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De scholen zijn nu vrij
en de kinderen blij!
Bent u ook zo moe
en aan vakantie toe?
Heerlijk aan het strand,
of naar een warm land?
 
Misschien hebt u het leuke plan
op stap te gaan met de caravan.
Anderen zullen prefereren
om primitief te gaan kamperen.
Of gaat de hele familie mee
op een vakantie aan de zee?
 
Elke dag een nieuw besluit
voor een spannend dagje uit
maakt het ook verrassend
en voor iedereen passend!
 
Zo zijn er vele mogelijkheden
om uw vakantie te besteden.
En mocht het het weer
toch niet zo fantastisch zijn,
 nou dan blijft u toch lekker
in Alphen aan den Rijn!
 
Want het fijnste van vakantiedromen
is altijd weer het thuiskomen!
 
P.J. Deeleman.

VAKANTIE

Podium

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 
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 SPELCOMMISSIE. 

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, ko-
men in oktober alweer bij elkaar voor 

het daaropvolgende Spel der Spelen, 
dat in 2008 zijn 50-jarig bestaan viert. 
Een van de grootste werkgroepen van 
stichting Vakantiespel is natuurlijk de 
spelcommissie.  ,,Ons team bestaat uit 
veertien mannen en vrouwen, van 18 
tot 30+”, vertelt Andries Hoekstra 
(zelf 28, waarvan zestien jaar als vrij-
williger). ,,Omdat ook de deelne-
mertjes nogal in leeftijd verschillen, 
werkt voor ons die mix heel goed. 
Bij het brainstormen over de spel-
len en het uitwerken van de ideeën, 
bedenken we spelvarianten die leuk 
zijn voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Voor de jongsten dus nog geen rebus 
en ook niet al te intensieve spellen. 
Gelukkig telt onze commissie zowel 
creatieve als praktische leden. Die 
laatsten beoordelen of nieuwe ideeën 
wel technisch uitvoerbaar en veilig 
zijn. Vervolgens bepalen we samen of 

we spellen en materialen gaan huren, 
kopen of zelf maken. Leuke spelele-
menten van eerdere jaren worden wel 
eens hergebruikt, maar dan aangepast 

aan het nieuwe thema. Zoals ‘me-
mory’ dat elk jaar weer anders is. Al 
in april zijn de commissieleden druk 
met het opnieuw beschilderen van 

materialen, want we houden wij niet 
van half werk. Alles moet er perfect 
uitzien en goed functioneren. Tijdens 
het Vakantiespel zijn wij van 06.00 tot 
minstens 20.00 uur in touw, maar als 
je ziet dat de kinderen het naar hun 
zin hebben, geeft dat zo’n energie! 
Overigens zoeken wij nog staf leden - 
mensen die bij een spel staan en daar-
over uitleg geven - voor donderdag 31 
augustus, de dag van de Zomermarkt. 
Wie durft het risico te nemen die dag 
óók besmet te raken met het Vakan-
tiespel-virus en meldt zich aan?”
Voor meer informatie over het Vakan-
tiespel én voor aanmelden (van deel-
nemers en staf leden voor de donder-
dag) kan gekeken worden op www.
vakantiespel.com. Ook kan het hele 
jaar door gebeld worden naar de altijd 
bemande Vakantiespel Infolijn:06-
25443311

AFTELLEN TOT HET VAKANTIESPEL MET… DE SPELCOMMISSIE

Het vakantiespel wordt verzorgd door een uitgebreide staf. Foto: Archief

OP ZATERDAG 4 AUGUSTUS ZAL IN 
DE SINT BONIFACIUSKERK IN AL-

PHEN AAN DEN RIJN EEN EXPOSITIE 
PLAATSVINDEN VAN KAZUIFELS EN 

KOORKAPPEN. ONGEVEER 20 EXEM-
PLAREN KUNNEN VAN DICHTBIJ WOR-
DEN BEKEKEN, DE OUDSTE EXEMPLA-
REN STAMMEN UIT DE 19DE EEUW. 

