
      

                 
 

ROESELARE GAAT OP ZOEK NAAR EEN JUNIOR 
STADSDICHTER   

 
 

TOELICHTING           20 november 2019  
 

 

Met het project junior stadsdichter worden kinderen uitgedaagd om mee te strijden 

naar de titel ‘Junior stadsdichter 2020’. Jonge dichter(s) krijgen met deze wedstrijd de 

kans om hun talent in de kijker te zetten! 

 

Dit jaar werken we rond het thema ‘KOERS’. Denk hierbij niet enkel aan wielrennen of 

aan ons museum, maar ook aan beweging, snelheid of het varen van een bepaalde 

koers.  

 

In de Roeselaarse scholen gaan er workshops rond poëzie door. Deze worden begeleid 

door Benedikte Crombez en Karolien Verscheure, beiden leerkracht woord aan STAP 

Roeselare. Dit jaar werd er ook voor het eerst een poëziekoffer ontwikkeld om na de 

workshop samen met de klas aan de slag te gaan. Pia Poëzie loodst de leerlingen door 

het bos van woorden en zinnen om zo tot een straf stukje poëzie te komen. Doorheen 

het jaar zal de koffer ook uitgeleend kunnen worden in ARhus.  

 

Maar ook wie niet deelneemt aan een workshop kan deelnemen aan de wedstrijd. Zit je 

dus in het vijfde of zesde leerjaar en woon je in  Roeselare of ga je er naar school? Waag 

dan zeker jouw kans om de nieuwe junior stadsdichter #vanrsl te worden. Deelnemen 

kan nog tot en met 15 december 2019.  

 

Tijdens de kerstperiode buigt de jury zich over alle inzendingen. Dit jaar werken we 

samen met drie nieuwe juryleden. Karien Cobbe, Dieter Meeuws en Lise Surmont. Alle 

drie zijn ze geboeid door woorden, tekst en poëzie, elk op hun eigen manier. 

 

Interesse om deel te nemen. Kijk dan zeker naar ons wedstrijdreglement via 

jeugd.roeselare.be – klik door naar ‘junior stadsdichter’.  

 

 

Meer info  

Janne Jacobs | Dienst Publiekswerking | janne.jacobs@roeselare.be | 0497 57 36 25 

 

Bevoegde schepen  

Dirk Lievens | Schepen van o.a. Jeugd | dirk.lievens@roeselare.be | 0492 40 89 41 
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