Hartelijk dank aan allen die hebben meegeholpen zodat foto, groepsfoto en
krantenartikel van deze bijzondere gebeurtenis in Alphen op de juiste plaats
bewaard blijven.

Zoekplaatje: een moeilijk geval
Veel reacties, aanvullingen en verbeteringen
kregen we bij onze familiefoto’s op de
tentoonstelling op Open Monumentendag in
de Hucht. Ook deze foto hing erbij. Helaas
heeft niemand daar iets bijgeschreven.
De gezichten op de foto zijn bijzonder
duidelijk. Volgens informatie die bij deze foto
hoort zouden het kinderen zijn van het gezin
Christiaan van Lent-Ouwens, in het jaar 1930.
Naspeuringen leverden ons 8 namen van
kinderen uit dit gezin op, maar er is maar één
jongen bij. Dat klopt dus niet met deze foto.
Gerardus Albertus werd geboren in 1917. Is
hij de grootste op deze foto en is er na 1920 (mogelijk buiten Alphen) nog een
zoon geboren? Helaas kunnen we het Gerardus Albertus van Lent niet meer
vragen; hij overleed in 2002 in Zevenbergen. Wie weet nog iets over deze
familie en helpt ons bij dit moeilijke geval?
WHAM: wat zoeken wij?
Wij zoeken foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes, oude akten, ansichtkaarten,
krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en
andere zaken met een opdruk uit of over Alphen (ook recente exemplaren).
We hebben al veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denk niet te snel:
dat kennen ze vast al. Als u ons belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols
wordt weggegooid. Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, horen wij het
graag. Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.
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Na enkele weken van zoekwerk in de archieven van WHAM was het dan zo
ver: De Familiefototentoonstelling in het dorpshuis ging van start.
Zelfs al vóór half 11 kwamen er mensen binnen omdat ze dachten dat er ’s
middags geen tijd meer voor zou zijn.
De hele dag door werd er aandachtig gespeurd naar “verre verwanten”. Hier
en daar was er soms ’n fanatieke discussie gaande over wie er nou wél of
niet de oom of tante op de foto was. Ontroerend waren de momenten waarop
’n paar keer ’n opa in z’n jonge jaren door zijn kleinkind werd herkend.
Op de lijsten die bij elke foto hingen, werden enthousiast de namen ingevuld.
Dit betekent dat deze ook weer in ons archief kunnen worden vastgelegd.
Verschillende bezoekers vertelden dat ze thuis nog veel oude foto’s hebben
liggen. Natuurlijk hopen we dat ze die aan ons willen uitlenen om te scannen.
Hoe meer materiaal er binnenkomt, hoe vaker er ’n mooie tentoonstelling van
gemaakt kan worden!
’n Enkeling maakte gebruik van de mogelijkheid om ’n foto na te bestellen. Er
is natuurlijk niets mooier dan ’n dierbare terug te zien op ’n foto die men zelf
nog niet in bezit heeft.
In de loop van de dag kwamen er zo’n 250 mensen kijken variërend in leeftijd
van 2 tot 92.
Een bijzondere bezoeker was mevr. Van Rooden-Peters, (92) het nichtje van
de vroegere pastoor Peters.
Van de dvd “Van Willibrordus naar Mariënhof” werden 150 exemplaren
verkocht. Deze dvd is overigens op de donderdagavonden nog steeds in het
dorpshuis verkrijgbaar.
De film in het bargedeelte werd ook goed bezocht en vele namen van oudAlphenaren gonsden door de ruimte.
Al met al was het een geslaagd evenement en we hopen dat deze
tentoonstelling weer een aanzet heeft gegeven om de geschiedenis van
Alphen en haar bewoners nog verder vast te leggen.

De Schoolstraat (vervolg).
Opnieuw een stukje van de hand van Dineke van Geffen – Daanen. Dit is het
vervolg op de het verhaaltje dat in de nieuwsbrief van september stond.

