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SAMEN ALTIJD JONGSAMEN ALTIJD JONGSAMEN ALTIJD JONGSAMEN ALTIJD JONG    
 
Beste tuinvrienden en vriendinnen, 
 
Onze vereniging bestaat dit najaar 65 jaar. Vroeger was dat een leeftijd om met 
pensioen te gaan, tegenwoordig begin je dan aan je derde jeugd. Op zaterdag 21 
september zullen er allerlei activiteiten plaats vinden, dus reserveer die middag 
alvast in je agenda. Om te laten zien hoeveel plezier we allemaal beleven aan het 
tuinieren, en hoe mooi onze tuinen zijn, willen we jullie ook vragen om mee te 
doen aan de fotowedstrijd die we ter gelegenheid van het jubileum organiseren.  
 
Wat vragen we? 
 
Maak een foto waarop je kunt zien dat je op ons complex bent. Met die foto leg je 
vast wat je mooi, belangrijk of leuk vindt aan het hebben en onderhouden van een 
volkstuin. Probeer het motto erin te verwerken. Iedereen mag mee doen, hoe 
meer inzendingen hoe leuker. 
 
De foto heb je bij voorkeur deze zomer gemaakt, maar hij mag ook ouder zijn.  
Hij mag in kleur zijn of zwart/wit. En liefst voldoende groot zijn. Om bijvoorbeeld 
op A2 af te kunnen drukken moet de foto 10.000 pixels groot zijn. Controleer dat 
via de instellingen op het apparaat waarmee je fotografeert (je mobiel of een losse 
camera). 
 
Stuur je foto uiterlijk 7 september in naar secretaris.atvstadion@gmail.com.  
Je mag ook meerdere foto’s sturen. 
 
Hoe gaat het verder? 
 
Alle foto’s worden tijdens de lustrumdag opgehangen bij het terras. Met elkaar 
kiezen we de beste drie uit. Wie de meeste stemmen krijgt, wint! De winnaars 
worden groot afgedrukt en in de winkel geëxposeerd. De winnaar of winnares 
ontvangt een mooie cadeaubon voor een biologische kwekerij, en een bijzonder 
aandenken. 
 
We hopen op veel reacties!  
 
De lustrumcommissie, 
Annemarie, Johan, Ria, Marleen, Edwin en Sander 
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