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1. Het Fonds GavoorGeluk, dichterscollectief Stuifmeel en de gemeente Londerzeel 
organiseren de GavoorGeluk Poëziewedstrijd Londerzeel voor jongeren tussen 

12 en 25 jaar. 
2. Het thema is [omgaan met] EMOTIES, in de ruimste zin van het woord. 

3. Elke inzending moet een nog niet gepubliceerd of bekroond Nederlandstalig 
gedicht zijn. 

4. Het gedicht, getypt op een A4-formaat met als lettertype ‘Arial 12’, moet 

digitaal ingezonden worden vóór 23 maart 2017 naar de cultuurdienst - 
cultuur@londerzeel.be - met opgave van: pseudoniem, naam, school, adres, 

geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. 
5. De inzendingen worden ingedeeld in volgende categorieën: 

1) ° 2005 

2) ° 2004 – ° 2003 
3) ° 2002 – ° 2001 

4) ° 2000 – ° 1999 
5) ° 1998 – ° 1991 
Voor elke categorie wordt een 1e – 2e en 3e prijs toegekend.   

Uit deze winnaars wordt voor elke categorie een GavoorGelukwinnaar gekozen 
voor het gedicht dat het meest de GavoorGelukgedachte - “Vanuit 
kwetsbaarheid zich goed in zijn vel voelen” - benadert. 

6. Ook Stuifmeel zorgt voor een verrassingsprijs. 
7. De jury bestaat uit:  

 Jan Toye, initiatiefnemer en erevoorzitter. 
 Herman Vander Straeten, vormingswerker poëzie en agogische 

vaardigheden 

 Gerda Verhulst, Schepen van Cultuur 
 Het bestuur van het dichterscollectief Stuifmeel met onder meer: 

- Swa Pelemans, dorpsdichter 
- Gilberte Aerts, voorzitter 
- Chris Sonck, vaak genomineerde dichter 

- Monique Van de Voorde, laureate poëziewedstrijd Stuifmeel 2006  
 Promotors en contactpersonen: Monique Van den Eede, cultuurfunctionaris  

Londerzeel. 
8. De uitspraak van de jury is onbetwistbaar. Er wordt geen briefwisseling gevoerd 

over deze wedstrijd en ingezonden gedichten worden niet teruggestuurd. Voor 

de gedichten kan geen vergoeding worden gevraagd, ook niet bij publicatie in 
een bundel ter gelegenheid van deze wedstrijd. De organisatoren dragen geen 

verantwoordelijkheid voor plagiaatinzendingen. 
9. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de jonge dichter zich akkoord 

met het reglement. 

10. De gemeente verwittigt de laureaten. 
11. De prijs wordt overhandigd aan de betrokken persoon of in geval van 

overmacht aan zijn/haar afgevaardigde. 
12. De bekendmaking van de winnaars heeft plaats op 15 mei 2017 voor ° 2005 en 

op 31 mei 2017 voor de andere reeksen.  
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