
     Woensdag 2 november 2016 

        Spannende finale 
       Lions International 
   Vredesposterwedstrijd 
 

Op woensdag 2 november was de spannende eindjurering van de Lions 
International Vredesposterwedstrijd in de bibliotheek in Voorburg. De jury werd 
gevormd door vijf deskundigen: wethouder onderwijs Saskia Bruines (voorzitter), 
Harm Smit (directeur van de bibliotheek), Frans Kokshoorn, Corne Akkers 
(kunstenaars) en Ruud de Bruijn (kunstkenner). De jury beoordeelde de posters op 

het uitbeelden van het vredesthema “Vier de 

Vrede”, de artistieke presentatie en de 

originaliteit. Juryvoorzitter Saskia Bruines 

vertelde dat het dit jaar een heel 

moeilijke jurering was. Daarom had de 

jury besloten ook twee eervolle 

vermeldingen toe te kennen: aan 

Janne Ellis van Samenwerkingsschool 

Emmaüs en Steven Bressers van de 

Lusthofschool. Winnaar van de                  

Vakjuryprijs werd Michiel Landsmeer 

van de Professor Casimirschool. 

 
Ook werd de winnaar van de Publieksprijs bekend gemaakt. Van 15 oktober tot  
2 november was de expositie van alle winnende posters van de deelnemende 
Leidschendam-Voorburgse scholen 
in de Bibliotheek aan de Vliet, 
vestiging Voorburg.  Tijdens die 
expositie konden de bibliotheek-
bezoekers stemmen op hun 
favoriete poster. De Vredesposter 
die de meeste stemmen kreeg van 
het publiek was getekend door 
Wasilis Kiakos van de Lusthofschool 

(links op de foto). Beide winnaars 
ontvingen een prachtige tekendoos. 
 

Het was een spannende finale! Met in de zaal de tekenaars, 
leerlingen, juryleden, ouders, docenten, pers en genodigden. Het 
was daarnaast ook een heel leuke en gezellige middag in de 
bibliotheek aan de Vliet in Voorburg! 
 

V.l.n.r. Harm Smit, Corne Akkers, Saskia 

Bruines, Frans Kokshoorn, Ruud de Bruijn.

 



Het thema voor dit jaar: A Celebration of Peace: Vier de Vrede 

Het Vredesposterfestijn begon in september, met daarin de Vredesweek van 17 
t/m 25 september. De drie Lionsclubs Voorburg, Voorburg Prinses Marianne en 
Leidschendam-Veur organiseerden deze tekenwedstrijd samen met de 
basisscholen De Vijverhof, De Driemaster, Professor Casimir, De Lusthof en 
Samenwerkingsschool Emmaüs .  
 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 van deze scholen gaven zonder woorden en 
cijfers creatief uiting aan het thema van dit jaar,‘Vier de Vrede’. Er werd  
in de groepen ook gesproken over het belang van vrede. Net vóór de 
herfstvakantie volgde op elke school een spannende jurering.  
De winnende posters kwamen in de finale van 2 november. 
 
Winner of the World 

De twee Leidschendam-Voorburgse winnaars dingen mee naar de Nederlandse 
hoofdprijs. Die winnaar wordt in maart 2017 bekend gemaakt tijdens de Lions VN-
dag en wordt in het zonnetje gezet. 
 
De winnende poster van ons land wordt als kandidaat wereldwinnaar naar 
Amerika gestuurd. De jury aldaar kiest de mooiste Vredesposter uit de 24 

finalisten. De uiteindelijke winnaar mag met twee 
begeleiders naar New York afreizen en wordt daar 
feestelijk onthaald met, om te beginnen, een 
rondleiding door het VN-gebouw. Daarnaast 
ontvangt de winnaar een cheque van $5.000 voor 
een door hem of haar te bepalen goed doel. De 
andere 23 finalisten ontvangen $500. 

 
Lions Vredesposterwedstrijd 2016 

Lions Clubs International organiseert dit jaar voor 29e keer de 
Vredesposterwedstrijd (Peace Poster Contest) voor kinderen in de gehele wereld.  
Honderdduizenden kinderen geven in de vorm van een poster uiting aan hun 
gevoelens over vrede. Achter elke tekening zit een bijzonder kind met haar of zijn 
ervaringen. Het is heel ontroerend te zien wat hen beweegt.  
 
In onze regio doen dit jaar ruim 3000 kinderen mee. Met 
ruim 68 scholen en 19 Lionsclubs een geweldig resultaat!  

Desi Goudman en Jacques Herten (TV Midvliet) interviewen de winnaars en 

Bas Kreijger (LC Voorburg), voorzitter van de Vredesposterwedstrijd alhier.  


