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‘Opvallend mooi!’

Wolfsen opent ‘De
Drie Ringen’
UTRECHT - Burgemeester
Wolfsen heeft vorige week
nieuw woonzorgcentrum De
Drie Ringen in Leidsche Rijn
geopend.
De Drie Ringen is een nieuw
woonzorgcentrum aan de
Kandinskystraat in Leidsche
Rijn, een project van zorgorganisaties AxionContinu en
Reinaerde en woningcorporatie Bo-Ex.
In dit moderne gebouw
biedt ouderenzorgorganisatie AxionContinu zorg en
dienstverlening aan de bewoners van 51 appartementen en in zes appartementen
verpleeghuiszorg. Reinaerde
biedt gespecialiseerde zorg
aan bewoners van 24 appartementen. Dit zijn ouderen
met een verstandelijke en lichamelijke beperking.
Bewoners uit de wijk kunnen
ook gebruik maken van de
diensten die De Drie Ringen
biedt, zoals maaltijden en
ontspanning en zorgbemiddeling.

Doe mee met de Fotowedstrijd Utrecht
DOOR FEMKE VAN DEN END

UTRECHT - 'Opvallend
mooi!' Dat is het thema van
de Fotowedstrijd Utrecht
die in beide gemeenten van
start gaat. Organisator is de
Stichting Fotowedstrijd.
Voorzitter Martin Planken
roept alle inwoners op mee
te doen.
In 2003 organiseerde Martin
Planken (35) de eerste fotowedstrijd in zijn woonplaats IJsselstein. "Ik was benieuwd hoe anderen naar hun stad en woonomgeving keken", legt hij uit.
"Iedereen die ergens langere
tijd woont, ontwikkelt een eigen
kijk op deze omgeving. Ik vind
het leuk om mensen op ontdekkingsreis te laten gaan aan de
hand van leuke thema's. Op die
manier leren ze met nieuwe
ogen naar hun stad kijken." Inmiddels is de wedstrijd al zes
jaar achter elkaar in IJsselstein
gehouden en vorig jaar werd de
fotowedstrijd ook in de gemeente Nieuwegein georganiseerd. "Het is verrassend om te
constateren dat het niveau van
de inzendingen steeds hoger
wordt." Na IJsselstein en Nieuwegein heeft de stichting nu gekozen om onder meer ook in
Utrecht een fotowedstrijd te organiseren.
De opzet van de wedstrijd is dat
elke inwoner één foto mag in-

Voorwaarden
Wie mee wil doen aan de fotowedstrijd, kan alvast met
de camera erop uit. Inmiddels is het mogelijk om je foto in te sturen door deze te
uploaden op de website.
Je kunt aan beiden wedstrijden meedoen met één foto,
die genomen is in of om de
gemeente van de wedstrijd
waaraan je mee doet. Belangrijk daarbij zijn de volgende eisen. Foto's mogen
in kleur of zwart-wit zijn en
moeten een JPEG-formaat
hebben. Een foto moet tussen 1 en 10 Mb groot zijn.
Verder mag er geen naam op
de foto staan, omdat de foto's anoniem worden beoordeeld.
sturen aan de hand van het thema: 'Opvallend mooi!'. Zij krijgen hier tot 26 september de tijd
voor. Daarna kiest de jury de
beste foto's uit Utrecht. Deze foto's worden afgedrukt in het
Stadsblad. Hierna mogen ook
de inwoners stemmen op hun
favoriete foto.
Uiteindelijk worden er per gemeente drie vakjuryprijzen uitgereikt en één publieksprijs. De
winnaars krijgen een 'kunstwerkje' van hun foto. De winnaar van de vakjuryprijs krijgt

Gratis busvervoer
Leidsche Rijn en
Leeuwenbergh

Martin Planken (links) en burgemeester Aleid Wolfsen (rechts). De laatste is voorzitter van de jury.
FOTO: JOHAN MORGENSTOND.

ook een reportage in deze krant.
Planken verwacht veel van de
wedstrijd. "Ik hoop dat iedereen
geïnspireerd raakt om aan de
hand van het thema met de camera in de aanslag een rondje
door hun gemeente te maken
om een mooi stukje op de gevoelige plaat vast te leggen."

