ALPHEN DRAMA
entertainment

NIEUWSLIJN

Inschrijven voor Vakantiespel eerst via website

I

nschrijven voor het Vakantiespel gaat dit jaar voor een deel
via de website. Voorinschrijven is
nu al mogelijk.
Dit jaar is gekozen om het papieren inschrijfformulier te vervangen voor een digitaal formulier.
Via www.vakantiespel.com kun-

nen kinderen én leiding zich inschrijven. De inschrijving is dan
nog niet compleet. Daarvoor
moeten deelnemers zich nog écht
inschrijven en betalen op zaterdag 16 april bij AAV’36.
De inschrijving start die dag om
08.30 uur, om 08.00 uur worden
volgnummers uitgedeeld. Er is

plek voor maximaal 1700 kinderen. Vrijwilligers die tijdens de
spelweek kinderen willen begeleiden kunnen zich vrijdagavond
15 april vanaf 20.00 uur inschrijven bij AAV’36. Voorinschrijven
kan tot 15 april.
De Alphense speelweek wordt dit
jaar gehouden van 8 tot en met 12

augustus. Het thema is ’entertainment’. Deelname is elf euro.
Dit jaar is er bovendien een donateursactie. Voor tien euro kunnen
mensen zich via de website aanmelden als ’Vriendje van het Vakantiespel’.

Gehoorapparaat weer
terug gevonden

Op www.vakantiespel.com vind je meer informatie over de inschrijving.

te koop

Wat te doen met lege kerk?
Mogelijke bestemmingen voor de oude Sionskerk
hannah vernooij
hannah@alphen.cc

H

ij staat al een
jaar te koop.
De oude Sionskerk aan de
Hooftstraat 254. alphen.cc
vroeg verschillende mensen
wat zij met het pand zouden doen.
Kunstatelier
Een expositieruimte, waar kunstenaars hun atelier hebben.
Martin van der Zwan, voorzitter
van Stichting Alphense Ateliers
(STAA), ziet het al helemaal zitten. ,,Er is hier een grote behoefte
aan atelierruimte. We kunnen zo
nog tien tot twaalf kunstenaars
kwijt." Financieel ziet Martin
wel problemen. ,,STAA heeft
geen geld om iets te kopen, het
zou dan via de gemeente moeten." Daarnaast zou het daglicht
een belemmering kunnen zijn.
,,Kunstenaars hebben veel licht
nodig. Al zijn er meer van zulke
ruimtes in Nederland waar kunstenaars zitten."
Museum
Een jaar geleden speelde de discussie over een museum in Alphen, vertelt Paul Leeflang, van
de Historische Verenging van Alphen. ,,Omdat de gemeente dat
te duur vond, is besloten dat het
Archeon een museum bouwt,
met Romeinse opgravingen."

Nachtelijke inbraken
met flinke buit
In drie woningen in Bodegraven - aan de Vossestaart,
de Watermunt en de Vogelmuur - zijn in de nacht van
donderdag op vrijdag inbrekers actief geweest. Bij twee
andere woningen bleef het
bij een poging. De buit bestond uit onder meer twee
laptops, een fotocamera, een
portemonnee en een iPod.

voltallig

Een café, expositieruimte of museum. Wat moet er in de oude Sionskerk komen?
Toch zijn er volgens Paul nog genoeg andere historisch voorwerpen. ,,Zoals het aardewerk van
Rijnland, de oude aardewerkfabriek aan de Oude Rijn." Ook heb
je in Alphen een biermuseum en
een museum met kleine treintjes
gehad. ,,Dat waren particuliere
initiatieven. Het zou leuk zijn
om dat allemaal te bundelen."

Café
,,Mensen reageren erg leuk als ze
binnenkomen", vertelt Daan
Smeltzer van café Olivier in
Utrecht. Het Belgisch biercafé zit
in de voormalige Maria Minor
kerk. ,,Je brengt mensen zo een
beetje terug naar de kerk." Nadelen zitten er wel aan. ,,De akoestiek is een drama. De muziek
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staat altijd heel zacht, anders versta je elkaar niet." Of de oude Sionskerk iets voor Olivier is?
,,Nou wie weet. We hebben hier
goede ervaringen. We zullen eens
kijken."
Belangstelling? Vandaag, tussen 15.00 en
17.00 uur is er open huis. Totale vloeroppervlakte is 570 vierkante meter. Vraagprijs:
575.000 euro. Meer info: www.reliplan.nl

huis-, tuin- en keukenfietsen

Fiets en geniet rond Alphen
De toergroep van Avanti trekt er weer op uit
anton diedrich
anton@alphen.cc

P

as op. Vanaf dinsdagmiddag struikel
je weer over de fietsers. De ’fiets & geniet’-groep
van vereniging Avanti rijdt het
wekelijkse rondje door de omgeving.
Ooit begonnen als recreatieve
fietsmiddag voor senioren, heeft
’fiets & geniet’ nu zo’n honderdvijftig deelnemers. Merendeels
leden van Avanti, maar voor 1,30
kunnen ook niet-leden mee, vertelt coördinator Ad de Nijs. ,,In
heel Nederland gebeurt dat, onder de vlag van de Nederlandse
Toerfiets Unie. Eerst alleen voor
vijftigplussers, maar wij vinden
dat iedereen mee moet kunnen
doen.’’
Hij is er sinds negen jaar bij betrokken. ,,Ik zit al mijn hele leven
op de racefiets, en overal waar ik
lid was heb ik de handen uit de
mouwen gestoken. Dus ook toen
ik hier in de omgeving kwam wonen.’’

