
 

Jouw tekening door de regio zien? Doe mee 

aan de posterwedstrijd Rookvrij is de Kunst! 
 

Wordt jouw tekening de nieuwe Rookvrije Generatie 

poster? Dat kan! GGD Gooi en Vechtstreek organiseert 

samen met Versa Welzijn, Singer Laren en Grafisch 

Atelier een posterwedstrijd voor alle kinderen met de 

leeftijd 8 tot 12 jaar, zodat jij rookvrij kan opgroeien.   

 

Het ontwerp van de poster moet leuke, vrolijke, gezonde dingen laten zien voor rokers. Dus heb jij een 

idee wat zij zouden kunnen doen in plaats van een sigaret opsteken? Laat je fantasie de vrije loop!  

 

Wat kan je winnen? 

De jury selecteert de 12 allermooiste ontwerpen. Als jouw ontwerp hier tussen zit, win je een workshop 

in het Grafisch Atelier in Hilversum, is je poster te zien in het museum van Singer Laren en op straat en 

wordt er een verjaardagskalender gemaakt. Tof toch? En natuurlijk wint de absolute winnaar een prijs. 

 

De spelregels 

Om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen, hebben we een aantal regels opgesteld: 

  Zo moet je tussen de 8 en 12 jaar oud zijn;  

  De poster moet getekend zijn op staand A4/A3 formaat;  

  En, misschien nog wel de belangrijkste regel: Je poster moet iets leuks, vrolijks of gezonds laten 

zien wat rokers kunnen doen in  plaats van een sigaret opsteken. 

 

Ook kun je een startpakket ophalen bij Versa Welzijn kinderwerk in jouw buurt of bij Singer Laren. Dit 

startpakket bevat een werkboekje met uitleg over de wedstrijd, hoe je een poster vormgeeft, A3 papier 

waar je de poster op kan ontwerpen, knipvellen, gekleurd papier en stiften. Dit werkboekje kun je ook 

downloaden op www.rookvrijegeneratiegv.nl of op www.singerlaren.nl. Hieronder vind je de gegevens 

van de kinderwerkers van Versa Welzijn en van Singer Laren. 

 

Inleveren maar! 

Poster klaar? Inleveren maar! Mail een goede foto of scan van de poster naar 

rookvrijegeneratie@regiogv.nl. Vermeld in de mail je naam, leeftijd en woonplaats en zet 

‘posterwedstrijd’ in het onderwerp. Bewaar je originele poster goed en zorg dat deze niet kreukt! Mocht 

je de winnaar zijn dan gebruiken we je originele poster voor het drukwerk. 

 

Het inleveren van je poster kan tot en met 9 mei 2021. De winnaars krijgen een persoonlijke mail op 

het door jouw vermelde e-mailadres. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het kinderwerk 

van Versa Welzijn in jouw buurt of kun je een mail sturen naar rookvrijegeneratie@regiogv.nl.  

 
Adressen en contactgegevens kinderwerk en Singer Laren. 

 

Wijkcentrum Uit-Wijk Doctor Schaepmanlaan 10-12, Bussum Nicole Wendt (nwendt@versawelzijn.nl; 035-3034698) 

Wijkcentrum De Kleine Lelie Hilvertsweg 89-91, Hilversum (Zuid) Leslie van Thiel (lthiel@versawelzijn.nl; 06-82901233) 

Wijkcentrum Riebeeck Van Riebeeckweg 50, Hilversum (Zuidoost) Kati Lipusz (klipusz@versawelzijn.nl; 06-23672691) 

Wijkcentrum Lopes Dias Lopes Diaslaan 213, Hilversum (Noordoost) Roxanne Callenbach (rcallenbach@versawelzijn.nl; 06-13965667) 

Wijkcentrum St. Joseph Minckelersstraat 71, Hilversum (Oost) Jet van der Wal (jwal@versawelzijn.nl; 06-13965981) 

Wijkcentrum De Kruisdam De Meent 5, Hilversumse Meent Demi Neerings (dneerings@versawelzijn.nl) 

Wijkcentrum Holleblok Holleblok 2, Huizen Ellen Vogel (evogel@versawelzijn.nl; 06-13276857) 

Singer Laren Oude Drift 1, Laren  

Buurtkamer de Kazerne Kazernestraat 10, Muiden Kirsten van Kasteren (kkasteren@versawelzijn.nl; 06-12583749) 

Wijkcentrum Scan Majoor Kampsstraat 3, Naarden José de Groot (jgroot@versawelzijn.nl; 035-3034628) 
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