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ALPHEN - Castellum start op 
woensdag 29 augustus vanaf 10.00 
uur de vrije kaartverkoop voor het 
theaterseizoen 2007/2008 tegelijker-
tijd via de site wwww.theatercastel-
lum.nl en de kassa aan het Rijnplein 
in Alphen aan den Rijn. Vanaf 08.00 
uur zullen er volgnummers worden 
uitgedeeld. Kaarten dienen contant 
of met de pin te worden betaald en 
kunnen meteen worden meegeno-
men. Om de wachttijd te verkorten 
is het advies zoveel mogelijk gepast 
te betalen. Telefonisch is de kassa 
van Castellum op woensdag 29 en 
donderdag 30 augustus telefonisch 
niet bereikbaar. Reserveren voor de 
cinema op die dagen is mogelijk via 
internet, of direct aan de kassa.  Op 
vrijdag 31 augustus start vanaf 13.00 
uur de vrije kaartverkoop ook via de 
reserveringslijn 0172 - 42 92 92. Voor 
alle voorstellingen in Castellum zijn 
nog kaarten beschikbaar. 
Uitzondering hierop zijn de voorstel-
lingen die al in het afgelopen seizoen 
in de verkoop zijn gegaan: de twee 
avondvoorstellingen van de musical 
Doe Maar op zaterdag 17 en zondag 
18 november 2007 en de voorstelling 
van Najib Amhali op 8 februari 2008 
Wegens groot succes is voor Doe 
Maar nog een extra voorstelling ge-
pland: een matinee op zondag 18 no-
vember om 15.00 uur. Hier zijn nog 
wel kaarten voor te bestellen.

CASTELLUM START 
VRIJE KAARTVERKOOP

Door Trudy van Schie
ALPHEN - Op zondag 2 september is 
de opening van de eerste expositie van 
Linda Couwenberg in Café Kwatro, 
Hooftstraat 126 in Alphen aan den 
Rijn. De 19-jarige kunstenares is twee-
dejaars student Psychologie in Leiden. 
Naast deze studie volgt ze keuzevakken 
aan de kunstacademie in Den Haag. 
De basis en de beginselen van de tech-
niek van het tekenen en schilderen 
heeft ze geleerd bij Parkexpressie, waar 
zij vanaf haar tiende jaar op les heeft 
gezeten. Linda: ,,Later, op het Groene 
Hart Lyceum locatie centrum, kreeg 
ik alle mogelijkheden om mezelf ver-

der te ontwikkelen. Op mijn exposi-
tie komen vooral tekeningen en etsen 
te hangen. Ik ben altijd al gefascineerd 
door anatomie. Mensen op het doek 
zetten in de vorm van naaktmodellen 
en portretten vind ik het interessantst. 
Het etsen vind ik heel bijzonder om te 
doen. Het is elke keer weer spannend 
om je ets, dat is een koperen plaatje wat 
je bekrast, af te drukken. Etsen vereist 
een heleboel geduld en er gaat veel tijd 
en materiaal in zitten.”
Etsen, tekenen en schilderen die je niet 
zo maar. Behalve talent kost het heel 
veel tijd en studie om dat talent te ont-
wikkelen. De technische kant van het 

verhaal kan altijd worden bijgeschaafd. 
Heb je iets onder de knie, dan kijk je uit 
naar het volgende hoofdstuk. Gelukkig 
kan Linda altijd een beroep doen op 
haar tekenleraar van het Groene Hart. 
De kunstenares is heel blij dat ze de 
kans krijgt om te exposeren. Het is een 
stukje erkenning van haar creativiteit 
in combinatie met het toekomstige 
beroep van psychologe. De expositie 
zal iedereen verbazen en is een kijkje 
waard. Linda hoopt dat ze naar aanlei-
ding hiervan opdrachten krijgt in de 
vorm van portretten en muurschilde-
ringen. Het werk van Linda zal zes we-
ken blijven hangen in Café Kwatro.