Door: Matthijs Swarts
ALPHEN - De expositie zal opval-
len door de grote verscheidenheid aan 
stijlen en kleuren van de kazuifels en 
koorkappen. Ook zullen de als ge-
schenk ontvangen kazuifels uit Afrika 
en Polen ten toon worden gespreid.
Ada Steenbergen is lid van de werk-
groep Open Huis van de Bonifacius-
kerk in Alphen aan den Rijn en legt 
uit wat kazuifels en koorkappen zijn. 
,,Een kazuifel is een mouwloos op-

perkleed dat gedragen wordt door de 
priester als hij de mis opdraagt. De ka-
zuifel draagt de priester over de andere 
(liturgische) kleding heen. De koor-
kap is een wijde mantel of cape, die 
rooms-katholieke priesters, diakens en 
subdiakens dragen bij bepaalde plech-
tigheden.’’
Er zijn verschillende kleuren kazuifels 

en koorkappen. De kleur wordt be-
paald aan de hand van de kalender van 
het kerkelijk jaar. ,,Groen wordt gedra-
gen in de tijd door het jaar, als er geen 
bijzondere aangelegenheid aanwezig is. 
Rode kazuifels en koorkappen worden 
gedragen op feestdagen van de Heilige 
Geest, bijvoorbeeld Pinksteren en op 
feestdagen van martelaren. Immers 
rood is de kleur van het bloed. Paars 
wordt gedragen in tijden van de vas-
tentijd en de advent. Witte kazuifels en 
koorkappen worden gedragen tijdens 
de grote hoogfeesten, zoals kerstmis.’’, 
aldus Ada Steenbergen
Het unieke aan kazuifels en koorkap-
pen is, dat de kledij met de hand wordt 
gemaakt. ,,Vanaf 1840 werden de pa-
ramenten voorzien van de mooiste 
geborduurde voorstellingen, die door 
speciale ateliers werden vervaardigd. 

Deze ateliers stonden vaak onder lei-
ding van een edelsmid, die ook het 
kerkgerei vervaardigde. Kloosters be-

gonnen pas vanaf 1920 met het bor-
duren van kazuifels, omdat de nonnen 
het als bron van inkomsten zagen.’’

BONIFACIUSKERK TOONT KAZUIFELS EN KOORKAPPEN UIT AFRIKA

Foto: Walter Planije

Zaterdag 4 augustus kan de gehele 
kerk bekeken worden, ook de toren 
(à € 2,--) kan beklommen worden 
door maximaal 4 personen tegelijk 
en altijd onder begeleiding van een 
gids die ook hier genoeg te vertel-
len weet. Bij goed weer kan men op 
de trans over geheel Alphen aan den 
Rijn en omgeving kijken.

OPEN DICHT 
PODIUM

VEEL KINDEREN EN OUDERS IN KERK 
EN ZANEN AAN DE EENDENKOOI ZA-
GEN UIT NAAR DE OPENING VAN EEN 
SPEELTUINTJE. DEZE OPENING STOND 
GEPLAND VOOR AFGELOPEN VRIJDAG. 

DOOR HET SLECHTE WEER KON DE 
OPENING ECHTER NIET PLAATSVINDEN.

Door Tim de Kok
ALPHEN - In het park aan de Eenden-
kooi zou wethouder Hans Groen in ‘t 
Wout de nieuwe speelvoorzieningen of-
ficieel openen en daarbij ook de naam 
van de nieuwe speelplaats bekend maken. 
Merkwaardig was het dan ook dat voor 
de opening een bord bij de speeltuin te 
vinden was waarop staat gemeld dat de 
opening geen doorgang kon vinden. 
Zodra het weer het toe laat, zou er weer 
verder gegaan worden met de speelplek. 
Blijkbaar was niet het slechte weer de re-
den om de opening uit te stellen maar 
was het speelveldje nog niet af.
“Natuurlijk is het jammer dat de ope-
ning deze vrijdag niet plaats heeft kun-
nen vinden. Maar het slechte weer is hier 
toch echt de oorzaak van’’, aldus Sylvia 
Suvaal, communicatiemedewerkster van 
de gemeente Alphen a/d Rijn. “Het is 
de bedoeling dat de speeltuin er goed 
bij ligt, nu is het er nog erg kaal. Hier 
zal dus nog het een en ander aan gedaan 
worden.’’
De opening van de speeltuin, dat tevens 

symbool staan voor de opening van het 
betreffende gedeelte van de wijk, staat nu 
pas gepland op 22 september om tien uur 
‘s morgens. “Dat de opening pas in sep-
tember zal zijn, ligt aan het feit dat hier 

bepaalde mensen bij moeten zijn. De 
agenda’s zijn daarom naast elkaar gelegd 
en daaruit bleek dat het deze ochtend pas 
weer mogelijk zal kunnen zijn.’’ 
De kinderen uit de buurt moeten dus 

nog  een kleine twee maanden wachten 
op de feestelijke opening in het park aan 
de Eendenkooi. Maar die tijd kunnen ze 
al spelen in de speeltuin, al is het nog 
onoff icieel.

OPENING SPEELVELDJE LAAT OP ZICH WACHTEN

Was het slechte weer de reden het speelveldje niet te open? Of was het nog niet voltooid? Foto: Martin Sharrot
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