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FOTOWEDSTRIJD IJSSELSTEIN 2017

IJSSELSTEIN - Met nog maar 
een paar dagen om een foto 
te uploaden of te stemmen 
voor de publieksprijs van Fo-
towedstrijd IJsselstein, wordt 
het spannend wie er met de 
prijzen vandoor gaan. Foto’s 
uploaden kan nog tot 19 no-
vember. De vakjury kan zich 
tot nu toe gaan buigen over 
ruim vijftig inzendingen. In-
middels zijn er voor de pu-
blieksprijs al vele honderden 
stemmen uitgebracht. Stem-
men kan nog tot en met 2 
december via het stemfor-
mulier onder elke foto, 
waarbij je kans maakt op een 
rondleiding op de Gebran-
dytoren.
Het thema is: ‘Ontmoet el-

kaar in IJsselstein’. “De stad 
wordt dit jaar absoluut op 
een creatieve wijze in beeld 
gebracht, zoals blijkt uit de 
inzendingen op de site. Toch 
zijn er nog volop winkansen. 
Bijvoorbeeld in de jongeren-
categorie tot 18 jaar, waarbij 
je er met tickets voor de Efte-
ling vandoor kan gaan, aan-
geboden door de Rabobank”, 
licht organisator Martin 
Planken toe.
Iedereen die stemt maakt, 
net als de winnaars van de 
wedstrijdcategorieën, kans 
op een unieke rondleiding 
op de Gerbrandytoren, aan-
geboden door Alticom, nor-
maal gesproken verboden 
terrein.

Te winnen zijn verder een 
rondvlucht boven IJsselstein 
waarbij je opstijgt vanaf 
vliegveld Hilversum, een 
jaarabonnement bij Lucas 
Fitness, een verzorgingspak-
ket van Jon Karelse Intercoif-
fure, een overnachting bij 
Jachthaven Marnemoende 
in hun nieuwe drijvende 
overnachtingsplaats en on-
der andere zes uur vrij skiën 
bij Skipiste Nieuwegein.
 
 
Doe ook mee aan de Foto-
wedstrijd IJsselstein 2017 en 
wie weet win jij. Voor meer 
info en deelname: ga naar 
de website www.fotowed-
strijdijsselstein.nl

Bekijk IJsselstein vanuit de lucht

Vier van de acht juryleden: Marieke Gaymans, burgemeester Patrick van Domburg, Martin Planken en 
Bart Rietveld. (Foto: Marieke Gaymans)

Van den Berg zette zelf vier vrijwilligers in het zonnetje. (Foto: Lysette Verwegen)

Net als de drie andere wet-
houder,s die namens de ge-
meente een receptie voor 
genodigden kregen aange-
boden, nam ook Vincent van 
den Berg woensdag in Fulco-
theater afscheid.

IJSSELSTEIN - CDA-voorzitter 
Arjen Molendijk memoreerde 
in zijn speech de kennis en de 
inzet van Van den Berg. “Hij 
heeft het als wethouder niet 
makkelijk gehad, maar hij 
heeft zijn opdracht en alles 
wat hij heeft toegezegd meer 
dan waargemaakt. Hij staat 

midden in de stad en hij is er 
ook gaan wonen. Je hebt in 
ons team en in IJsselstein je 
plek gevonden: inclusief car-
naval en andere evenemen-
ten.”
Van den Berg maakte zelf van 
de gelegenheid gebruik om 
veel mensen te bedanken en 
terug te blikken op zijn uitge-
breide portefeuilles. “Ik kende 
voor ik 3,5 jaar geleden hier 
kwam IJsselstein alleen van de 
Grootste Kerstboom. Ik ben 
wel eens langs IJsselstein ge-
varen, maar heb niet aange-
legd omdat er geen haven 

was”, grapte hij.
De moeilijkste ‘opdracht’ 
kwam van het CDA: “Meedoen 
met carnaval. Maar ik heb veel 
plezier gehad.” Hij benoemde 
ook de parels van IJsselstein, 
de initiatieven en de saamho-
righeid en zette daarbij vier 
bijzondere vrijwilligers in het 
zonnetje: Mo Bardai, Hans 
Kröder, Welmoed Osinga en 
Willem van der Wiel. “Ze wer-
ken altijd achter de schermen 
en doen zoveel belangrijk 
werk. Vandaar een chocolade 
stadsonderscheiding Fulco de 
Minstreel voor jullie.”

Afscheid van een bevlogen 
wethouder Van den Berg