DEBUUTEXPOSITIE VOOR 19-JARIGE KUNSTENARES

ALPHEN - ‘In dit feestelijke tiende 
jaar, rapen we 10.000 euro bij elkaar!’ 
Dat is dit jaar de slogan van de bra-
derie van de Pius X kerk in de Van 
Nesstraat. Dit jaar vindt deze bijzon-
dere rommelmarkt/ fancy fair op 
25 augustus van 9.00 tot 15.30 uur 
plaats. Het is niet alleen een speciale 
editie vanwege de tiende maal dat de 
markt gehouden wordt, dit jaar gaat 
de helft van de opbrengst naar een 
ander goed doel. De organisatie van 
de rommelmarkt heeft ervoor ge-
kozen om dit deel van de opbrengst 
aan het werk van Pastoor Spruijt in 
Zuid-Afrika te schenken. 
Pastoor Spruijt was een aantal jaar 
geleden pastoor in Alphen aan den 
Rijn. Vandaar dat dit jaar de brade-
rie een heel speciale betekenis heeft, 
zowel voor de medewerkers als voor 
Pastoor Spruijt en zijn werk. Het 
geld zal door Pastoor Spruijt onder 
andere besteed worden aan de op-
vang, verzorging en opvoeding van 
te vondeling gelegde baby’s. Vaak 
hebben de ouders van deze kinderen 
AIDS of zijn ze om een andere reden 
niet in staat om de kinderen zelf op 
te voeden. Door het werk van Pas-
toor Spruijt krijgen deze kinderen 
toch een kans. 
Redenen genoeg om f link uit te pak-
ken op 25 augustus. Er zal onder an-
dere een Rad van Avontuur en een 
stand met envelop trekken zijn. Uiter-
aard zijn er ook spullen te koop op de 
rommelmarkt, van meubels tot speel-
goed en van planten tot kleding en er 
is een grote boekenmarkt. Er is voor 
ieder wat wils. Voor de lekkerbekken 
zijn er poffertjes en boerenijsjes en niet 
te vergeten koffie en thee met wat lek-
kers. Belangstellenden zijn van harte 
welkom op de rommelmarkt.

TIENDE BRADERIE PIUS 
X VOOR GOED DOEL

Door Rijk Huisman
De 26-jarige Essi Spek en haar echtge-
noot (27) werken beiden bij de Alphen-
se Orange Wellness Club waar het idee 
ontstond om iets aparts te doen wat te 
maken heeft met orange. Met de Doe 
Een Wens Stichting Nederland, die 
hartenwensen vervult van kinderen met 
een levensbedreigende ziekte, heeft de-
ze club al langer een sterke band. ,,We 
fietsen van het Franse plaatsje Orange, 
dat 30 km. boven Avignon ligt, naar 
Orange Wellness Club”, vertelt Tim 
Spek. ,,We maken gebruik van rou-
teboekjes. Fietspaden verwachten we 
niet, wel B-wegen en hoogteverschillen 
van 500 tot 600 meter over een korte 
afstand.” De Alphenaren zien er niet 
tegenop. Een lachende Essi Spek: ,,Op 
een tandem rijd je bijna met dubbele 
kracht.” Zij zit op het tweede zadel, 
maar kan niet stiekem rustig aandoen. 

,,Ik moet meetrappen in het tempo van 
Tim, maar we moeten het wel allebei 
vol kunnen houden.” 
Het echtpaar is ondernemend ingesteld 
en dat komt goed uit. ,,Ons Frans is 
niet geweldig, het wordt veel handen 
en voetenwerk”, voorziet Tim Spek. 
,,Iedere dag gaan we op zoek naar een 
soort ‘bed and breakfast’ en we moeten 
onderweg ook voor ons eten en drinken 
zorgen. Omdat we niet weten hoeveel 
kilometers we per dag af leggen kunnen 
we niets reserveren. We hebben reserve 
binnenbanden bij ons en reparatiemate-
riaal.” 
Het vertrek naar Frankrijk staat voor 
vrijdag gepland. Met de fietsbus maken 
Essi en Tim de heenreis. ,,Wanneer we 
in Alphen terugkomen hangt er vanaf 
hoe snel de tocht gaat. Essi doet de na-
vigatie en we denken dat we drie weken 
nodig hebben, maar het kan ook drie-

eneenhalve week worden. Dat kost ons 
vrije dagen, maar Orange Wellness Club 
stelt zich soepel op’, prijst Tim Spek zijn 
werkgever. 
 ,,Mensen die ons willen sponsoren kun-
nen kiezen uit 1 tot 10 cent per kilome-
ter”, licht Essi Spek de sponsoring toe. 
,,Zij kunnen zich per mail, vanorange-

naarorange@hotmail.com, aanmelden. 
Een andere mogelijkheid is om recht-
streeks geld over te maken op bankre-
kening 36.60.21.222 van Doe Een Wens 
Stichting Nederland, onder vermelding 
van nr. 07393.”
Surftip voor meer informatie: 
www.doeeenwens.nl

VAN ORANGE 
NAAR ORANGE
ECHTPAAR FIETST VOOR HET GOEDE DOEL

Essi en Tim Spek gaan een grote uitdaging aan.  Foto: Walter Planije

ALPHEN - ESSI EN TIM SPEK BESTEDEN HUN VAKANTIE OM OP EEN TANDEM 
1.450 KILOMETER TE FIETSEN VOOR DE ‘DOE EEN WENS STICHTING’. ZIJ STARTEN 

IN HET ZUIDEN VAN FRANKRIJK EN KOMEN VIA DE VOGEZEN, DE ALPEN EN 
LUXEMBURG TERUG NAAR HUIS. ,,WE LATEN ONS SPONSOREN EN IEDERE CENT 

GAAT GEGARANDEERD NAAR DOE EEN WENS”, LATEN BEIDEN WETEN.

