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ALPHEN - Tijdens de jaarmarkt op 
woensdag 19 september verkoopt 
de Fondswervingcommissie van de 
Adventskerk tweedehands boeken, 
grammofoonplaten en cd’s. De op-
brengst van deze verkoop op het plein 
voor de kerk in de Julianastraat komt 
ten goede aan het nieuwe kerkdak. 
Wie toe is aan het opruimen van de 
boekenkast of wie een goede bestem-
ming wil geven aan oude grammo-
foonplaten of cd’s, kan deze hiervoor 
beschikbaar stellen. Van 11 augustus 
tot en met 8 september kunnen op za-
terdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 
uur boeken, platen en cd’s worden 
ingeleverd bij Van ‘t Wout b.v. Interi-
eurbouw aan de Curieweg 10. 
Voor meer informatie bel de com-
missieleden H. Spek, tel. 0172 
474586 of P. van Leeuwen, tel. 0172 
491159.

BOEKEN EN 
PLATEN VOOR 
KERKDAK

REGIO - Naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van Modelbouw 
Vereniging Woubrugge organiseert 
deze op 25 en 26 augustus een mo-
delbouwweekend. Hierbij zullen 
onder andere te zien zijn een grote 
modelvrachtautobaan met de wer-
kende W.C.T. (Woubrugse Con-
tainer Terminal) containerkraan en 
de W.G.H. (Woubrugse Granulaat 
Handel ) walkraan. In het grote 
bassin zullen diverse modelboten 
te zien zijn. Verschillende kramen 
worden opgesteld waarin diverse 
modelbouwbedrijven zich presente-
ren. Ook worden er speedboten en 
vliegtuigen tentoongesteld en zal er 
een f litghtsimulator aanwezig zijn. 
Daarnaast zal de nodige aandacht 
besteed worden aan het modelzei-
len. Het modelbouwweekend wordt 
van 10.00 tot 17.00 uur gehouden 
in sporthal Oudendijk, Bateweg 78 
in Woubrugge. De toegangsprijs is 
3 euro; kinderen onder begeleiding 
gratis.

MODELBOUW-
WEEKEND 
WOUBRUGGE

ALPHEN - Zanger Marco Laros - 
bekend van het Alphense duo The 
Blues Brothers - opent op zaterdag 1 
september het nieuwe activiteitensei-
zoen van servicef lat Driehoorne met 
een gezellige muziekmiddag voor 
bewoners en omwonenden. Naar 
verwachting zullen in de recreatie-
zaal ook nu weer de voetjes van de 
vloer gaan. De toegangprijs bedraagt 
3 euro. Stichting ZorgKompas zorgt 
voor een drankje en een hapje. De 
zaal is geopend vanaf 14.00 uur.

MARCO LAROS 
IN SERVICEFLAT 
DRIEHOORNE

ALPHEN - ZOALS IEDEREEN WEL AFTELT 
TOT HET BEGIN VAN DE ZOMERVAKAN-
TIE, ZO WORDT IN ALPHEN UITGEKE-

KEN NAAR DE WEEK VAN HET VAKAN-
TIESPEL. 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 RODE DRAAD COMMISSIE. 

Door Jolanda van Luinen
De meeste vrijwilligers van het Vakan-
tiespel 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. 

De goede dingen van voorgaande ja-
ren behouden en daar een nieuw thema 
bij verzinnen, dat is de kracht van het 

Vakantiespel. Wie denkt dat hierdoor 
het evenement voorspelbaar wordt, 
vergist zich. Het rode draad spel - ie-
dere dag werken alle groepen aan de 
oplossing van een vraagstuk in verhaal-
vorm - is namelijk elk jaar verrassend 
anders. ,,Toen wij nog samen de rode 
draad commissie vormden, hielden 
Johan Koren en ik strikt geheim wat 

er zou gaan gebeuren”, vertelt Bianca 
Bos (35, waarvan tien jaar VKS-vrij-
williger). ,,Inmiddels zijn we met z’n 
vieren, omdat bij de uitwerking van 
de rode draad veel komt kijken. Opdat 
andere commissies ook voorpret heb-
ben en ons eventueel kunnen helpen, 
brengen wij hen tegenwoordig op de 
hoogte van onze plannen. Onze ideeën 

komen overal vandaan. Zo kwam het 
groene haar dat Johan en ik eens had-
den uit het boek De Zevensprong. Die 
gezichten van de kinderen, toen Johan 
en ik zogenaamd niet wisten dat we 
er raar uitzagen! Toneelspel is sowieso 
een leuk onderdeel van onze commis-
sie. Net zoals het ingaan op reacties van 
kinderen. Dus serieus een sleutel uit-
proberen die een jongetje had gevon-
den, terwijl je weet dat de echte ergens 
anders verstopt ligt. Bij het bedenken 
van het verhaal moet het niet te span-
nend worden voor de jongsten, want 
die geloven zondermeer alles wat wij 
zeggen. De oudere kinderen, die ons al 
wel doorhebben, spelen gelukkig lek-
ker enthousiast mee. Bij de ontknoping 
van het raadsel, op de vrijdag, krijg ik 
nog altijd kippenvel.”
Voor meer informatie over het Vakan-
tiespel én voor aanmelden (van deel-
nemers en staf leden voor met name de 
donderdag) 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 RODE DRAAD COMMISSIE

