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ALPHEN - In de rubriek Alphenaar-
tje van de maand worden elke maand 
vier baby’s genomineerd. De ouders 
van de genomineerde Thymen Lan-
gelaar en van Myrthe de Jong hebben 
hun tas met cadeautjes nog niet opge-
haald. De tas ligt klaar bij de balie van 
De Alphenaar in gebouw Rijnstaete 
aan de Prins Bernhardlaan.

CADEAUTJES

ALPHEN - In het TV West pro-
gramma Zomertuin zijn dit sei-
zoen twee Alphense tuinen aan 
bod gekomen. De trotse eigenaren 
hebben een rondleiding gegeven 
en hun tuinverhalen met de kijkers 
gedeeld. In de laatste uitzending 
op woensdag 29 augustus wordt na 
een uitgebreide terugblik ook be-
kend wiede eigenaar van TV West 
Zomertuin 2007 is. Uitzendtijden: 
17.36, 19.36, 20.36, 22.30 en 23.36 
uur en vervolgens elk uur.

KANS OP PRIJS

ALPHEN - Bij de Alphense Hon-
denclub geldt de zomervakantie 
niet voor pups. De lessen zijn wel 
anders: het draait elke donderdag 
om een ander thema. Aan de orde 
zijn al geweest: een wandeling met 
af leiding, een  hindernisbaan en  
lekker loslopen. De laatste les op 
30 augustus staat in het teken van 
kinderen. Kinderen zijn dan ook 
tijdens deze laatste les van 19.30 tot 
20.15 uur van harte welkom om te 
komen kijken. Voor meer informa-
tie: www.hondenclub.nl

THEMALESSEN
VOOR PUPPY’S

Jantje Beton roept basisscholen op 
massaal te jumpen op woensdag 12 
september 2007 om 12 uur. Het is 
de bedoeling dat kinderen zich ver-
zamelen op schoolpleinen én gelijk-
tijdig gaan jumpen op het nummer 
‘Jump’ van de Foot Soldiers. Jantje 
Beton vraagt met deze actie extra 
aandacht voor de Loterij die op 12 
september van start gaat en onder-
steunt zo alle basisscholen die deel-
nemen aan de loterij.  Basisscholen 
kunnen zich tot 10 september aan-
melden voor de Jump op www.jan-
tjebeton.nl/jump.

JUMPEN MET
JANTJE BETON

ALPHEN - ZOALS IEDEREEN WEL AFTEL-
DE TOT HET BEGIN VAN DE ZOMERVA-
KANTIE, ZO WERD IN ALPHEN UITGE-

KEKEN NAAR HET VAKANTIESPEL. NIET 
ALLEEN DOOR DE BIJNA 1600 KINDE-
REN DIE HIER VAN GISTEREN TOT VRIJ-
DAG DAGELIJKS AAN MEEDOEN, MAAR 

OOK DOOR DE MAAR LIEFST 450 
VRIJWILLIGERS. DE ALPHENAAR HEEFT 
DE AFGELOPEN ZES WEKEN EEN KIJKJE 
MOGEN NEMEN ACHTER DE SCHERMEN 
VAN DE ORGANISATIE OM TE ZIEN HOE 

ZIJ REILT EN ZEILT. ALS AFSLUITING 
ÉN VOORUITBLIK DEZE WEEK: 

DE JUBILEUMCOMMISSIE.

Door Jolanda van Luinen
De meeste vrijwilligers van het Vakan-
tiespel zijn alleen van 27 tot en met 
31 augustus heel druk met het eve-
nement; de bestuurs-, staf- en com-
missieleden daarentegen, komen in 

oktober alweer bij elkaar voor het 
daaropvolgende Spel der Spelen, dat 
in 2008 zijn 50-jarig bestaan viert. 
Uitzondering hierop is de jubileum-
commissie. Terwijl de 49e editie maar 
net begonnen is, is dit team nu al druk 
met volgend jaar. 
,,Het jubileum willen we groots aan-
pakken”, vertelt Gert-Jan Verkade (40, 
waarvan zo’n achttien jaar VKS-vrij-
williger). ,, Even hebben we gedacht 
aan een reünie of een kermis, maar wij 
vonden voor de kinderen een circus he-
lemaal geweldig. Waar vind je een tent 
waar tweeduizend ‘man’ in kan? Uit-
eindelijk bleek alleen het Groot Rus-
sisch Staatscircus zo’n tent te hebben. 
Inmiddels hebben ze ons toegezegd 
dat ze tijdens het volgende Vakantie-
spel Alphen in hun tournee willen op-
nemen en dat wij dan een voorstelling 
kunnen reserveren. De locatie en ver-
gunningen zijn echter nog niet rond. 

