
Vergeet 't niet; altijd anders,
verrassend en de laagste prijzen

AD?BEL: 0297-231666

WeekendWeekend
GRATIS FAMILIEKRANT - HUIS AAN HUIS BEZORGD - EEN UITGAVE VAN RSU MEDIA - MIJDRECHT

ijsselstein
ZA ZO

16˚ 16˚

ENERGIESTRAAT 14F
1411 AT NAARDEN
TEL : 035- 678 39 12

OPENINGSTIJDEN
MA: 13.00 - 18.00 UUR

DI T/M VR: 10.00 - 18.00 UUR
ZA: 10.00 - 17.00 UUR

BADKAMER SALE B.V.
ALTIJD DE GOEDKOOPSTE

Design Outlet van het Gooi!
Alles uit voorraad leverbaar

Doe-het-zelvers opgelet!
LAATSTE ZONDAG V.D. MAAND OPEN

www.badkamersale.nl
A1 afslag 6

Floortec is graag uw betrouwbare 
partner als het gaat om

Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Tel. nr 030-635 10 18

www.floortec.nl

HET RENOVEREN EN BEHANDELEN 
VAN UW NATUURSTENENVLOER.

Voor lekkage, 
renovatie en 
vernieuwing.

030-6887601  /  06-40108851 24 uur bereikbaar

24 uur per dag
10 jaar garantie

IJsselstreek

Dakbedekkingen

VEREEUWIG UW DIERBAREN!
Van foto tot olieverfportret in houten lijst vanaf €135,-
Expositie zaterdags van 10.00-17.00 uur
Krankeledenstraat 6, Amersfoort            033-4650936
www.portretschilderij.nl  033-4618700

DE SPECIAALSTE PARKETWINKEL 
VAN NEDERLAND

PARKET TREE filialen vindt u door geheel Nederland

PARKET TREE
Havenstraat 107, 1211 KJ  Hilversum - Tel: (035) 628 05 72

Nijverheidsweg 9a 3433 NP  Nieuwegein (ind. terrein "de Wiers")
Tel: (030) 606 30 00

www.parkettree.nl

BEZOEK ONZE
SHOWROOM

Massief parket

Lamel parket

Laminaat parket

Planken vloeren

Verouderde vloeren

Eigen leggers in dienst

Onderhoud en reparatie

Schildersbedrijf Bloemendaal & Kerkhoven

Winterschilder nodig? Informeer naar onze speciale

winterkorting!
Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor 

al uw binnen- en buitenschilderwerk

Evenaar 107 De Meern Tel 030-6585675
www.schildersbedrijfbloemendaal.nl

RONDREIS LANGS DE TURKSE RIVIERA
Kijk snel elders
in deze krant

Zie elders in deze krant

12e Country 
& Western 

festival
Maarsseveen

Jonker
Hoevelaken
De grootste 
in Nederland 

in jonge 
gebruikte

auto’s
Zie elders in deze krant

Zie elders in deze krant

Zenner keukenarchitektuur
IJsselstein Zie pagina 2

www.cartechnics-ijsselstein.nl

Zie onzeadvertentieop pag.

• APK • Onderhoud • Occasions • Auto-Airconditioning
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IJsselsteiner Martin Planken voor tweede keer organisator

Fotowedstrijd IJsselstein 2004
staat in teken van ‘Contrasten’ 

IJSSELSTEIN- Martin Planken uit 
IJsselstein organiseert wederom 
de Fotowedstrijd IJsselstein. 
„De 1e editie in 2003 werd en-
thousiast ontvangen. Vorig jaar 
was het thema ‘Kunst en Cul-
tuur’. Dit jaar staat de wedstrijd 
in het teken van ‘Contrasten’. 
Maak een foto in IJsselstein 
waarin het onderwerp duidelijk 
afsteekt tegen de omgeving. 
Dat kan van alles zijn. Zo kan 
je bijvoorbeeld een combinatie 
van kleine en grote, lichte en 
donkere, hoge en lage of oude 
en nieuwe elementen op de foto 
zetten. Wees creatief.”

Aan het woord is Martin Planken. 
Van huis uit is hij commercieel 
econoom en werkzaam als mar-
keteer bij OSRAM Benelux. Daar 
is hij o.a. verantwoordelijk voor 
in- en externe communicatie in 
de Benelux. Zijn idee om een 
fotowedstrijd te organiseren ont-

stond toen hij zich realiseerde dat 
hij veel over IJsselstein wist. „Als 
ik weer eens vrienden uit binnen- 
of buitenland rondleidde door
IJsselstein wist ik veel over de 
geschiedenis te vertellen. Ik voel 
mij af en toe net een ambassadeur 
van IJsselstein. Ik vertel altijd 
enthousiast over mijn woonplaats 
en ben altijd benieuwd hoe ande-
ren daar tegenaan kijken. De jury 
en ik hopen dan ook dat deelne-
mers bewust naar IJsselstein gaan 
kijken en hun foto insturen. Om 
de vele mooie prijzen zouden ze 
het eigenlijk niet moeten doen.”

* Analoge foto’s moeten het for-
maat 20x30 cm hebben en kunnen 
worden ingeleverd bij de VVV IJs-
selstein: Benschopperstraat 41.* 
Digitale foto’s kunnen per e-mail 
naar fotowedstrijd@kunstvormen
.nl en moeten het beeldformaat 
JPG hebben. De beeldgrootte 
moet minimaal 1772x1181 pixels 
hebben (1Mb). * In maximaal 30 
woorden mag worden omschreven 
waarom met juist die analoge of 
digitale foto wordt deelgeno-
men.* Vermeld uw naam + m/v, 
geboortedatum, adresgegevens, 
telefoonnummer en e-mailadres. 
Inzendperiode wedstrijd: heden 

t/m 6 december.
· Feestelijke prijsuitreiking: 20 
december, vanaf 20:00 uur in het 

FulcoTheater: Overtoom 3.* De 
jury van de fotowedstrijd wordt 
voorgezeten door wethouder 
Metaal van kunst en cultuur. De 
jury bestaat uit George Terberg 
(Fotostudio George), Huib Veld-
huijsen (coördinator Cultureel 
Platform IJsselstein), Bernadet 
de Prins (freelance fotografe en 
bestuurslid FotoFestival Naarden) 
en Jan Klomp (voorzitter Histo-
rische Kring IJsselstein). * Info: 
houd www.kunstvormen.nl en 
www.fulcotheater.nl in de gaten 
voor het actuele prijzenoverzicht 
en de voorwaarden. Vragen: bel 
06-223.88.131

Deze inzending be-
haalde de 4e plaats


