De Hema-ontwerpwedstrijd
Het thema van de grote Hema-ontwerpwedstrijd is dit jaar feest, en dus gingen ontwerpers los
op slimme, leuke en duurzame ontwerpen voor alle soorten festiviteiten. Wat denk je van
herbruikbaar inpakpapier? Of een slinger van zelfgebakken koek?
Feitelijk heb je maar tien seconden lol van inpakpapier. De vijf seconden spanning tijdens het overhandigen van

duurzaam: wat lang blijft
bestaan, met een lange
levensduur

het cadeau en dan de vijf seconden die een kind nodig heeft om het papier eraf te scheuren. Na afloop van een

feitelijk: in werkelijkheid

partijtje ligt er vervolgens een grote hoop papier. Daar komen dan nog eens de plastic vlaggetjes bij die je op de
een of andere manier elk jaar weer opnieuw moet kopen. En niet te vergeten de half opgebrande kaarsjes. Een

overhandigen: (op een
deftige manier) geven

beetje kinderfeest levert al gauw een vuilniszak met rommel op.

na afloop van: achteraf, later

Handig en duurzaam
Wat zou het fijn zijn als de Hema binnenkort ‘herpakpapier’ introduceert, feestelijke doeken waarin je een cadeau
kunt verpakken en die je (bijna) eindeloos kunt hergebruiken. Leverbaar in verschillende maten en voorzien van
prints voor een kinderfeestje, Sinterklaas of gewoon vrolijke kleurtjes. Ook handig en duurzaam: een slinger van
koekjes die je zelf kunt versieren en bakken. Kortom, een duurzaam assortiment voor elk feestje. Het zou zomaar
kunnen gebeuren, want dit is nog maar een selectie uit de tien genomineerde inzendingen voor de Hema Design
Contest.

Tekst: Hema-ontwerpwedstrijd, week 38
Groep: 7 & 8
Bron: Volkskrant magazine augustus 2021

opleveren: opbrengen
het assortiment: het aanbod,
de collectie
selecteren (de selectie):
kiezen, ( de keuze)
nomineren (de nominatie):
aanraden, in aanmerking
komen

Feest!
Dit jaar is de opdracht: ‘Ontwerp een oplossing die samen feest vieren in de toekomst beter, leuker en makkelijker
maakt.’ Uiteraard moet het betaalbaar zijn en aansluiten bij het Hema-assortiment. Ook moet het winnende
ontwerp voor iedereen geschikt zijn, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht. Net zoals bijvoorbeeld de winnaar van
vorig jaar bedacht: een minituintje dat precies past in een stoeptegel.
Uit de inzendingen zijn tien nominaties gekozen door een vakjury.

ongeacht: behalve, zonder
daarop te letten
inzenden (de inzending):
insturen

Twee genomineerden
decoreren: versieren
Koekslinger, bedacht door Alina Kaiser
Een feestpakket om koekjes te bakken in vrolijke vormen die als een slinger
kunnen worden opgehangen. Het pakket bestaat uit drie losse delen:
deegmix, een pen met suikerglazuur om te decoreren en de puntige
vormpjes.
De jury: ‘Een idee dat herkenbaar maar goed doordacht is. De gasten
krijgen de koekjes mee naar huis of deze kunnen met ‘koekslingerhappen’
worden gegeten. Het ontwerp is duurzaam, want plastic vlaggetjes of
kwetsbare slingers kopen wordt overbodig.
Voor-ieder-een, bedacht door: Stefanie Essaadi / Floris Wamelink / Furkan Cakir / Denisa Volakova
Een picknickkleed dat bestaat uit losse zeshoekige delen die met klittenband aan elkaar kunnen worden
vastgemaakt. Op deze manier kun je talloze vormen maken en is het kleed geschikt voor elke situatie. Daarnaast
heeft het kleed een laag waterdicht materiaal, zodat je ook comfortabel op een
vochtige ondergrond kunt zitten.
De jury: ‘Een origineel ontwerp dat uitnodigt tot diverse toepassingen: één
groot kleed, meerdere individuele kleedjes of drie langgerekte kleedjes om
naast elkaar te liggen”.
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doordacht: goed over
nagedacht
comfortabel: waar je je
prettig bij voelt, aangenaam
vochtig: een beetje nat

Meestemmen voor de
Publieksprijs kan via
volkskrant.nl/hema.
De winnaars van de
wedstrijd worden op 30
september bekend
gemaakt.
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