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ZOALS IEDEREEN WEL AFTELT TOT 
HET BEGIN VAN DE ZOMERVAKANTIE, 
ZO WORDT IN ALPHEN UITGEKEKEN 
NAAR DE WEEK VAN HET VAKANTIE-
SPEL. NIET ALLEEN DOOR DE 1500 

KINDEREN DIE HIER AAN MEEDOEN, 
MAAR OOK DOOR DE MAAR LIEFST 

400 VRIJWILLIGERS. DE ALPHENAAR 
NEEMT DE KOMENDE WEKEN EEN 

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN DE 
ZES COMMISSIES DIE HET EVENEMENT 
LATEN REILEN EN ZEILEN. DEZE WEEK: 

DE FEESTCOMMISSIE.

Door Jolanda van Luinen
ALPHEN - De meeste vrijwilligers 
van het Vakantiespel zijn alleen van 27 
tot en met 31 augustus heel druk met 
het evenement. De bestuurs-, staf- en 
commissieleden daarentegen, komen 
in oktober alweer bij elkaar voor het 
daaropvolgende Spel der Spelen, dat in 
2008 zijn 50-jarig bestaan viert.
Met vijf leden is de feestcommissie een 
van de kleinste binnen de stichting. 
En de jongste, zo blijkt. Voorzitter Ilse 
Stellaard (26, waarvan al elf jaar vrij-
willigster) vertelt: ,,Tot vijf jaar geleden 
werd er ‘s avonds met de staf gegeten 
op het veld en met een man of tien 
Twister of levend ganzenbord gespeeld. 
Totdat bedacht werd om dit gestructu-
reerder en grootser op te zetten. Sinds-
dien zorgt de feestcommissie ervoor 
dat al onze vrijwilligers een te gekke 
tijd hebben, door de (alcoholvrije) ac-
tiviteiten die we elke avond voor hen 
organiseren. In die paar jaar hebben 

we het aantal deelnemers enorm zien 
groeien. De staf eet nog steeds met el-
kaar - onze ‘kookmoeders’ zetten hun 
verantwoorde maaltijden voor - en 
daarna komen de overige vrijwilligers 
terug om mee te doen aan bijvoorbeeld 
het volleybaltoernooi, de muziekquiz 
of onze feestavond. Leuk dat iedereen 
daar nog puf voor heeft, na zo’n inten-
sieve dag. Wij van de feestcommissie  

- allemaal energieke twintigers - zijn 
overdag druk met het Vakantiespel en 
‘s avonds nog met het de organisatie 
van de vrijwilligersactiviteiten. Het 
eerste jaar vond ik dat erg wennen. 
Thuis kun je immers rustig eten en 
daarna onderuit op de bank. Even-
goed maken we het ‘s avonds niet te 
laat, zodat je thuis even je rust kunt 
pakken. En de dag na het Vakantie-

spel staan we alweer in de Aarhof, om 
de foto’s van die week te verkopen. 
Of ik daarna niet in een zwart gat val? 
Nee hoor, want voor je het weet gaat 
de feestcommissie alweer aan de slag 
voor 5 december.”

Voor meer informatie over het Vakantiespel, 
kan gekeken worden op www.vakantiespel.
com.

AFTELLEN TOT HET VAKANTIESPEL 
MET… DE FEESTCOMMISSIE

Maar liefst 400 vrijwilligers zijn jaarlijks bij het Vakantiespel betrokken. Een aantal daarvan zijn daar al vanaf 
oktober mee bezig, waaronder de feestcommissie. Foto: PR

ALPHEN - Vorige week bestond de 
Herenhof 20 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan werd een braderie gehou-
den waarbij een jubileumactie van 
de Rabobank plaatsvond. Hier was 
een prijsvraag aan verbonden.
Mevrouw D. Buchner uit Alphen 
aan den Rijn is de gelukkige win-
nares van de Herenhof jubileumac-
tie RaboMobiel van Rabobank 
Rijnstreek. Op woensdag 11 juli 
ontving zij een Samsung E250 met 
10 euro beltegoed uit handen van 
Maayke van Gulik, adviseur Parti-
culieren van de Rabobank. 
Rabobank Rijnstreek organiseerde 
tijdens het jublieumfeest van win-
kelcentrum Herenhof de actie ‘Ra-
boMobiel’. Deelnemers aan de actie 
moesten drie vragen beantwoorden 
en een slagzin afmaken. Mevrouw 
Buchner beantwoordde alle vragen 
goed. En won uiteindelijk met de 
slagzin: ‘Bereikbaarheid en gemak, 
dat gaat met RaboMobiel op zak’. 
In totaal namen 243 bezoekers van 
het jubileumfeest deel aan de actie.

WINNARES RABO-
JUBILEUMACTIE 
BEKEND

ACHT JONGE ALPHENAREN HELPEN IN 
MALAWI MEE AAN HET BOUWEN VAN 
EEN STAFHUIS VOOR HET MATHUNKA 

CENTER, EEN INSTELLING DIE ZICH 
VOORAL RICHT OP DE VELE WEESKIN-
DEREN DIE HET LAND KENT. MET DE 

STEUN VAN VIER VRIENDEN, DIE MEE-
GAAN NAAR HET AFRIKAANSE LAND, 
HEBBEN DE PLAATSGENOTEN MAAR 

LIEFST 23.000 EURO INGEZAMELD OM 
IETS MOOIS ACHTER TE LATEN ALS ZIJ 
OP 4 AUGUSTUS NAAR NEDERLAND 

TERUGKOMEN.

