
Het mag heel kort, en maximum in 200 woorden (één A4-tje). Leesbaar handgeschreven 
of getypt, alles mag. Je mag je tekst ook creatief behandelen met kleur of teksteffecten 
(maar overdrijf niet… ).  
 
Je vindt hieronder een link naar het formulier.  
Je kan dit formulier afdrukken , je tekst er op schrijven en ons bezorgen.  
Opgelet: Vul zeker en vast je naam, volledig adres, school en leerjaar in!  
 
Zend je tekst vóór 31/03/2014 aan vzw dederdeoever op volgend adres:  

vzw dederdeoever 
p/a Johan De Bock 
Dreefstraat 25, 
9260 Wichelen 
 

Of geef hem op 9 maart aan één van onze bestuursleden in “Den Oever”, ons 
cultuurcafé in de Oude Pastorij van Schellebelle iedere 2e zondag van de maand (tussen 
11 en 15 uur). 
 
Er zijn heel wat prijzen voorzien, de prijsuitreiking gebeurt op onze Poëziedag, zondag 8 
juni 2014 in “Den Oever” rond 11 uur. Je bent hier van harte welkom, er is die dag 
trouwens heel wat te doen voor jongeren in de pastorietuin. Samen maken we er een 
leuke dag van! 
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Je naam:  

 
Je Adres:  
 
Klas:    School:  
 
Kader volledig invullen aub! De gegevens worden door dederdeoever vzw 
uitsluitend gebruikt voor correspondentie ivm deze poëziewedstrijd.  
 
 


