
Dicht erop los en doe mee!

Landelijke poëziewedstrijd

Stuur voor 26 januari 2023 je 
zelfgeschreven gedicht in via 
www.gedichtenlaboratorium.nl

Voor iedereen vanaf 12 jaar
met een verstandelijke handicap  
of niet-aangeboren hersenletsel

Jouw gedicht in een 

dichtbundel?

Schrijf zelf een gedicht
over het thema

NATUURLIJK

VERLENGD TOT EN MET 1 MAART 2023



SPELREGELS

1. Schrijf maximaal drie gedichten, 

in het Nederlands, over het thema 

NATUURLIJK.

2. Laat je fantasie de vrije loop! Schrijf 

over iets wat jij zelf hebt meegemaakt, 

gedacht, gedroomd of gevoeld toen je 

in de natuur was. Of over iets wat voor 

jou heel logisch is (‘natuurlijk!’) of jou 

van nature heel makkelijk of juist heel 

moeilijk afgaat. Alles mag, zolang je het 

maar zelf verzint en schrijft. Rijmen mag, 

maar hoeft zeker niet.

 Als je wilt, mag je een tekening bij je 

gedicht maken. 

3. Stuur je gedicht voor 26 januari 2023 

in via www.gedichtenlaboratorium.nl/

poeziewedstrijd en maak kans op een 

plek in een dichtbundel.

Dicht erop los en doe mee!

Wil je tips voor het schrijven  

van gedichten?

Neem dan een kijkje in het 

Gedichtenlaboratorium.  

Dat is te vinden via

www.gedichtenlaboratorium.nl.

WAT KUN JE WINNEN?

De mooiste gedichten komen in een

dichtbundel te staan. Uit de bundel kiest 

de vakjury een aantal gedichten die een 

prijs waard zijn.

Volg Het Andere Gedicht 

op: www.facebook.com/

hetanderegedicht

Het Andere Gedicht 2022-2023 wordt georganiseerd i.s.m. Blindschelders & Raadsman, Poëziepaleis en Taalvorming 

en mede mogelijk gemaakt door:  Stichting Dioraphte • VSBfonds • Stichting Serra Foundation • Stichting SFO • 

HandicapNL | Stichting SPZ • Prins Bernhard Cultuurfonds | René H. van Bokkum Fonds | Piet Boxem Fonds | Madelief 

Fonds • Ridderlijke Duitsche Orde • Gemeente Amersfoort • Fundatie Luden van Stoutenburg • Dr. C.F. Vaillant Fonds 

• Stichting het Gehandicapte Kind • Ars Donandi + Russell-ter Brugge fonds • Elise Mathilde Fonds • Stichting De Boom 

• Sociaal Cultureel Fonds ASR • Pasman Stichting.


