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Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat tegelijk jeugd- en 
volwassenenboeken uitgeeft, grote evenementen organiseert, cursussen op niveau 
aanbiedt en cultuurreizen opzet. Het Davidsfonds zijn vooral de bijna 500 afdelingen die 
jaarlijks meer dan 10.000 lokale culturele activiteiten mogelijk maken.
Meer weten? www.davidsfonds.be

De Junior Journalist-wedstrijd georganiseerd door Davidsfonds provincie Anwerpen is de 
grootste schrijfwedstrijd voor jongeren uit de derde graad van het basisonderwijs
en het hele secundair onderwijs in de provincie Antwerpen. Zit jij in het 5e of 6e leerjaar, 
of in het middelbaar? Grijp dan naar je pen en verbaas ons met jouw schrijfkunsten! Dit 
jaar is het thema van de wedstrijd “Hoe groen is onze blauwe planeet?”.

Natuur, milieu en klimaat belangen ons allemaal aan.  Haal je inspiratie uit wat je in de 
natuur allemaal kan ervaren, proeven en beleven.  Ook ons klimaat is op hol geslagen en 
ook dat kan je aanzetten tot het schrijven van een mooi verhaal of een stevig opiniestuk. 
De organisatoren van de wedstrijd en de juryleden zijn alvast benieuwd naar het resultaat.

Schrijf in het eerste trimester van het schooljaar 
2016-2017 een tekst* van maximaal 1.000 getypte woorden of twee handgeschreven 
pagina’s over onze planeet.

Reeks 4
5e of 6e middelbaar 
Bezorg ons een 
opiniestuk.

Heel vaak kan je deelnemen via je eigen school. Is dit niet 
het geval, dan doe je het volgende: Bezorg je tekst met je naam, adres, 
e-mailadres, telefoon- nummer en studiejaar aan een Davidsfonds afdeling 
(voorrondeplaats) bij jou in de omgeving.

Surf daarvoor snel naar www.bloggen.be/jjw2016/ en klik op het bericht “deelnemende 
afdelingen” om de lijst te raadplegen. Daar vind je een overzicht van alle plekken waar je 
terecht kan.
Opgelet! Neem eerst contact op met de verantwoordelijke voor je deelneemt en vraag 
naar de uiterste inleverdatum.

Kruis je vingers, duim zo hard je kan en wacht in spanning op een berichtje of jij doorstoot 
naar de grote Antwerpse � nale. Want daar wachten de knalprijzen op de eindwinnaar in 
iedere reeks!

Doe je mee via een Davidsfonds afdeling? En schrijf jij de beste tekst van die 
voorrondeplaats? Dan ontvang je ook al tijdens de lokale prijsuitreiking een boekenpakket 
en stoot je automatisch door naar de grote � nale. Spannend!

*LET OP: Teksten 
geschreven door 
meerdere deelnemers zijn 
niet toegestaan. 
Geplagieerde teksten 
worden niet aanvaard.

Reeks 1
5e of 6e leerjaar

Reeks 2
1e of 2e middelbaar

Reeks 3
3e of 4e middelbaar Schrijf een creatief 
verhaal. Fictie dus, in welke vorm dan ook, 
met uizondering van poëzie.

WEDSTRIJD JUNIOR JOURNALIST ANTWERPEN

HET DAVIDSFONDS

KLAAR OM TE STARTEN?

HOE DEELNEMEN?

STARTEN MAAR!

WAT KAN JE WINNEN?

Een boekenpakket

De klas van de winnaar krijgt een leuke prijs

Een ticket voor de spetterende � nale die op zaterdag 22 april 2017 zal doorgaan 
in HETPALEIS te Antwerpen met verrassingsoptredens!

Verrassingsprijzen