Ook moet de aanvraag voor een afslui-
tend vuurwerk nog ingediend worden. 
Bij ons vorige jubileum kregen we de 
complimenten van de provincie voor 

hoe we dat geregeld hadden. We gaan 
er daarom vanuit dat we ook nu deze 
vergunning rond krijgen. Maar we 
hebben nog wel geldschieters nodig, 

want ook de jubileumeditie moet een 
laagdrempelig evenement blijven.”
‘Wie jarig is, trakteert’ vindt de ju-
bileumcommissie. ,,Daarom denken 
wij erover om via een ludieke actie 
- bijvoorbeeld het inzamelen van sta-
tiegeldf lessen - geld bijeen te krijgen, 
wat we vervolgens schenken aan een 
goed doel dat geënt is op kinderen. 
Misschien laten we de Alphense kin-
deren zelf wel een goed doel verzin-
nen, want zij zijn immers de doel-
groep van het Vakantiespel. Dit zijn 
dus onze plannen, al zijn ze nog in 
een pril stadium. Hoe alles uiteinde-
lijk gaat uitpakken, blijft ook voor ons 
nog spannend!”
Voor meer informatie over het Va-
kantiespel kan gekeken worden op 
www.vakantiespel.com. Ook kan het 
hele jaar door gebeld worden naar de 
altijd bemande Vakantiespel Infolijn: 
06-25443311.

VOORUITBLIK OP 50 JAAR VAKANTIESPEL MET… DE JUBILEUMCOMMISSIE

De jubileumcommissie. Foto: PR

ALPHEN - WETHOUDER EN LOCO-BUR-
GEMEESTER ROBERT BLOM LIET EVEN 
OP ZICH WACHTEN, MAAR EEN LEIDS 

KWARTIERTJE TE LAAT BEGON DE 
BIJEENKOMST OP NATIONALE NATURA-
LISATIEDAG DAN TOCH. ,,NEDERLAND 
IS EEN GASTVRIJ LAND, WELKOM IN 

HET LAND VAN TULPEN, KLOMPEN EN 
KAAS”, ZEI BLOM EN REIKTE NATIONA-
LITEITSBEWIJZEN UIT AAN EEN AANTAL 

‘NIEUWE’ NEDERLANDERS.

Door Eveline J. Verhoeve
Elk jaar is op 25 augustus een derge-
lijke feestelijke bijeenkomst in de vele 
gemeenten die Nederland rijk is. In Al-
phen was de bijeenkomst deze vrijdag in 
Archeon, omdat deze locatie een goede 
manier is om mensen kennis te laten ne-
men van de geschiedenis van Nederland, 
zo was in de uitnodiging te lezen. Bijna 
ging dat niet door, want alles leek goed 
geregeld totdat directeur Veldman niets 
af leek te weten van de rondleidingen 
voor de nieuwbakken landgenoten door 
‘zijn’ park. In zijn toespraak benadrukte 
Blom de vrijheid en gelijkheid in Neder-
land. Maar vooral gezelligheid achtte de 
wethouder belangrijk. ,,Als vrijheid van 
meningsuiting te ver wordt doorgevoerd, 
zegt een Nederlander: ‘laten we het ge-

zellig houden’. Dat is echt Nederlands”, 
aldus de wethouder. Ook vond hij dat 
elke nieuwkomer iets toevoegt aan ons 
kleurrijke land. ,,Nederland is gastvrij, 

maar kent ook veel regels. Altijd om u te 
beschermen, juist omdat iedereen even-
veel rechten heeft.” En die rechten wa-
ren er dus ook voor dat kleine huilende 

meisje dat met haar moeder en oudere 
zusje haar Nederlanderschap ontving en 
de wethouder soms even onverstaanbaar 
maakte.

,,NEDERLAND IS VOORAL GEZELLIG”

Majda (2) en haar zus Jasmine (15) Bulakaj uit voormalig Joegoslavië en hun moeder ontvangen met vele an-
deren het Nederlanderschap.  Foto: Wil Kokelaar.

ALPHEN - Het Vakantiespel staat 
dit jaar in het teken van dieren. Na 
de kennismaking op de parkeer-
plaats aan de Sportlaan speelden 
de groepen maandag het openings-
spel op de dagcamping. Vandaag 
staan Disney’s Dierendag, Strijd 
der Dieren en Animal Planet op het 
programma. Woensdag is het tijd 
voor Zoop, levend ganzenbord en 
een voorstelling in Theater Castel-
lum. Donderdag staat in het teken 
van Beestenbende. Vrijdag is in de 
ochtenduren de verkleedoptocht 
en worden ballonnen opgelaten. 
Dan is het einde in zicht. Er is een 
avondvoorstelling in het Burge-
meester Visserpark en daarna start 
de lampionnenoptocht. Rond 22.15 
uur worden de deelnemertjes en de 
leiding op het Thorbeckeplein ver-
wacht. Voor informatie: www.va-
kantiespel.com.  Foto: Walter Planije.

VAKANTIESPEL FEESTEN MET BEESTEN
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