
Stuur voor 25 april 2021 per klas 1 gedichtje naar

Marc de Bel, Boeboekweitstraat 37, 9770 Kruisem

met uitdrukkelijke vermelding ‘FRIETENWEDSTRIJD

Marc de Bel’.

Vermeld duidelijk de naam van de school, de klas, en

een e-mailadres of telefoonnummer waarop we de juf

of meester kunnen bereiken.

Bekendmaking winnaars op 7 mei 2021 tijdens

boekvoorstelling van (S)Toverij met frieten 2

Op 9 mei 2021 ontvangen alle winnaars een mail van

uitgeverij Houtekiet.

HOE KAN JE MEEDOEN?

De avonturen van Mona gaan verder in het knotsgekke vervolg van

(S)TOVERIJ MET FRIETEN: De Geest van het Nevelbos.

Mona gaat opnieuw logeren bij Oma Fried, wordt vriendjes met vos

Fera en haar jongen en beleeft spannende momenten met haar

nieuwe vriend Titus. 

Marc de Bel zou het heerlijk vinden mochten jullie een gedicht van

exact 10 regels kunnen maken over de lekkerste kinderboekenreeks

van het moment. 

Schrijf samen met de hele klas een gedichtje van exact 10

regels, waarvan de eerste 2 luiden:

IK BEN DOL OP (S)TOVERIJ MET FRIETEN
DAAR KAN IK MET VOLLE TEUGEN VAN GENIETEN

WAT MOET JE DOEN?
Alle kinderen van het derde, vierde,

vijfde en zesde leerjaar in Vlaanderen en

Brussel

OPGELET: 1 INZENDING PER KLAS

WIE KAN MEEDOEN?

tickets voor Pairi Daizi voor de

hele klas

stoverij met frietjes in Pairi Daiza

een ontmoeting met Marc de Bel

in Pairi Daiza

Een gesigneerd exemplaar van

(S)Toverij met frieten  1 & 2 voor in

de klasbibliotheek

HOOFDPRIJS (1)

30 TROOSTPRIJzen

 

 

WAT KUN JE WINNEN?

FANTASTISCHE WEDSTRIJD
(S)TOVERIJ MET FRIETEN 2!

ga met marc de Bel naar pairi daiza



De jury bestaat uit Marc de Bel, Mie Buur, Elf de Bel, Stefanie Cornelis en uitgever Els Wouters.

HOE WORDT DE WINNAAR GEKOZEN?

Mona moet helpen om het huis te schilderen

en kan dus helaas niet mee met haar vrienden

naar Pairi Daiza. Maar dan belt oma Fried (zie

(S)Toverij met Frieten) met de vraag of zij wil

invallen voor het meisje dat in het toneelstuk

de Boself speelt. 

Mona speelt echter niet alleen Boself, maar

helpt ook opa bij het bouwen van een

kijkboomhut, ze neemt het op voor Fera Vos

en haar twee welpjes, wordt goeie maatjes

met Titus en komt van alles te weten over

bompie Bombus, de excentrieke opa van oma

Fried, haar betover-grootvader dus, wiens

geest nog altijd in het Nevelbos rondzweeft.

WAAROVER GAAT HET
BOEK?

met grote dank aan 



 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
(S)TOVERIJ MET FRIETEN 2, De Geest van het Nevelbos 2022  
 
Uitgeverij Houtekiet, gevestigd in de Schaliënstraat 1 bus 11, 2000 Antwerpen, organiseert een 
wedstrijd waarbij de deelnemers aan een opdracht deelnemen en het resultaat van hun deelname 
inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.  
 
Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met 25 april 2022. De afstempeldatum op de postzegel mag 
die datum niet overschrijden. 
 
Klassen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen. 
Per klas wordt slechts 1 inzending aanvaard. 
Klassen die meerdere inzendingen insturen worden automatisch uit de wedstrijd geweerd. 
Alle inzendingen dienen op papier te worden opgestuurd naar Marc de Bel, Boeboekweitstraat 37, 
9770 Kruisem met uitdrukkelijke vermelding ‘FRIETENWEDSTRIJD Marc de Bel’. 
Vermeld duidelijk de naam van de school, de klas, en een e-mailadres of telefoonnummer waarop we 
de juf of meester kunnen bereiken. 
 
Uitgeverij Houtekiet behoudt zich het recht om, bij onregelmatigheden, deelnemers of inschrijvingen 
uit te sluiten.  
 
De winnaar van de wedstrijd (S)Toverij met frieten 2 is de klas die het mooiste gedicht van exact 10 
regels maakte, waarvan de eerste 2 regels luiden:  
 
‘Ik ben dol op stoverij met frieten, 
daar kan ik met volle teugels van genieten.’ 
 
De jury bestaat uit Marc de Bel, Mie Buur, Elf de Bel, Stefanie Cornelis en uitgever Els Wouters. 
 
De jury deelt ook 30 troostprijzen uit, die uiterlijk tegen 1 juni 2022 worden opgestuurd naar de 
scholen in kwestie. 
 
De winnaars worden bekendgemaakt op 7 mei 2022 tijdens de feestelijke boekvoorstelling van 
(S)toverij met frieten 2, De Geest van het Nevelbos. Vanaf 8 mei staan de winnaars vermeld op de 
website www.houtekiet.be. De winnaars worden tevens per mail verwittigd en dit op 9 mei 2022.  
 
Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch 
akkoord met dit wedstrijdreglement.  
 
De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor 
gebruik van Uitgeverij Houtekiet door middel van verwerking van gegevens. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  
 
Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 
verplichting dan ook vanwege VBK België. 

http://www.houtekiet.be/

