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• Samenwerking tussen drie verenigingen

Algemeen-Nederlands Verbond | regio beide Limburgen
samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied 
bevorderen

Marnixring Land van Loon-Nieuw Eyck
Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap dienen

Orde van den Prince | afdeling Maasland  
Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse taal en cultuur
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• Leerlingen stimuleren om op creatieve wijze om te gaan met de 
Nederlandse taal en de eigen taalbeheersing te verruimen

• Leerlingen warm maken voor poëzie

• Vanuit een grensbeleving elkaar (beter) leren kennen

• Scholen stimuleren om over de landgrens heen met elkaar in 
contact te komen en samenwerking te ontwikkelen
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• Poëziewedstrijd met als thema de Maas

• Leerlingen|scholieren uit het secundair|middelbaar onderwijs 
in Belgisch en Nederlands Limburg

• Grenzen verleggen
• schrijven van poëzie

• eropuit trekken om de Maas vanuit verschillende aspecten te bekijken

• Prijzen te winnen
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• woensdag 19 oktober 2022 startbijeenkomst 

• 26 januari - 1 februari 2023 poëzieweek Vlaanderen en Nederland

• 26 februari 2023 uiterste datum voor het indienen 
van de gedichten

• mei 2023 gedichtenbundel uitgegeven door
Uitgeverij Clavis

• vrijdag 12 mei 2023 slotevenement 

met financiële ondersteuning van deBuren
Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat5



• Iedere leerling 1 gedicht
• Origineel – controle op plagiaat

• De contactleraar verzamelt de gedichten

• Beoordeling door 6 commissies van telkens 2 juryleden

• Aantal genomineerden: 10 per levensjaar (= 60 gedichten)
• Deze gedichten worden gepubliceerd in een gedichtenbundel

• Aantal laureaten: 3 per jaar (= 18 gekozen door de jury)

6



• Gedicht in MS-Word - converteren naar PDF-bestand

• Opslaan
• bestandsnaam bevat schuilnaam en leeftijd op het moment van indienen

• Bestandsnaam
• leeftijd | laag streepje | schuilnaam | laag streepje | afkorting schoolnaam in 3 

hoofdletters.pdf

• bv. 14_schuilnaam_CDH.pdf

• Gedicht bezorgen aan leraar via het digitale schoolplatform

• De leraar maakt een lijst (Word of Excel)
naam    voornaam    e-mailadres lln    leeftijd    schuilnaam
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• Leraar: e-mailbericht  postbus@maasgedichten.eu
• gedichten van 1 klas toevoegen bij 1 bericht

• de lijst wordt niet meegestuurd

• Het bericht bevat de volgende gegevens
• naam en adres van de school

• klas

• contactgegevens leraar: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer

• aantal bijlagen

• Meerdere klassen  aparte e-mail met bijlagen voor elke klas 
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• Geldprijs voor 18 laureaten 
200 – 150 – 100 euro

• Boekenbon van 20 euro voor alle 60 genomineerden

• Publicatie van de genomineerde gedichten door
uitgeverij Clavis - Hasselt (BE)

• Alle genomineerden ontvangen het gedichtenboek
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