Door Rijk Huisman
ALPHEN - Jan Achterberg, Dirk-
Jan van Harten, Marieke van Harten, 
Carla van Keeken, Loes van Keeken, 
Emile Kroon, Tamara Langeveld en 
Talitha Langeveld kennen elkaar van 
de ‘Vergadering van Gelovigen’. Voor 
de werkvakantie in Malawi hebben zij 
hun eigen motieven, maar een groot 
enthousiasme delen zij allemaal. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat zij 
het benodigde geld royaal bij elkaar 
hebben gekregen. ,,Een bazaar heeft 
5.000 euro opgebracht”, vertelt Jan 
Achterberg kort voor het vertrek naar 
Schiphol. ,,Met de spullen die we toen 
niet hebben verkocht hebben we op de 
rommelmarkt van Koninginnedag ge-
staan en dat heeft opnieuw hete nodige 
opgeleverd. We hebben ons laten spon-
soren voor een fietstocht van 140 kilo-
meter en klussen gedaan zoals tuinen 
en huizen opknappen.” Het idee om 
in het Mathunka Center aan de slag te 
gaan sprak veel mensen aan en dat le-
verde weer sponsoren en giften op. Jan 

Achterberg en zijn vrienden hebben al 
heel wat nieuwe ervaringen opgedaan. 
,,Als jongeren gaan wij bijvoorbeeld 
niet naar de wekelijkse bidstond van-
onze gemeente”, zegt hij. ,,Maar in de 
m de afgelopen maanden hebben we 
kracht van het gebed ervaren. Wij voe-
len ons gezegend.” De groep jongeren, 
tussen de 18 en 23 jaar, telt geen met-
selaar maar dat is volgens Achterberg 

geen bezwaar. De fundering voor het 
gebouw is al gelegd en zij krijgen de 
hulp van lokale bouwvakkers die hen 
het vak leren. Wanneer het stafhuis 
klaar is kan het volgens de Alphenaar 
direct worden gebruikt: ,,We hebben 
genoeg geld om ook de inboedel aan 
te schaffen.” In de zomermaanden 
komt in het Mathunka Center weke-
lijks een groep kinderen. ,,In de mid-

daguren draaien we met het kinder-
kamp een jeugdprogramma”, laat Jan 
Achterberg weten. ,,We doen spelle-
tjes waarin we bijbelverhalen verwer-
ken. We zijn voorgelicht door iemand 
die ervaring heeft op dat gebied en 
nemen ook van alles er voor mee. In 
het weekend is er tijd voor ontspan-
ning en hopen we het nodige van het 
land te zien.”

ALPHENSE JONGEREN BOUWEN IN MALAWI

Deze jonge Alpharen gaan mee bouwen aan het stafhuis. Foto: PR

ALPHEN - Na een succesvolle start 
in 2006, zal Brasserie Buuren ook 
dit jaar weer op vier zondagmidda-
gen worden omgetoverd tot literair 
café. Vanaf september zullen begin-
nende en ervaren schrijvers en dich-
ters weer voorlezen uit eigen werk 
in het restaurant in de Hooftstraat. 
De toegang is gratis. De bijdragen 
worden afgewisseld met akoestische 
live muziek. 
De organisatoren zijn Loes Gou-
weloos, columnist en tevens corres-
pondent van AD/Groene Hart, Lia 
de Kok, columnist bij het Alphens 
Nieuwsblad, en Fred van Rooij, 
redacteur bij het Witte Weekblad. 
Zij vormen ook de jury, die in de-
cember de beste drie bijdragen zal 
uitkiezen. Deze bijdragen worden 
beloond met smakelijke prijzen, die 
beschikbaar worden gesteld door 
Brasserie Buuren. De middagen 
worden gepresenteerd door Moni-
que Rijven. 
In 2006 hebben tientallen bekende 
en onbekende schrijvers en dichters 
meegedaan. Lang niet iedereen was 
afkomstig uit Alphen aan den Rijn 
- er waren deelnemers uit het gehele 
Groene Hart. Diversen van hen ver-
rasten zowel het publiek als de jury 
met bijdragen van een hoog niveau. 
De organisatoren zijn vol vertrouwen 
dat er ook in 2007 weer nieuwe ta-
lenten voor het voetlicht zullen tre-
den tijdens het enige literaire evene-
ment dat Alphen rijk is. 
Buuren Literair vindt plaats op 16 
september, 14 oktober, 11 novem-
ber en 9 december, van 15.00 uur tot 
17.00 uur, met ‘ nazit’  tot 18.00 uur.
Iedereen vanaf 16 jaar die een kort 
verhaal, een column of een of twee 
gedichten wil voorlezen, kan zich 
aanmelden per e-mail: buurenli-
terair@hotmail.com , of door een 
brief te schrijven naar Venezue-
lastraat 50, 2408MB Alphen aan 
den Rijn.

‘BUUREN 
LITERAIR’ OOK 
WEER IN 2007
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