Koos Demmendaal (77) is een
gelukkig man. Na ruim een
week is zijn peperdure gehoorapparaat weer teruggevonden. De Alphenaar dacht
dat hij het apparaatje was
kwijtgeraakt tijdens een lange wandeling. Maar uiteindelijk kreeg hij deze week
een telefoontje met goed
nieuws. Het ziekenhuis,
waar hij ook was geweest,
heeft het apparaat gevonden.
,,Gelukkig maar’’, zegt Koos.

Elke week een ander rondje door de regio.
Ad heeft een bestand met alle
deelnemers, en mailt ze de route
van die week. ,,We kiezen een
rondje van rond de 35 kilometer,
met halverwege een koffiestop’’,
vertelt hij. De groep wordt onderverdeeld in drie verschillende
snelheden. ,,Niet iedereen fietst
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even hard.’’ Ze zijn van half drie
tot een uur of vijf onderweg. ,,Elke week wel vijftig of zestig vaste
deelnemers. Ik sta er soms versteld van: ook als het snertweer
is’’, vertelt Ad vol enthousiasme.
,,Soms denk ik zelf: ik neem mijn
fiets niet eens mee vandaag. Maar

ook dan staan ze er hoor, in regenpak. En met de buienradar op
hun telefoon.’’
Van april tot oktober is het fietsen, ’s winters gaat ongeveer dezelfde groep wekelijks wandelen.
,,Dat was een idee van een van de
leden, een paar jaar geleden. Die
zei: joh Ad, nu is het afgelopen en
wat moet ik dan de hele winter
doen? Helaas is hij vorig jaar
overleden.’’
Waarom vinden mensen het zo
leuk om op een huis-, tuin- en
keukenfiets elke week een rondje
door de omgeving te maken in
groepsverband? ,,Ja, zeg het
maar. Ik vraag me dat ook wel
eens af’’, zegt Ad lachend. ,,Gezelligheid, frisse lucht, je ziet
eens wat meer van je eigen woongebied.’’ Feit is dat ze graag komen. ,,Jan de Wit is een man van
85 met twee kunstheupen. Hij
moest een knie-operatie ondergaan. Zei hij tegen de dokter: doe
dat maar in november, want ik
moet in april weer mee kunnen
fietsen.’’
Meer informatie: addenijs@gmail.com of
leniezitman@gmail.com.

Benoeming
wethouders niet
zonder slag of stoot
Het Alphense college is weer
compleet. Niet drie maar vijf wethouders besturen voortaan Alphen aan den Rijn. Helemaal
zonder slag of stoot ging de benoeming van Hélène Oppatja
(PvdA) en Kees van Velzen (CDA)
donderdag niet.
Niet alle partijen in de raad konden zich in de twee kandidaten
vinden. Vooral Kees van Velzen,
voorheen SGP/CU wethouder in
Rijnwoude, kreeg het zwaar te
verduren. ,,Het CDA wil dat we
het als raad allemaal anders gaan
doen, maar met deze kandidaat
maken we juist een sprong achteruit’’, zo beklaagt Nieuw Elanfractievoorzitter André de Jeu
zich. Hij verwijst hiermee naar
één van Kees zijn nevenfuncties:
lid van de raad van toezicht van
het christelijke Driestar College.
,,Het is een school waar ik in deze
kleding niet welkom ben, omdat
ik een broek draag’’, vult Ank de
Groot van Alphen 1 aan. Ook het
verzoek van de CDA’er om in
Benthuizen te blijven wonen,
viel niet bij iedereen in goede aarde. ,,Wij maakten ons wel even
zorgen, maar zijn blij dat hij bereid is om te verhuizen als de fusie tussen de gemeentes niet
doorgaat’’, zei Dominique de Roo
van GroenLinks.
Ook waren er wat twijfels bij Hélène Oppatja. ,,Ik heb haar de afgelopen periode niet leren kennen als een bruggenbouwer'',
stelde Ank.
Uiteindelijk kreeg Kees 24 van de
34 stemmen voor en Hélène 26.
De twee volgen Paul Schings en
Hans Groen in ’t Wout op, die begin dit jaar opstapten naar aanleiding van de antikraakaffaire.