ZWAMMERDAM - Ook dit jaar vin-
den er Vakantie Kinderspelen in Zwam-
merdam plaats. Door de ‘late’ zomerva-
kantie, zijn de Spelen ook erg laat dit jaar, 
namelijk op woensdag 29 augustus. Die 
dag om 19.00 uur zal wethouder Blom 
in zijn functie als loco-burgmeester het 
dorp Space City openen. Dit dorp is door 
de groep van 6 tot 12 jarigen gebouwd. 
Space City is te vinden op het terrein van 
de Bruggen in Zwammerdam, vlak na 
de toegangsbrug. De leiding ter plaatse 
ligt in de handen van Bram Strookman. 
Voor de kleintjes, 3- tot 5-jarigen, vindt 
het hoogtepunt al ‘s middags plaats. Daar 
is de locatie de speelplaats van de Oranje 
Nassau school. Hier zijn belangstellen-
den welkom rond 12.00 uur.

VAKANTIESPELEN IN 
ZWAMMERDAM

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. 
,,Als kind heb ik nooit meegedaan aan 
het Vakantiespel, omdat het me hele-
maal niets aan leek. Het meehelpen 
organiseren vond ik des te leuker!”, 
vertelt voorzitter Ronald Verkade (36, 
waarvan twintig jaar VKS-vrijwil-
liger). ,,Op m’n zestiende raakte ik er 
via atletiekvereniging AAV’36 bij be-
trokken. Destijds hadden we zo’n 450 
deelnemers; een heel verschil met nu. 
Doordat het concept staat als een huis, 

zijn alleen de aantallen veranderd. Zo 
bestond vroeger de technische dienst 
uit één man met auto, nu uit zes man-
nen met drie bussen. Van allerlei weetjes 
over het Vakantiespel houd ik statistie-
ken bij. Uit de gegevens van de gemid-
delde leeftijd van de leiding, bleek ooit 
dat deze met 13 jaar wat aan de lage 
kant was voor zo’n verantwoordelijke 
taak. We hebben toen de minimum-
leeftijd opgeschroefd naar de 15. Mo-
menteel is de gemiddelde leeftijd van 
de leiding zelfs 17,5 jaar. Ook houd ik 
statistieken bij van de fotoverkoop. Hier 
inzicht in krijgen en zonodig bijsturen 
is belangrijk, want de winst hebben we 
nodig voor het volgende Vakantiespel. 
Van elke dag drukken we de beste 240 
foto’s in tweevoud af, zodat we ze tege-
lijkertijd in twee kramen in de Aarhof 

kunnen laten zien. Om de kosten eruit 
te krijgen, moeten in ieder geval die 
afgedrukte exemplaren verkocht wor-
den. Mocht blijken dat onze fotover-
koop via internet beter gaat lopen dat 
onze kraamverkoop - veel mensen heb-
ben vorig jaar het gemak hiervan ont-
dekt - dan kunnen we straks volstaan 
met één kraam en één set foto’s. Mede 
door zulke kostenbesparingen weten 

we het Vakantiespel een laagdrempe-
lig evenement te houden.” Voor meer 
informatie over het Vakantiespel kan 
gekeken worden op www.vakantiespel.
com. Ook kan het hele jaar door gebeld 
worden naar de altijd bemande Vakan-
tiespel Infolijn: 06-25443311.

AFTELLEN TOT HET VAKANTIESPEL MET… DE VKS-VOORZITTER

Voorzitter Ronald Verkade leidt de stafvergadering.  Foto: PR

ALPHEN - ZOALS IEDEREEN WEL AFTELT TOT HET BEGIN VAN DE ZOMER-
VAKANTIE, ZO WORDT IN ALPHEN UITGEKEKEN NAAR DE WEEK VAN HET 
VAKANTIESPEL. NIET ALLEEN DOOR DE BIJNA 1600 KINDEREN DIE HIER 
AAN MEEDOEN, MAAR OOK DOOR DE MAAR LIEFST 450 VRIJWILLIGERS. 

DE ALPHENAAR HEEFT DE AFGELOPEN WEKEN EEN KIJKJE GENOMEN ACHTER DE 
SCHERMEN VAN DE VIJF COMMISSIES DIE HET EVENEMENT JAARLIJKS 

LATEN REILEN EN ZEILEN. DEZE WEEK: DE VKS-VOORZITTER. 
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