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Tegenstanders van zondagsopenstelling stappen naar de rechter

BODEGRAVEN-REEUWIJK • De

discussie over de openstelling van
supermarkten op zondag krijgt
steeds scherpere kantjes. De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling stapt naar de voorzieningenrechter. Met 70 lokale winkeliers
vraagt de stichting de rechter het
besluit tot zondagsopenstelling van
C1000 en Albert Heijn in Bodegraven ongedaan te maken.
Stichting en winkeliers stellen dat
Bodegraven-Reeuwijk in strijd handelt met zijn eigen winkeltijdenverordening. De stichting keert zich

verder tegen het voornemen van b
en w om ook nog eens twaalf koopzondagen aan te wijzen. Daarover
neemt de gemeentraad op 7 maart
een besluit.
,,Nu deze zaak onder de rechter is,
mag de gemeenteraad geen besluit
nemen, maar hooguit een principebesluit,’’ zegt Henry Konijn namens
de stichting. ,,Er ontstaat gewoon
een kaalslag onder de winkeliers als
die koopzondag doorgaat. We verwachten dat de supermarkten namelijk ook hun afdeling non-food
gaan uitbreiden,’’ aldus Konijn.

Hij hekelt de in zijn ogen laconieke houding van wethouder JanChristiaan Goudbeek (VVD) tijdens
de behandeling van het voorstel in
de raadscommissie. ,,In plaats van
dat hij zijn excuus aanbiedt omdat
hij de wet overtreedt, verwijst hij
luchtigjes naar de bezwarencommissie,’’ aldus Konijn.
Tot het kamp van de tegenstanders van de zondagsopenstelling behoort ook Jetze Kamerling. Hij runt
een slagerij in de Kerkstraat die op
zondag gesloten blijft. ,,Ik ben voor
het bewaren van de zondagsrust en
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we moeten het centrum aantrekkelijk houden. Dat kunnen we alleen
met z’n allen doen,’’ vindt Kamerling.
,,Vroeger was de vrijdagavond dé
koopavond. Die is door de verruimde openingstijden gedurende
de week naar de knoppen geholpen.
Ik ben voorstander van een openstelling op donderdag- en vrijdagavond tot acht uur voor iedereen.’’
Wanneer de rechter zich uitspreekt is niet bekend. Konijn verwacht de uitspraak niet voor de
raadsvergadering op 7 maart.

‘Reisproevenenbeleven’
Wereldreiziger neemt mensen mee op stap

‘Er moet iets
te beleven
zijn, iets
verrassends’
van de islam en het christendom,
kriskras door Europa en Afrika. Tijdens de dik 16.000 kilometer die hij
wegtrapte, over bergen en door eindeloze woestijnen, rijpte er een plan.
,,Je speelt onderweg een spel met
jezelf. Tijdens die ontzettend eenzame stukken op de ﬁets dacht ik:
ik weet er nu zo veel van, zo veel
prachtige verhalen, dat vinden andere mensen vast ook interessant.’’
Van Rijn zette na terugkeer zijn
eenmansreisorganisatie Timboektoers op. Hij combineerde zijn ervaring als reisleider met alles wat hij
op zijn eigen reizen had vergaard. In
voor- en najaar kunnen reizigers
met hem mee naar Spanje en Ma-

Twee mannen zijn opgepakt in
Hazerswoude-Dorp voor het ’s
nachts in bezit hebben van inbrekersgereedschap. Het gaat
om een 32-jarige Reeuwijker en
een man zonder vaste verblijfplaats. Een getuige had gezien
dat er een busje zonder kentekenplaat tussen de vrachtwagens reed op de Duitslandlaan.
De bus was daarna doorgereden
naar de N209. Motoragenten
dwongen de bestuurder te stoppen op de Gemeneweg. Later is
in de Duitslandlaan een vrachtwagen aangetroffen met open
deur. Vooralsnog lijkt er niets te
zijn gestolen. Beide mannen
hebben een bekeuring gekregen
en zijn weer vrijgelaten. De man
zonder vaste woonplaats moest
de boete van 70 euro direct afrekenen.

Mannen stelen
make-up

De politie heeft twee mannen van 19 en 25 jaar zonder vaste woonplaats aangehouden op verdenking
van winkeldiefstal. Een bewaker van winkelcentrum
de Aarhof had de mannen
zien lopen met een geprepareerde tas en was ze gevolgd. Het tweetal stapte
op het Aarplein in een auto
en reed weg. Het kenteken
van de auto werd aan den
politie doorgegeven. De inzittenden konden op Vriezenweg (N207) bij Leimuiden worden aangehouden.
In de auto werd vooral
make-up aangetroffen.
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Jeroen van Rijn

Inbrekers
aangehouden
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ALPHEN • Een reis die je
bijblijft. Je iets laat proeven en beleven wat nét
even verder gaat dan de
geijkte highlights. Wereldreiziger Jeroen van
Rijn heeft hiervan zijn beroep gemaakt. ,,Een reis
met een verhaal erbij, dát
blijft hangen.’’
Eten in gekke restaurantjes in Porto.
De voetsporen van de Moren volgen
in Spanje en Marokko. Het decadente Rusland ontdekken in Sint Petersburg. Boodschappen doen op de
markt in Sevilla en ‘s avonds daarmee een authentieke maaltijd bereiden. ,,Ik bied het liefst dingen die
niet in de gewone reisgidsen staan,’’
zegt Alphenaar Jeroen van Rijn.
,,Omdat ik al mijn reizen zelf uitprobeer en op zoek ga naar bijzondere
dingen, en ik ook zelf de begeleiding
doe, kan ik mensen in korte tijd een
beeld geven van een land of een
stad. Met belevenissen die je bijblijven. Zónder die uitgeholde highlights van een stad. Die plekken
hebben vaak hun ziel verloren.’’
De aardbol heeft al veel geheimen
prijsgegeven aan wereldreiziger Van
Rijn (36). Al jong trok de geboren
Langeraarder erop uit, met weinig
meer dan een rugzak bij zich. In oktober 2010 vertrok hij op de ﬁets
met als einddoel Timboektoe. Hij
volgde een maand of tien de sporen

