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ALPHEN - De protseten tegen 
de aanlag van een hangplek voor 
jongeren en een voetbalkooi zijn 
doorverwezen naar van de de raads-
commissie. Bewoners in de pad-
denstoelenbuurt protseerden tegen 
de aanleg omdat zij bang zijn voor 
overlast.
De bewoners van de Houtzwam zijn 
blij met deze beslissing omdat zij 
tijdens de vergadering van de com-
missie in september ook spreekrecht 
krijgen. Woordvoerder Henk Lan-
gerak: “Dit is een mooie opening. 
We beseffen heel goed dat we de 
slag nog niet gewonnen hebben, 
maar we worden nu in elk geval ge-
hoord. We kunnen in die commis-
sie duidelijk maken dat er heel wat 
heeft ontbroken aan de informa-
tievoorziening, waardoor wij voor 
het blok gezet zijn. We kunnen de 
politici dan ook ervan proberen te 
overtuigen dat een hangplek in dit 
parkje geen goede zaak is.”

RAADSCOMMIE 
BUIGT ZICH OVER 
VOETBALKOOI

ZOALS IEDEREEN WEL AFTELT TOT HET 
BEGIN VAN DE ZOMERVAKANTIE, ZO 

WORDT IN ALPHEN UITGEKEKEN NAAR 
DE WEEK VAN HET VAKANTIESPEL. 

NIET ALLEEN DOOR DE 1575 KINDEREN 
DIE HIER AAN MEEDOEN, MAAR OOK 
DOOR DE MAAR LIEFST 450 VRIJWIL-
LIGERS. DE ALPHENAAR NEEMT DE KO-
MENDE WEKEN EEN KIJKJE ACHTER DE 
SCHERMEN VAN DE ZES COMMISSIES 
DIE HET EVENEMENT LATEN REILEN 

EN ZEILEN. DEZE WEEK: 
DE PUBLICITEITSCOMMISSIE.

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.
,,Voor de publiciteitscommissie is het 
sowieso belangrijk om snel met de vol-
gende editie aan de slag te gaan”, ver-
telt Bianca Hofstede (44, waarvan vier 
jaar lid van deze commissie, die bestaat 
uit zeven ervaren dertigers). ,,Een van 
onze taken is namelijk het krijgen van 
voldoende deelnemers, vrijwilligers en 
sponsors, en het onderhouden van die 
contacten. Het aantrekken van deelne-
mers - van 6 tot 12 jaar - en vrijwilligers 
- vanaf 15 jaar - is nooit een probleem. 
Bestaande en nieuwe sponsors moet je 
echter al benaderen wanneer zij, of hun 
kinderen, nog in de sfeer van het Va-
kantiespel zitten. Door mijn werk weet 

ik dat sommige bedrijven een geldpotje 
hebben waar vanuit zij financiële bij-
dragen leveren aan maatschappelijke 
activiteiten. Met zulke bedrijven zou-
den wij graag in contact komen voor 
onze jubileumeditie. Maar er zijn ook 
organisaties die ons steunen met mid-
delen - letterlijk: een appeltje voor de 
dorst - of diensten, zoals het verzorgen 
van ons reclame- en drukwerk. Wat 
zij daarvoor terugkrijgen? Een adver-
tentie in het programmaboekje dat 

onder de deelnemers wordt verspreid 
en vermelding op onze website. Het 
logo van onze hoofdsponsors wordt 
daarnaast vermeld op de Vakantiespel 
T-shirts. Verder krijgen sponsors een 
stukje goodwill bij de Alphenaren, een 
gezellige ontvangst op de vrijdagavond 
en heel veel blije gezichten van deel-
nemers en vrijwilligers. Want dankzij 
de sponsorbijdragen kunnen wij voor 
slechts tien euro per deelnemer veel 
leuke dingen met de kinderen doen 

- wat al begint met een stukje enter-
tainment op de inschrijfdag - en  krijgt 
iedereen zijn Vakantiespel T-shirts als 
herinnering mee naar huis. Het Vakan-
tiespel, daar moet je bij zijn. Oók als 
sponsor.”
Voor meer informatie over het Vakan-
tiespel én voor aanmelden kan gekeken 
worden op www.vakantiespel.com. 
Ook kan het hele jaar door gebeld wor-
den naar de altijd bemande Vakantie-
spel Infolijn:06-25443311.

