
Wil je hulp bij het maken van een gedicht? Ga dan naar 
het Gedichtenlaboratorium. Hier maak je in 10 eenvoudige 
stappen een gedicht. Je hoeft niet zelf te kunnen schrijven 
om een gedicht te maken. Ook iemand anders mag je 
gedicht opschrijven, zolang het maar jouw woorden zijn.

Ken jij iemand met een verstandelijke beperking? 
Neem dan deze placemat voor hem of haar mee!

Tip

Pretjes 
Als ik zit te lachen in mijzelf
Dan heb ik binnenpretjes
Als het mooi weer is en de zon schijnt
Dan heb ik ook binnenpretjes
Pretjes voor mezelf
Binnenpretjes voelt als een soort kriebeltjes in m’n buik
maar anders dan vlinders
Ik ga in augustus op vakantie
Dat noemen ze voorpret
Napret kan ook
Ik ga per 1 augustus pannekoeken eten
Daar heb ik zin in!
Daar heb ik nu al voorpret en napret om!

                    Barbara Hietink

Barbara draagt Pretjes voor

 Begin 
je rijmpret    
  hier op de 
  placemat!

Scan de QR-code!

Scan de
QR-code en bezoek 
het Gedichtenlab

Special Arts organiseert de landelijke poëziewedstrijd Het Andere Gedicht. 
Iedereen vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking mag meedoen. 
Ervaring met dichten is niet nodig. 

Schrijf een gedicht over het thema ONDERWEG. Stuur je gedicht in vóór 
31 december 2017, via www.gedichtenlaboratorium.nl. De mooiste 
gedichten komen in een dichtbundel te staan. 

In het voorjaar van 2018 verschijnt een nieuwe dichtbundel 
met een selectie uit de inzendingen voor de landelijke 
poëziewedstrijd Het Andere Gedicht 2017/2018.

Poëzie
Pret

Placemat

Wat vind jij 
een heel mooi woord?

Kijk hier eens!
Daan verhoof is een 
groot pannenkoeken-
baktalent. Waar ben 
jij goed in?

Scan deze QR-code 
        en doe mee!

Schrijf het met jam, poedersuiker of stroop! 

Dicht erop los
Als het mooi weer is en de zon schijnt

Vereniging van Erkende 
Pannenkoekenrestaurants
www.pannenkoekenrestaurants.nl

www.specialarts.nl/poezie
www.gedichtenlaboratorium.nl 
www.facebook.com/hetanderegedicht

Het papier voor deze 
placemats is beschikbaar 
gesteld door Igepa uit Tiel. melamedia

reclame- & adviesbureau

ONDERZOEKT
ADVISEERT
BEWEEGT

                    Barbara Hietink
Wat was 

jouw laatste
binnenpretje?

Uit een hele grote wolk...
Regen die valt in de lucht
Regen is van regendruppels gemaakt.

Niet van sneeuw
dat kan ook niet.
Ook niet van papier of papier-maché 

En zeker niet van voedsel...
dat kan niet.
Als het wel zou kunnen...

Dan
Regen van poffertjes met poedersuiker, stroop.
Grote lagen Pannenkoekenregen
Zie je het voor je in de fantasie wereld?
Dan zie je 
In plaats van regen allemaal patat met mayonaise 
en appelmoes in de lucht.

Maar het kan niet alleen regen komt uit de lucht.
Als het wel zou kunnen 
dan zou het wel heel leuk zijn.

Cheyenne  Ausema

baktalent. Waar ben 
jij goed in?jij goed in?


