H

oi allemaal, hebben jullie een fijne vakantie gehad?
Vakantie vieren in 2020 is wel even anders dan dat we gewend waren he? Misschien zijn jullie toch
wel even naar het buitenland geweest, of jullie waren ergens in Nederland op vakantie.
En we denken dat veel kinderen ook gewoon de hele vakantie in Uithoorn en De Kwakel zijn
gebleven. Net als wij! Of jullie waren in ieder geval vast een aantal weken gewoon thuis. Hoe was
jullie vakantie? Wij zijn heel benieuwd naar jullie verhalen! Heb jij een leuke vakantiebelevenis die
je met ons wil delen?

Doe mee met deze leuke wedstrijd!

Vakantieverhalen
wedstrijd
Wat maakt
vakantie
vieren
in je eigen
omgeving
bijzonder?

Deze zomer vieren we vakantie
vooral thuis in Uithoorn en De Kwakel.
Wat maakt vakantie vieren
in je eigen omgeving bijzonder?

Schrijf een verhaal over een bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of De Kwakel.
Jonger dan 8 jaar? Dan mag je een tekening insturen.
Er zijn prijzen te winnen in de volgende leeftijdscategorieën:
o tot 8 jaar (voor een tekening)
o van 8 tot 12 jaar
o van 13 tot 18 jaar
o Vanaf 19 jaar
En iedere inzender krijgt een bon voor een gratis ijsje!

De uiterste inleverdatum is 31 augustus.
Je kunt je verhaal (eventueel met foto) of tekening
opsturen naar:
Gemeente Uithoorn
t.a.v. verhalenwedstrijd omgevingsvisie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
omgevingsvisie@uithoorn.nl

Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer te vermelden!

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken?
Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie

Rosie gaat haar verhaal schrijven over de hond van de buren die ze steeds uit mocht laten. Ze is
helemaal gek op hem en zou graag zelf een hondje willen hebben. Ik ga mijn verhaal schrijven over
het zwembadje in onze tuin en hoe die lek is geraakt (het was echt heel grappig!)
Als de lettertjes hierboven iets te klein zijn om te lezen, dan kan je alles ook even nalezen op...
www.uithoorndenktmeee.nl Ik hoop dat we straks veel ijsjes mogen uitdelen!
							Groetjes van Rosie en Jannes

