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Antwerpen Koekenstad takes you to the world of cookies
and chocolate with exhibitions, two tasting tours (Antwerp
Chocolate Week and Antwerp Pateekes Week) and the
‘Antwerpse Handjes’ illustration contest.

Antwerpen Koekenstad dompelt je onder in een wereld van
koekejes en chocolade. Dit beleef je in tentoonstellingen,
de chocoade- en pateekesroutes, en de Antwerpse Handjesillustratiewedstrijd.

Antwerpse Handjes (Little Hands from Antwerp) are wellknown local treats: cookies or chocolates stuffed with marzipan
or praliné. We challenge you to make your own version. Are you
over 16 years old and passionate about illustration? Then send in
your design based on the template and take a shot at 3000 euros
of prize money. The ten best contributions will be featured on
posters throughout the city, and the winning design will also be
printed on a unique cookie tin.

De Antwerpse Handjes zijn bekend als koekjes of chocolade,
gevuld met marsepein of praliné. Maar je kan er nu ook zelf mee
aan de slag. Ben je ouder dan 16 en graag creatief bezig, stuur
dan op basis van het sjabloon jouw ontwerp door en maak kans
op de prijzenpot van 3000 euro. De tien beste inzendingen
zullen op posters verschijnen doorheen de hele stad, en het
winnend ontwerp komt tevens op een unieke koekendoos.

In this folder and on facebook.com/antwerpshandje you can see
a selection of contributions from the past editions. This year’s
theme is friendship. Be inspired and send your digital design
to antwerpsehandjes@gmail.com before 8 January 2017! The
template and more information can be found on the website:

In deze folder en op facebook.com/antwerpshandje zie je
een selectie uit de inzendingen van de voorbije edities. Het
thema voor 2017 is vriendschap. Laat je breed inspireren
en stuur vóór 8 januari 2017 je digitale ontwerp door naar
antwerpsehandjes@gmail.com! Het sjabloon en meer info vind
je op de website:

antwerpenkoekenstad.be/antwerpse-handjes

antwerpenkoekenstad.be/antwerpse-handjes
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