Website
Voor meer informatie over de fotowedstrijden, kijk op: www.fotowedstrijdutrecht.nl Hier kun je je ook aanmelden voor de
nieuwsbrief, zodat je op de hoogte wordt gehouden van het
laatste nieuws. Ook staan er op de sites tips & trucs om een nog
betere foto te maken.

UTRECHT - Vredenburg
Utrecht en de busmaatschappij GVU hebben een
overeenkomst
gesloten,
waarbij bezoekers van Vredenburg gratis gebruik kunnen maken van het GVUbusvervoer van en naar Vredenburg Leidsche Rijn en
Vredenburg Leeuwenbergh.
Op vertoon van het Vredenburg entreebewijs, kunnen
bezoekers op de dag van het
concert gratis reizen met de
GVU bussen.

SUPERAANBIEDING
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

GRANIETEN
WERKBLAD

ag
Nog t/m zond r
6 septembe

voor de prijs
van kunststof!

BIJ

Bij aankoop va

n een keuken
vanaf c 4.800,
(Na verrekenin
–
g actie)

Utrecht, Vrieslantlaan 20b, tel. 030-2671568, www.sanderskeukenstad.nl
4 DAGEN LONDEN

slechts

4 DAGEN SHOPPINGCRUISE
EDINBURGH

slechts

149,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3 overnachtingen op basis van logies
en ontbijt in 2-persoonskamers met
faciliteiten
• Dagelijks ontbijtbuffet
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider
Vertrekdata:
1, 8, 15, 22, 29 okt. / 5, 12, 19, 26 nov. / 3, 10, 17 dec.

199,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 1 x nacht Edinburgh inclusief ontbijt
• 2 x nachten aan boord van DFDS SEAWAYS op basis van een 2 pers. hut, incl.
een uitgebreid ontbijtbuffet
• Overtocht IJmuiden – Newcastle
• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider
• Genoemde excursies (excl. entreegeld)
• Entertainment aan boord
• Havengelden
Vertrekdata:
1, 8, 15, 22, 29 okt. / 5, 12, 19, 26 nov. / 3, 10, 17 dec.

Bolderman actiereizen
nu te boeken op www.bolderman.nl

4 DAGEN PRAAG

slechts v.a.

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3 nachten op basis van logies en ontbijt
in 2-pers.kamers met faciliteiten
• Dagelijks ontbijtbuffet
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• Stadswandeling o.l.v. gids
• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider
• Nederlandstalige gids in Praag
Vertrekdata:
1, 8, 15, 22, 29 okt. / 5, 12, 19, 26 nov. / 3, 10, 17 dec.

4 DAGEN PARIJS

slechts

145,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3 nachten in de omgeving van Parijs in
een keurig ingerichte kamer met douche
en toilet
• Ontbijtbuffet
• Excursies zoals omschreven (excl. optionele excursies en entreegelden)
• Luxe touringcar met chauffeur/reisleider
Vertrekdata:
1, 8, 15, 22, 29 okt. / 5, 12, 19, 26 nov. / 3, 10, 17 dec.

4 DAGEN BERLIJN

slechts

139,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3 nachten in een middenklasse hotel
o.b.v. logies en ontbijt, in 2-pers.kamers
met faciliteiten
• Verzorging o.b.v. logies en ontbijt
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• Stadsbezichtiging o.l.v. een gids
• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider
• Nederlandstalige gids waar vermeld
Vertrekdata:
1, 8, 15, 22, 29 okt. / 5, 12, 19, 26 nov. / 3, 10, 17 dec.

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