Kort nieuws
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rokko. Het is een selectie van elementen in de reis die Van Rijn zelf
ook maakte, voorzien van zijn zelfontdekte wetenswaardigheden.
,,En natuurlijk gaan de deelnemers niet op de ﬁets, zoals ik deed.
Zij reizen heel comfortabel gewoon
met de bus en slapen in een hotel.
Maar ze krijgen geen reis die door
agenten ter plekke is samengesteld
uit het bestaande aanbod, waardoor
al dat soort trips op elkaar lijken.’’
Een andere pijler van zijn Timboektoers bestaat uit (bedrijfs)uitjes
naar allerlei steden. Een weekend
Porto of Sevilla, Madrid, Granada of
Lissabon. Of St Petersburg. ,,In heel
korte tijd mensen een beeld geven
van zo’n stad, met mooie verhalen
erbij. Het échte gevoel even leren
kennen en proeven. Niet de hele dag
alleen maar informatie opnemen of
tig kerken bekijken. Er moet iets te
beleven zijn, iets verrassends.’’
Een weekend Porto à la Van Rijn
voor jonge IT’ers zou er dus zo kunnen uitzien: een bezoek aan de lokale markt, dan naar de beroemde
vergulde kerk en even langs het
oudste boekwinkeltje. Dan een authentieke maaltijd aan de kade, een
tochtje per jetboot naar de portproeverij.
In Rusland zou Van Rijn niet alleen de gesloten, sombere mensen
laten zien, maar juist ook iets achter
al die dichte deuren. Bijzondere uitgaansgelegenheden, bijvoorbeeld.
,,Ik ga voor zo’n trip dan minstens
24 uur erheen, om bijzondere dingen op te sporen: gekke restaurantjes, lollige musea. Het verhaal van

het ontstaan van stroganoffsaus. Dat onthouden mensen.’’
Het is voor hem altijd al een
sport geweest om dit soort wetenswaardigheden te ontdekken.
Stadsgidsen zijn daarvoor niet de
betrouwbaarste bron, weet hij.
,,Daar moet je de helft niet van geloven. Tijdens mijn ﬁetstocht
ontdekte ik zoveel geschiedvervalsing. Vooral
in de middeleeuwen.
Zo is het maar de
vraag of Ridder Roeland ooit heeft bestaan en over Karel
de Grote is ook
heel wat bij elkaar
verzonnen. En
Columbus ligt
óveral begraven.’’

Jeroen
van Rijn
bij zijn
vertrek
en nu.
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In een winkel aan de Herenweg
is gisternacht ingebroken. Agenten die rond half een poolshoogte namen na een melding,
zagen dat een ruit naast de ingang was vernield. Uit een eerste inventarisatie en uit camerabeelden bleek dat de daders
maar kort binnen zijn geweest
en geen kans hebben gezien
spullen buit te maken. De daders maakten zich uit de voeten
voordat de politie kwam.
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Autobrand

Saaie plek krijgt kleur
Op zijn reizen neemt Jeroen van
Rijn zijn gasten mee naar een
restaurantje waar Ruslands beroemde schrijver Dostojevski
kind aan huis was. Waar zou Jeroen van Rijn bezoekers aan zijn
eigen woonplaats Alphen mee
naartoe nemen? Hoe zou hij ze
een overgetelijke trip naar het
Groene Hart bezorgen zonder te
vervallen in de geijkte molens,
koeien en weiden die in de gidsjes staan? ,,Ik zou proberen wat
verhalen te vinden over historische boerderijen. Of molens

Inbraak in winkel

waarover iets interessants te vertellen valt. Als ik aan mijn
woonplaats Alphen denk, dan
ligt die wel in zo’n omgeving. De
rivier de Rijn waaraan Alphen
ligt, daar kun je ook iets mee.
Overal liggen mooie verhalen,
zelfs in Alphen.’’ Na even nadenken kiest Jeroen van Rijn voor
een portret aan de Oudshoornseweg. ,,Op deze plek kwam
men ooit in opstand tegen het
regime van Napoleon. Met zó'n
verhaal krijgt een ogenschijnlijk
saaie plek veel meer kleur.’’

Voor de tweede keer in twee
dagen tijd is een auto in brand
gevlogen die geparkeerd stond
aan de Waterlelie. Omdat het
twee keer dezelfde auto betrof,
vermoedt de politie dat de branden zijn aangestoken. De auto is
meegenomen voor sporenonderzoek.
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Gokkast
opengebroken

Twee Alphenaren van 19 en 21
jaar oud zijn aangehouden op
verdenking van het openbreken
van een gokkast. De twee werden zaterdag in een horecagelegenheid aan de Julianastraat betrapt. Een wist te ontkomen. De
ander werd in de zaak vastgehouden tot agenten arriveerden.
Via hem kwam de politie de
tweede verdachte op het spoor.