Waar vroeger de boomgaard van Fons de Leeuw was, is omstreeks 1965 het
kerkplein aangelegd en ook de weg er omheen. Als je vanaf de dijk de
Schoolstraat in kwam, zag je aan de linkerkant het huis van Martien van
Rossum, met bakkerij en winkel; het ziet er nog hetzelfde uit, alleen woont er
nu bakker Boeijen.
Naast de Hervormde Kerk was het postkantoor van Jan Termeer. Hannes
Veenendaal en Martinus Liefkens waren de postbestellers. Er waren nog
geen groene postbussen en ze moesten dus alle post bij de mensen binnen
brengen, dus steeds fiets op en af, en dijk op en af.
In 1959 werd het pand verkocht aan Gradus van de Heuvel en in 1963 ging
het over aan zijn zoon Daan. Tegenwoordig woont er de fam. Van Verseveld.
Jaren geleden kwam er eindelijk een kleuterschool in Alphen, maar toen de
kleuters bij de basisschool werden ingelijfd, werd het de Edohof, waar de
ouderen hun verzet hebben en er is de Dagopvang voor mensen met een
beperking. Waar nu de nieuwe school staat, stond vroeger “het Hof”, een
boerenhofstede van Jan de Leeuw. Dat heeft nog enige tijd dienst gedaan als
jeugdhonk. Toen die hofstede in 1968 werd gesloopt, bleek dat er nogal wat
oude munten in de grond zaten. Heel het dorp liep uit met schoppen en
spaden, in de hoop nu ook eens rijk te worden.

Tussen het schoolhok en het huis van Haas was ruimte om te knikkeren en
we konden er fijn kaatsen tegen de hoge muur van het huis. De heer Haas
was koster van de Ned. Hervormde kerk die tegenover hun huis stond. Haas
en zijn vrouw hadden twee kinderen, Cor en Leida. Cor werd later fotograaf
en toen hij bij ons thuis eens een familiefoto moest maken, kroop hij daarbij
nog onder een zwarte doek.
Naast het huis van Haas moet vroeger nog een huis gestaan hebben, maar
dat was voor mijn tijd (bedoeld wordt het huis van Toon “Hordijk”, wat
waarschijnlijk de bijnaam was van Toon Hol).
Wel weet ik nog dat er een kerkpadje was tussen de Schoolstraat en de kerk.
Daarachter stond de boerderij van Albert de Leeuw-Houtkamp, later Fons de
Leeuw-Vos. In dat huis is ook nog een tijdje de Boerenleenbank geweest,
waar Bernard Story zitting hield. Op de schuur was een ooievaarsnest, waar
wij als kinderen met belangstelling naar keken als de ouden de jongen
kwamen voeren. In de vijftiger jaren is de boerderij afgebroken, maar één van
de grote bomen staat er nog steeds!
lees verder →

Dan is er nog het huis van Toon van Rossum. Vroeger brachten de boeren
daar hun eieren, het was een soort eierveiling en er was altijd bedrijvigheid.
Verderop staan nu 2 bungalows van Antoon van Rossum en Piet Stenssen.
Zeven jaar van mijn kinderleven speelden zich af in de Schoolstraat.
Ik denk er met weemoed aan terug.
-------------------------------------------------------We danken Dineke weer hartelijk voor haar mooie herinneringen en hopen
dat dit goede voorbeeld goed doet volgen. Als u ook een verhaal heeft bij een
foto, van ons of van uzelf, laat het ons gerust weten. Wij zijn er erg blij mee.

Zoekplaatje Gouden Huwelijksfeest (oplossing)
Het zoekplaatje in de nieuwsbrief van juni leverde
ons snel veel reacties. Geen wonder! Het Gouden
Paar was Marinus v. Zon en Wilhelmina v.d. Wert.
In ons archief vonden we zelfs een krantenfoto en
een groepsfoto van het feest, dat met Pinksteren
1955 (29 mei) werd gevierd. Veel van hun kleinkinderen wonen nog in Alphen. Ties, onze onlangs
overleden tingieter was zeker de bekendste.