AFTELLEN TOT HET VAKANTIESPEL MET… DE PUBLICITEITSCOMMISSIE

 Foto: Archief

DE KANS BESTAAT DAT ALPHEN AAN 
DEN RIJN IN DE TOEKOMST WEER KAN 

BESCHIKKEN OVER TWEE ZWEMBA-
DEN. IN DE GEMEENTERAADSVERGADE-
RING VAN DONDERDAG 19 JULI IS BE-
SLOTEN, DAT ER EEN ONDERZOEK ZAL 
PLAATSVINDEN NAAR DE HERBOUW 
VAN ZWEMBAD DE THERMEN. DIT 

BESLUIT HANGT NAUW SAMEN MET 
HET FEIT, DAT UITBREIDING VAN HET 
ZWEMBAD DE HOORN DUURDER UIT 
BLIJKT TE VALLEN. DUS MOGELIJK 
BESCHIKT ALPHEN AAN DEN RIJN 

WEER SNEL OVER MEER ZWEMWATER.

Door: Matthijs Swarts
ALPHEN - Het heikele punt van de 
avond was, dat de kosten van uitbrei-
ding van zwembad de Hoorn de pan 
uit zullen rijzen. Volgens de opposi-
tiepartijen zou, ten opzichte van bere-
keningen uit 2006, een nadeel kunnen 
ontstaan van €3.500.000 euro. Dat ge-
geven dwong de oppositie tot het indie-
nen van een verzoek tot onderzoek door 
de raad naar informatie over het nieuw 
aan te leggen zwemwater in Alphen aan 
den Rijn. Het onderzoek zou zich ook 
moeten richten op mogelijk andere lo-
caties in Alphen aan den Rijn, waar een 
zwembad zou kunnen verrijzen. 
Wethouder Du Chatinier probeerde te 
onderbouwen waarom de kosten nu zo 
nadelig uit lijken te vallen als er wordt 
gekozen voor uitbreiding van zwemwa-
ter bij de Hoorn. ‘ ‘Door enorme stij-
gingen op de bouwkosten en een f linke 
daling van het grondpotentieel van het 
terrein van zwembad de Thermen lij-
ken de kosten nu nadelig uit te vallen. 
Denk maar aan de drukte op de bouw-
markt of de krapte op de arbeidsmarkt, 
die factoren spelen allemaal mee. De 
berekeningen zijn iets te optimistisch 
uitgevoerd.’’
De coalitiepartijen steunen echter niet 
de plannen van de oppositie. Meerma-

len wordt gesteld, dat het onderzoek 
gebaat is bij een hoge snelheid. Waar 
het om draait is dat kwalitatief zwem-
water geboden kan worden aan de Al-
phenaar. 

Het standpunt van het college wordt 
duidelijk weergeven door wethouder 
Du Chatinier. ‘ ‘Het onderzoek zal zich 
richten op het oplossen van het tekort 
aan zwemwater. Er zal een kwaliteitsslag 

worden gemaakt, dat moet duidelijk 
zijn. Het college zal onderzoek doen 
naar de juiste invulling van het uit te 
breiden zwemwater. Het onderzoek 
zal zich richten op of herbouw van de 

Thermen of uitbreiding aan zwembad 
de Hoorn. Snelheid is geboden, want 
meerdere partijen zijn de dupe gewor-
den van de brand in de Thermen.’’, al-
dus wethouder Du Chatinier.

GEEN RAADSONDERZOEK GESTEGEN KOSTEN UITBREIDING DE HOORN

Op de troosteloze oud locatie van zwembad De Thermen wordt mogelijk toch een tweede zwembad gebouwd. Foto: Walter Planije
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Nu ook in Alphen aan den Rijn
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