Junior Journalist-wedstrijd 2017
provincie Antwerpen
Lokale winnaars
De Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds is al jaren
de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen. Ook
dit schooljaar organiseerden de plaatselijke Davidsfondsafdelingen van Nijlen en Kessel, in samenwerking met alle
scholen en het gemeentebestuur van Nijlen, de alweer 28e
lokale Junior Journalist-wedstrijd voor de derde graad van het
basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair
onderwijs. Het thema: “Hoe groen is onze blauwe planeet?”

Provinciale finale
De literaire schrijfsels van lokale winnaars Flor Vercammen (GOEZO! Kerkeblokken
Nijlen) en Witze Tops (githo nijlen) werden vervolgens beoordeeld door een
provinciale jury. De leden ervan waren niet van de minsten: Tom Lenaerts (tvpersoonlijkheid), Hilde Gerard (leerkracht en auteur van tientallen jeugdboeken),
Gène Bervoets (acteur), Dirk Draulans (bioloog, journalist en schrijver), Bart
Peeters (zanger/presentator), Kris Van Marsenille (hoofdredacteur Gazet Van
Antwerpen), Anja Daems (Radio 2 presentatrice) en Cathy Berx (provinciegouverneur).

Prijsuitreiking
Afgelopen weekend vormde HETPALEIS te Antwerpen het decor voor de provinciale
prijsuitreiking. Niemand minder dan acteur Michael Pas nam de presentatie voor
zijn rekening. In een wedstrijd waaraan 6816 leerlingen uit 157 scholen uit de
provincie Antwerpen hadden deelgenomen, sleepte Flor Vercammen van
basisschool GOEZO! Kerkeblokken Nijlen de overwinning in de wacht in de
categorie 10-12 jaar; Witze Tops (githo nijlen) ging met de oppergaai aan de haal
in de categorie 12-14 jaar. Naast de felicitaties van de jury ontvingen beide
schrijverstalenten een uitgebreid boekenpakket (Davidsfonds) en een rondleiding
door de stad Antwerpen (surplAce) voor de ganse klas.

Nijlen boven
Twee Nijlense winnaars: alvast een literaire hoogdag voor Nijlen, haar
gemeentelijke scholen en begeleidende juf Patricia Van Renterghem en leerkracht
Nederlands Nadine Bogaerts. Een unicum ook in de historiek van deze prestigieuze
schrijfwedstrijd. Burgemeester Paul Verbeeck was dan ook niet weinig trots op
“zijn” jong schrijftalent. Naast een goodiebag vol Nijlense specialiteiten had hij
nog een bijzondere verrassing in petto. Van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz
mocht de Nijlense burgervader immers aan beide winnaars een medaille van de
Vlaamse Regering overhandigen. Uit erkentelijkheid voor hun jong literair talent.
Een daverend applaus viel Flor en Witze te beurt, volkomen terecht trouwens!

Jonge schrijverstalenten Flor en Witze uit Nijlen geflankeerd door fiere ouders,
leerkrachten, schooldirecties en schepenen van onderwijs en cultuur.

