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Inlevertermijn tekenwedstrijd Willem van
Abcoudeplein verlengd
We zijn nog steeds op zoek naar tekenaars, schilders en creatievelingen van 7 t/m 12 jaar voor een mooie
illustratie het spelregelbord bij de rododendrons! Doe jij mee?
Verlengen van de inlevertermijn
Afgelopen december vertelden we jullie al over de
spelregelborden. Deze komen bij de rododendrons op
het Willem van Abcoudeplein te staan. We willen op de
borden een mooie illustratie zetten en het lijkt ons erg
leuk als jullie deze illustratie ontwerpen! Dus we
hebben jouw hulp nodig. Omdat er nog niet zoveel
inzendingen binnen zijn, verlengen we de
inlevertermijn voor deze tekenwedstrijd. Je kan je
tekening bij het wijkbureau inleveren tot 31 januari
aanstaande.

we iets anders leuks doen. Wat dat is, dat horen jullie
nog. De uitslag wordt 10 februari aanstaande bekend
gemaakt.
Spelregels en spelregelbord
De spelregels voor deze tekenwedstrijd vinden jullie op
de achterkant van dit wijkbericht. De tekst die op het
spelregelbord komt, staat ook op de achterkant. Je
vindt het wijkbericht digitaal op www.utrecht.nl/wonenen-leven/wijken/wijk-noordoost/wat-gebeurt-er-in-dewijk/

Waar kan ik mijn illustratie inleveren?
Dus kan jij goed tekenen of schilderen of heb je een
ander leuk idee, wil je ons dan helpen? Zet je creatie
op papier, je mag alle kleuren gebruiken die je wilt.
Zorg er wel voor dat je je creatie niet te klein maakt.
Want als de illustratie te klein is, dan is het straks niet
goed op het spelregelbord te zien. Maak een foto of
een scan van jouw tekening en stuur het naar
noordoost@utrecht.nl, onder vermelding van
Tekenwedstrijd Willem van Abcoudeplein. We willen
jouw tekening uiterlijk maandag 31 januari aanstaande
ontvangen. Alle inzendingen worden beoordeeld door
een deskundige jury.
Wie zitten er in de jury?
Dat zijn Linda Voortman (wijkwethouder), Maarten
Grienberger (wijkadviseur), Jan HeinsbroekJansideman (kunstenaar), Floortje Engels
(bewoner/kinderfysiotherapeut) en Gisèla Mallant
(bewoner/regisseur televisie). De inzendingen worden
verdeeld in twee categorieën: van 7 - 9 jaar en van
10 -12 jaar. Uit elke categorie kiest de jury een top
drie. De twee winnende tekeningen komen op het
spelregelbord. Met de overige vier tekeningen gaan

Meer informatie?
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen
met Wijkbureau Noordoost via noordoost@utrecht.nl of
telefoonnummer 030 – 286 99 88 (elke werkdag open
tussen 09.00 – 12.00 uur.

Verspreidingsgebied:
Willem van Abcoudeplein, Samuel Mullerstraat, Everard Foeckstraat, Van der Mondestraat, Thomas van
Nykerckenstraat, Gijsbrecht van Walenborchstraat, Samuel van Houtenstraat, Jacob van der Borchstraat
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Spelregels
De wedstrijd begint op dinsdag 28 december en loopt
t/m maandag 31 januari.
Deelname aan de tekenwedstrijd is voor kinderen die
wonen in de directe omgeving van het Willem van
Abcoudeplein
Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar mogen meedoen.
We hanteren twee leeftijdscategorieën: van 7 tot en
met 9 jaar en van 10 tot en met 12 jaar. In elke
leeftijdscategorie zitten drie winnaars. Per kind
accepteren wij één inzending.
Zet bij de tekening duidelijk je naam, leeftijd,
woonadres, emailadres, en telefoonnummer.
Maak een foto of een scan van jouw tekening en stuur
het naar noordoost@utrecht.nl
We willen jouw tekening voor 1 februari aanstaande
ontvangen. Alle inzendingen moeten binnen zijn op
31 januari om 23.59 uur.
Meedoen aan de wedstrijd kan als je vader of moeder
hiervoor toestemming geeft.
Door mee te doen aan de wedstrijd geeft de wettelijk
vertegenwoordiger aan akkoord te zijn.
Alle tekeningen moeten in een digitaal formaat
opgestuurd worden in jpeg, png. of gif. Maximaal 1MB.
De deelnemer geeft de gemeente met inzending
toestemming om de tekening te publiceren.
Alle ingezonden tekeningen worden eigendom van de
gemeente en mogen worden vertoond op onze
website, social media, of andere media-uitingen van
de gemeente.
Uit alle inzendingen worden 6 winnaars geselecteerd
op basis van creativiteit en kwaliteit van de tekening.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De namen van de winnaars worden op 10 februari
bekend gemaakt. De winnaars krijgen per mail bericht.
We verspreiden ook nog een wijkbericht met daarin de
winnende tekeningen.
De winnende tekeningen worden op verschillende
plekken op het plein afgebeeld. Twee van de
winnende tekeningen worden afgebeeld op het nieuwe
spelregelbord (eentje uit elke leeftijdscategorie).
De onthullingen van de winnende tekeningen volgt op
een later moment in het voorjaar. Meer informatie
hierover volgt later.

Tekst spelregelbord
Wees zuinig op de bomen en planten.
‘Wanneer we zorgen voor de bomen en planten,
zorgen zij voor ons‘
Dit park vraagt aan jou:
Houd mij mooi en schoon.
Loop niet door mijn struiken,
daar gaan ze van kapot.
Ik ben er voor iedereen, dus
geef om elkaar en houd rekening
met elkaar.
Dank je wel.

