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Vak- en publieksjury kiest zes winnaars van de Busleyden Atheneum Poëziewedstrijd  

WINNAARS POËZIEDAG BUSLEYDEN ATHENEUM  

Vandaag is het lente én Internationale World Poetry-dag Unesco. Het perfecte moment 

om zes jeugdige winnaars van de poëziewedstrijd van Busleyden Atheneum op 

Unesco-campus Pitzemburg te belonen met een boekenbon.  

Alle leerlingen van de campussen van het Busleyden Atheneum werkten in de lessen 

Nederlands rond poëzie. De leerkrachten Nederlands verzamelden ter voorbereiding van de 

overkoepelende poëziewedstrijd de gedichten van hun leerlingen en selecteerden per graad 

(per twee leerjaren) 1 winnaar. “Al deze selecties werden vervolgens op een speciaal 

daarvoor ontworpen facebookpagina geplaatst, waarop iedereen hun favoriete gedicht kon 

‘liken’”, zegt Sabine Van Bogaert, Busleyden Atheneum-coördinator en organisator.  

Tevens werd er een vakjury samengesteld om favoritisme uit te sluiten. Jelle Cleymans, 

Sandra Gysens, Laura Gooskens, Anja Oeyen, Sandy Paquay zetelden in de vakjury en 

selecteerden vanuit hun expertise per graad een gedicht. Bij de vakjury ging de voorkeur uit 

naar ‘De penseelaap’ van Per Van den Bergh (1ste graad – BA Pitzemburg), ‘En soms lig je’ 

van Oona Tempreville (2de graad – BA Caputsteen) en ‘Vlinders’ van Karsten Willemoons 

(3de graad – BA Zandpoort). 

Zondagochtend werden de stemmen van het publiek geteld: Mila Desmedt (1ste graad – BA 

Botaniek) won met  ‘Het weer huilt’ , Joran  Van den Broeck (2de graad – BA Botaniek) 

scoorde met zijn gedicht ‘Ik ben net een boom’ en Pieternel Maes (3de graad – BA 

Caputsteen) wist het publiek te overtuigen met het natuurgedicht ‘De natuur draait vandaag 

een overuur’. 

“Busleyden Atheneum werkt over alle campussen heen samen aan cultuurbeleving. Poëzie 

maakt daar deel van uit. De UNESCO World Poetry Day was de uitgelezen kans om hier 

samen over alle campussen heen rond te werken.  

Maandag 21 maart werden om 11.45 uur op BA Pitzemburg alle laureaten in de prijzen gezet 

met een boekenbon. “Een dikke proficiat aan alle winnaars!”, zegt Sabine Van Bogaert. 

 

Van links naar rechts: 

Oona Tempreville (2degraad–BA Caputsteen) 

Pieternel Maes (3de graad – BA Caputsteen) 

Karsten Willemoons (3de graad – BA Zandpoort). 

Jeroen Van der Auwera (directeur BA Pitzemburg) 

Joran  Van den Broeck (2de graad – BA Botaniek) 

Per Van den Bergh (1ste graad – BA Pitzemburg), 

Mila Desmedt (1ste graad – BA Botaniek) 

 



 

 
  

 


