
Droomhuis
 Ontwerp, teken, bouw, knip, plak en knutsel mee!

Kies zelf hoe je jouw  
droomhuis maakt
1.  Van boven: je maakt een 
 plattegrond van je droomhuis;
2.  Van opzij: je maakt de zijkant 

van je droomhuis met alle 
 verdiepingen;
3. In 3D: je maakt je droomhuis 

van een kartonnen doos of 
Lego, of op de computer met 
bijvoorbeeld Minecraft of  
SketchUp;  

4. Natekenen: Staat jouw droom-
huis in jouw buurt? Teken deze 
na. Je mag ook de omgeving 
erbij tekenen of schetsen. 

 
Stuur in en win!
Is je droomhuis klaar? Laat maar 
eens zien! Maak een goede foto 
van je ontwerp, mail deze voor  
21 juni naar info@vaneesteren-

museum.nl, of zet de foto op onze 
facebook via http://www.facebook.
com/vaneesterenmuseum of 
via Instagram met #droomhuis. 
Je mag je tekening of print ook 
gewoon ouderwets op de post 
doen naar Van Eesteren Museum, 
Noordzijde 31, 1064 GV Amster-
dam. Vermeld altijd je voor- en 
achternaam, hoe oud je bent, een 
e-mail adres of telefoonummer en 
als je wil, beschrijf je kort waarom 
dit je droomhuis is. Meedoen kan 
als je op de basisschool zit.
 
Maak het mooi!
Als je inzendt maak je kans op een 
prijs: een mooie doos lego of zodra 
dar weer mag een Lego workshop 
in het museum met je vrienden of 
familie. Een jury kiest uit de inzen-
dingen de vijf mooiste.   

Maar eigenlijk win je altijd, want 
deze zomer hangt jouw inzending 
in de expositie Droomhuis in het 
Van Eesteren Museum. Op 1 juli 
opent de expositie en maken we 
de prijswinnaars bekend via de 
website en onze social media.
Als het museum weer open mag 
natuurlijk het liefst met een feest-
je in ons paviljoen. Doe dus mee!
 
De jury bestaat uit:
•  Rien Korteknie, partner  

Stuhlmacher Korteknie  
Architecten en architect van  
het Van Eesteren Paviljoen;

•  Robert Kohsiek, oprichter  
van WONAM en bouwer  
van huizen;

•  Marjolein Moorman,  
wethouder onderwijs van  
de stad Amsterdam.

We zitten door het coronavirus heel veel thuis. Nu merken we pas goed hoe ons huis eigen-
lijk is. Hoe is jouw huis? Heb je je eigen plekje? Kun je genoeg bewegen? Droom jij van een 
groter, mooier, handiger of slimmer ingedeeld huis? Of vind je jouw huis wel oké? Laat het 
ons weten en ontwerp je eigen droom- of fantasiehuis. Gebruik papier, wc-rollen, lego,  
viltstiften of kleurpotloden, het maakt niet uit, alles mag, maar gebruik vooral veel fantasie!

www.vaneesterenmuseum.nl
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