
GEDICHTENWEDSTRIJD
BRABANT REMEMBERS 
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Het is 
belangrijk om de oorlog te blijven herinneren en de verhalen 
met elkaar te delen. Zo blijven we ons bewust van de waarde van 
vrijheid.

Is dichten jouw passie of wil je juist ontdekken of het iets voor 
jou is? Doe dan mee aan de gedichtenwedstrijd met als thema is 
‘oorlog en vrede’.

Er zijn drie categorieën:  basisschool leerlingen, middelbare scholieren 

en volwassenen. Uit elke categorie kiest de vakjury een top drie. Ook het 

publiek mag kiezen! Meer informatie via: www.eersel.nl/eerselremembers

Dicht  je
     mee?



INSCHRIJVING
Je hebt tot 1 november 2019 de tijd om je gedicht in te zenden via info@

bibliotheekdekempen.nl onder vermelding van ‘Gedichtenwedstrijd Eersel Remembers’. 

Noteer duidelijk voor welke categorie je inschrijft. De gedichten worden beoordeeld 

door de vakjury: Anneke Schellens, John Meulenbroeks, Jacques van Gerven, Hans F. 

Marijnissen en Mark van der Linden.

Jij bepaalt wie de publieksprijzen krijgen! Breng je stem uit via de stembus bij 

Bibliotheek de Kempen.

Op vrijdag 22 november is om 19.00 uur de prijsuitreiking bij Bibliotheek de Kempen te Eersel. 

Reserveer je ticket voor de prijsuitreiking gratis via www.bibliotheekdekempen.nl.

Daarnaast wordt er een expo gemaakt van alle gedichten. De winnaars komen in de 

verzamelbundel van Eersel Remembers te staan en mogen hun gedicht voordragen tijdens de 

Bevrijdingsvuurestafette op 5 mei 2020.

Categorie BASISSCHOOL LEERLINGEN

1. Pannenkoekenbon t.w.v. €50,-

2. Jump XL Rittenkaart t.w.v. €40,-

3. Zwemmen bij Vennenbos t.w.v. €25,-

Categorie MIDDELBARE SCHOLIEREN

1. Bon van Bol.com t.w.v. €50,-

2. Bon van MediaMarkt t.w.v. €40 

3. Bioscoopbon t.w.v. €25

Categorie VOLWASSENEN

1. Boekenbon t.w.v. €50

2. Theaterbon t.w.v. €40 

3. Kunst- en cultuurbon t.w.v. €25

RABOBANK-PUBLIEKSPRIJZEN

1. Categorie Jeugd: Hoverboard

2. Categorie Scholieren: JBL Speaker

3. Categorie Volwassenen: E-reader

PRIJSUITREIKING

(Bibliotheek De Kempen houdt het recht de ingezonden gedichten te publiceren op haar communicatiekanalen en 
in de verzamelbundel, m.v.v. de auteur.)

De Kempen


