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Nieuwsbrief uit ‘De Bron’ te Alphen aan den Rijn

We kijken terug…

… op een zeer geslaagde Braderie van 6 april jl. Die werd alweer voor de 41-ste
keer gehouden. Ook nu waren er weer duizenden mensen, die kwamen voor een
leuke aankoop, of die hun geluk kwamen beproeven bij het rad van fortuin. Van
boeken  tot  stereo-installaties
en van tafels en stoelen tot een
leuke  bloempot  of  vaas.  Alles
was  weer  overzichtelijk  uitge-
stald  door  de  meer  dan  100
vrijwilligers.

De  opbrengst  van  tegen  de
€21.000  mocht  er  ook  weer
zijn,  en  zo  hadden  de  twee
goede  doelen  (jongerengroep
naar  Tanzania  en  Samenhuis)
en de plaatselijke kerk een mooie dag. Maar de goede sfeer en saamhorigheid
waren zeker ook nu weer belangrijke factoren!

Volgend jaar hopen we voor de 42-ste keer dit evenement te organiseren en
heten u ook dan weer graag welkom. Noteert u alvast in uw agenda? –  28 maart
2020.

We kijken vooruit...

… naar 1 juli.  Want dan we gaan  verbouwen in de Bron. De
ontmoetingsruimte gaat helemaal op de schop zoals dat heet
en we hopen na de vakantie weer een geheel eigentijdse en
gezellige ruimte aan u te kunnen laten zien. 

Zowel de vloer als het plafond en ook het meubilair en het
schilderwerk worden aangepakt. Dat zal deels door professio-
nals gebeuren, maar ook zullen vrijwilligers de handen uit de
mouwen steken. De Bron blijft wel open en toegankelijk, maar
dat zal natuurlijk wat aangepast zijn, omdat steeds een paar
zalen tijdelijk buiten gebruik zijn. 
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Ook zal  de  bar  niet  beschikbaar  zijn.  De keuken blijft wel  bruikbaar,  dus  we
kunnen u zeker nog van uw natje en droogje blijven voorzien.

Half  augustus  moet alles helemaal
klaar  zijn  en  hopen  we  u  in  de
nieuwe omgeving weer van dienst te
kunnen zijn. Ondertussen zal er dus
hier  en daar  wat hinder  zijn.  Daar-
voor vragen wij alvast om uw begrip.

Begin  september  willen  we  de
nieuwe ruimte een beetje officieel in
gebruik nemen onder het genot van
een  hapje  en  een  drankje.  U  bent
daarbij van  harte  uitgenodigd.  We
zullen u over de precieze datum en
tijd nog berichten.

Bridgen

Vanaf 4 juli zal voor het eerst een zomerbridge gehouden worden in De Bron. 

Negen donderdagavonden achter
elkaar bent u van harte welkom
om mee te doen.

Onze  vaste  bridgeclub  RBA
(Recreatie Bridge Alphen aan den
Rijn) organiseert dit. Vanaf 19.00
uur kunt u zich aanmelden en om
19.45  uur  gaan  de  wedstrijden
van start.

We doen  dit  in  de  beneden/bijzaal,  zodat  u
ook  makkelijk  even  in  de  patio  kunt  gaan
zitten als er pauze is. Het is tenslotte zomer.
De  bar  zal  ook  in  de  benedenzaal  worden
gezet, zodat de (gekoelde) drankjes ter plekke
beschikbaar zijn. 
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Trouwen

De Bron is op 1 juni een  “trouwlocatie voor één
dag”. Twee mensen vanuit de parochie geven daar
elkaar het jawoord. Dit is weer een nieuwe moge-
lijkheid  in  ons  zalencentrum,  dat  dus  letterlijk
multifunctioneel is. 

We gebruiken de bijzaal beneden voor de officiële
gemeentelijke  trouwbelofte.  Daarna  zal  in  de
naastgelegen  kerkzaal  de  kerkelijke  inzegening
plaatsvinden.

Interview met Cees Claessen

‘Hier was van alles te doen, en nu nog steeds’

Al ruim 22 jaar is Cees Claessen bestuurslid van de Stichting De Bron. Kort gele-
den vierde hij zijn 80-ste verjaardag, maar Cees denkt er nog niet direct aan om
zijn functie als secretaris van Stichting De Bron neer te leggen. ‘Dit werk houdt
mij bij de les, ik ben gelukkig gezond en kan het nog aan. Met name het mede
vorm geven aan een groep mensen met verschillende karakters die ervoor gáán
om dingen voor elkaar te krijgen, vind ik leuk om te doen.’

Kerkgebouw zonder toren

Cees is geboren in Overijssel, woonde langere tijd in Noord-Brabant, en verhuis-
de in 1976 met zijn vrouw en twee zoons voor zijn werk naar Alphen aan den
Rijn.  Bij het zoeken naar een passende kerk voelde Cees zich al snel aangetrok-
ken tot De Bron. ‘Het was wel vreemd voor ons, een kerkgebouw zonder toren,
maar we woonden vlakbij De Bron en vonden het een levende organisatie: hier
was van alles te doen, en nu nog steeds.’

In 1997 werd hij bestuurslid bij Stichting De Bron, waar hij nu de taak van secre-
taris vervult.  ‘Ik kijk met het meeste genoegen terug op de renovatie van de
kerkzalen  in  2003.  Dit  mooie  eindresultaat  is  vooral  gerealiseerd  door  een
goede samenwerking van mensen uit de parochie en de federatie.’  Ook prijst
Cees het goed werkende team in De Bron. ‘Een
beheerdersgroep van zes medewerkers en een
groep  van  ruim  vijftig  vrijwilligers,  die  deel
uitmaken  van:  een  tuingroep,  onderhouds-
groep,  marketinggroep,  reprogroep,  studio-
groep, en een stoelen-klaarzetten groep.
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Wij moeten het van de vrijwilligers hebben. Als dat opdroogt, hebben we een
probleem.’

Momenteel is Cees nog secretaris bij Stichting Bezoekerscentrum De Veenwei-
den, secretaris bij Stichting De Bron en Stichting De Bron Horeca, en lid van de
werkgroep genealogie bij de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. ‘Dit is

een grote hobby van mij: uitzoeken
waar  mensen vandaan komen,  van
wie ze afstammen… Het zoeken en
het vinden. Ontzettend leuk om te
doen!’  Over  Alphen  aan  den  Rijn
zegt  Cees:  ‘Wij wonen  nu  in  een
woning zonder achterburen en met
een groen uitzicht.  Dit  samen met
fietstochten  richting  Ter  Aar  geeft
iets terug van wat ik mijn jeugd heb
gekend: weiland en bossen.’

Eigentijdse look

Cees kijkt uit naar de komende aan-
passingen van De Bron.
‘In  de  zomervakantie  krijgt  de
benedenverdieping  een  eigentijdse

look. De entree wordt grondig aangepakt en diverse ruimtes worden aangepast
aan deze tijd. Daarna kan De Bron de komende jaren weer vooruit, zeker met de
huidige organisatie die ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt.’

Openingstijden in de vakantie

We zijn zoals elk jaar in de maanden juli en augustus beperkt geopend, maar
vanwege  de  eerdergenoemde  verbouwing  kunnen  we  nu  nog  geen  precieze
tijden  aangeven.  We  gaan dat  t.z.t.  op  de  website  vermelden  en  ook  op de
buitendeur komt daarover informatie.
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