In elk Vakantiespel, zit een Rode Draad.  Foto: PR

REGIO - Uit de eerste half jaar cijfers 
van 2007 van het politiekorps Hol-
lands Midden blijkt dat de crimina-
liteit nog steeds dalende is. Eén en 
ander is in overeenstemming met de 
trend van de afgelopen jaren: het lijkt 
steeds veiliger te worden. Korpschef 
Jan Stikvoort benadrukte echter dat 
er ondanks deze dalende trend ook 

zorgen zijn. Jeugdoverlast en geweld - 
waaronder huiselijk geweld en geweld 
tussen jongeren - lopen niet in de pas 
met het positieve beeld van meer vei-
ligheid. Daarom pakt de politie samen 
met ketenpartners de overlast, con-
f licten en vernielingen door jonge-

ren aan. De korpschef onderstreepte 
het belang van de ketenaanpak: ,,Het 
is niet alleen een probleem van de 
politie. Alle partijen waaronder de 
gemeente, jeugdzorg en jongeren-
werkers moeten hun verantwoorde-
lijkheid pakken.” De korpschef gaf 

aan dat er inmiddels 265 veelplegers 
(iemand die minstens tien keer met 
de politie in aanraking is geweest, 
red.) geregistreerd staan binnen de 
regio Hollands Midden. Door infor-
matie over de veelplegers centraal te 
organiseren en de partners in stel-

ling te brengen, wordt de overlast en 
criminele activiteiten van veelple-
gers teruggedrongen. De veelplegers 
worden daarnaast ‘geadopteerd’ door 
agenten die hen in de gaten houden. 
Met het OM is afgesproken dat zaken 
van veelplegers  worden gestapeld, 
zodat veelplegers zwaarder gestraft 
kunnen worden.

“JEUGDOVERLAST GROOTSTE PROBLEEM IN DE REGIO”

ALPHEN - DAT DE PLAATSELIJKE FOTO-
CLUB ALPHOTO JAARLIJKS IN MEI EEN 

FOTOWEDSTRIJD HOUDT ONDER DE 
LEDEN, IS INMIDDELS EEN TRADITIE TE 
NOEMEN. MET DE INZENDINGEN EEN 
RONDREIZENDE EXPOSITIE INRICH-

TEN, GEBEURT DEZE EDITIE VOOR HET 
EERST. IN DE AFGELOPEN MAANDEN 

WERD HET WERK VAN WINNAAR 
YSBRAND SWART - EEN FOTO VAN EEN 

ZEEVERGEZICHT - EN NOG ACHTTIEN 
LEDEN ACHTEREENVOLGENS TENTOON-

GESTELD IN DE BIBLIOTHEKEN VAN 
HAZERSWOUDE, REEUWIJK EN BODE-
GRAVEN. AFSLUITEND IS DE RONDREI-
ZENDE EXPOSITIE SINDS AFGELOPEN 

ZATERDAG TOT EN MET 21 SEPTEMBER 
TE BEZICHTIGEN IN DE ‘EIGEN’ 

ALPHENSE BIBLIOTHEEK.

Door Jolanda van Luinen
Arno Klos, secretaris van Alphoto, 
vertelt: ,,Exposeren doen we inder-
daad vaker - zoals tijdens de komende 
Open Monumentendag in het Schou-
tenhuis en in oktober in het stadhuis 
- maar het is voor het eerst dat we 
een tentoonstelling inrichten met 
ingezonden werk van onze fotowed-
strijd. Overigens hebben niet al onze 
27 leden hier aan meegedaan, want 
niet iedereen houdt van wedstrijden 
of heeft geschikt werk paraat. Even-
goed is het niet verstandig om te vaak 
aan wedstrijden mee te doen, omdat 
je dan geneigd bent foto’s te maken 
waarvan je verwacht dat ze bij de jury 
in de smaak vallen. Dat komt de cre-
ativiteit niet ten goede. Van de leden 
die wel hebben meegedaan aan onze 
fotowedstrijd, is een aantal pas bij de 
club. Alphoto kent een goede door-
stroom, wat f ijn werkt omdat nieuwe 

leden vaak frisse ideeën inbrengen. 
Mensen denken wel eens dat mooie 
foto’s alleen met een dure camera ge-
maakt kunnen worden, maar in feite 
wordt de kwaliteit van een foto voor 
meer dan 90 procent bepaald door het 
inzicht en de creativiteit van de ma-
ker.”

Opbouwende kritiek

Het sociale aspect is bij Alphoto heel 
belangrijk, vertelt de secretaris. ,,Wij 
houden regelmatig fotorondes, waar-
bij door een lid zo’n tien foto’s of 

dia’s worden ingeleverd die door de 
anderen, op een respectvolle manier, 
worden besproken. Leden die niet 
aan de beurt zijn, kunnen op zo’n 
avond vaak wat vrij werk laten zien. 
Met name nieuwe leden moedigen 
we aan om hier gebruik van te ma-
ken. Je eigen familie vindt natuur-
lijk al jouw foto’s mooi; bij ons kun 
je opbouwende kritiek verwachten. 
Ook werken we regelmatig in groep-
jes, die vervolgens gaan fotograferen 
met een bepaald thema, zoals ‘glas’ 
of ‘avondfotograf ie’. Daarnaast gaan 

we vaak op fototochten en bezoeken 
we andere fotoclubs. En het samen-
stellen plus inrichten van exposities 
is ook iets wat we met de leden doen. 
Die combinatie van creatief en soci-
aal bezig zijn, maakt het leuk om te 
doen.” 
De rondreizende expositie van Alp-
hoto is nog tot en met 21 september 
te bezichtigen in de  bibliotheek aan 
de Thorbeckestraat 1a, tijdens de re-
guliere openingstijden. Voor meer 
informatie over fotoclub Alphoto kan 
gekeken worden op www.alphoto.nl.

RONDREIZENDE EXPOSITIE ALPHOTO KOMT ‘THUIS’

Samen een expositie inrichten onderschrijft het sociale aspect bij de fotoclub.  Foto: Martin Sharrott
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