
Zoekplaatje Schippersfamilie. 
 
Behalve de tip dat de man met de twee meisjes inderdaad op een pont staan 
(de hefboom die het gewicht van de klep moet opheffen is op de foto 
zichtbaar) en de redenering dat, omdat de kabel rechts op de foto zichtbaar 
is, de dijk op de achtergrond inderdaad in Alphen is, kregen we geen reacties 
op het zoekplaatje van maart. Mogelijk komen er later nog tips over deze foto. 
 
Zoekplaatje In het gras. 

 
Deze foto past wel bij deze tijd van het jaar, waarin het gras welig groeit en 
het mooie voorjaarsweer uitnodigt voor een gezellig tafereel. Of zijn deze 
mensen even aan het rusten tijdens de oogst? Wij hopen weer dat iemand 
zichzelf of iemand anders herkent! 
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April foto’s van de WHAM kalender. 
 
Twee historische foto’s prijken deze 
maand op de WHAM kalender. Op 
de eerste plaats het monument ter 
nagedachtenis aan Martien Derks, 
geboren te Alphen op 14 juni 1914 
en gesneuveld op de Grebbeberg in 
Rhenen op 12 mei 1940. 
                                     
Martien sneuvelde in de eerste 
oorlogsdagen, in de Grebbelinie. Zijn 
strijdmakkers hielden nog tijdens de 
oorlog in 1942 al een algemene 
collecte. Van de opbrengst kon een 
gedenkteken geplaatst worden langs 
de Kerkdijk, tegenover huisnummer 
1, “langs den weg, die deze 
plichtsgetrouwe jongen zelf zoo 
dikwijls ging”.  
 
Aanvankelijk staat voor op dit 
monument een bord met de namen 
van de strijdmakkers, maar om 
veiligheidsredenen is dit bord later 
verwijderd. 
 
Vele jaren organiseerde de 
vereniging van Oud Militairen op 4 mei een plechtige tocht vanaf de kerk naar 
deze plaats langs de dijk. Vele verenigingen liepen mee in uniform. 
In 1961 komt er al een plan om dit monument te verplaatsen naar “de 
plantsoentjes”, maar pas in 1980 zorgt de gemeente, die het monument in 
eigendom heeft, voor de verhuizing naar het grasveld bij de kerk. 
 
Deze maand op de kalender ook een foto uit 1975 van Die Reichende 
Kapelle. Dit is de naam van een groep muzikanten, allen lid van 
muziekvereniging St. Lambertus, die in 1968 spontaan de carnavalsoptocht 



opvrolijkte. Ze kreeg toen de 
naam De Fabeltjesband, 
geïnspireerd op het 
kinderprogramma De 
Fabeltjeskrant met o.a. meneer 
De Uil, juffrouw Ooievaar en Ed 
en Willem Bever. 
Het werd zo’n succes dat men 
besloot verder te gaan met een 
uitgebreid repertoire, dat 
varieert van Big-Band tot 
Egeländer.  
 

Op 13 en 14 juni van dit jaar viert deze groep haar (ruim) 40-jarig bestaan. 
Leden die nog steeds actief zijn en ook op de kalenderfoto staan zijn: Grad 
v.d. Wert, Harrie van Dijk en Jan de Leeuw. Verder staan op de foto: Sjors 
van de Wert, Paul van Hulst, Victor van Kerkhof, Thé van de Velden, Gerrit 
van Dijk, Peter van Zwolgen, Janus Derks, Sjaak van de Pol en Ciska 
(Janssen) van den Boogaard. 
 
 
De 25e nieuwsbrief 
 
Voor u ligt alweer de 25e nieuwsbrief van Stichting WHAM. Veel onderwerpen 
zijn de revue gepasseerd en bij heel veel foto’s hebben wij dankzij u de 
namen en soms een verhaaltje kunnen noteren. Wij bedanken hierbij dan ook 
iedereen die een bijdrage in welke vorm dan ook heeft geleverd. Heel veel 
mensen reageerden op onze vragen en verhaaltjes. Twee mensen bedanken 
wij hierbij in het bijzonder: van Bert de Leeuw ontvingen wij erg veel foto’s en 
andere materiaal en Dineke van Geffen-Daanen leverde regelmatig met 
verhalen en foto’s een mooie bijdrage aan onze nieuwsbrief. Zo ook deze 
keer weer. En last but not least hartelijk dank aan Martin Derks en Lilian 
Loveren van Lighthouse Worldwide Solutions voor het perfecte printwerk 
iedere maand weer en aan de medewerkers van de Union voor het 
beschikbaar stellen van de ruimte en het vouw- en nietwerk. 
 
55 jaar geleden was er in mei in Alphen een veel groter jubileum te vieren. 
Het 25-jarig priesterfeest van Pastoor van Schaijk. Ter gelegenheid van ons 
kleine jubileum daarom deze maand een extra blad in de nieuwsbrief met 8 
zoekplaatjes van het jubileumfeest van Pastoor van Schaijk. We hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk Alphenaren in beeld te brengen. 
 
 

Keind zijn 
 

Ik zu nog zo gaere unne ker dur Alphen lopen 
En wér efkes ’n keind zijn, gewoon net és toen. 
En vur enne cent wér un snuupke goan kopen. 

Dé zu’k nog zo gaere unne ker doen. 
Wér mit unnen hoop jong verstoppertje speulen 

En bellen bloazen mit ’n rietje van strooi. 
Nog ’s ronddraeien in de mallemeulen 

En kraeike wippen op het hooi. 
Ik zu nog wel ’s willen hinkelen of tollen 

En sabbelen op ’n stuk zuut hout. 
En nog ’s van d’n hogen dijk afrollen. 

Mar dé goat nou nie mér, want nou ben ik te oud. 
 

Ik zu nog zo gaere unne ker touwke willen springen 
En vur unnen dag nog ’s noar school toe goan. 
En in de klas wer de ouw schoolliedjes zingen 

Zo es dé vroeger altijd wier gedoan. 
Ik zu wer willen snuffelen in de ouw kiest op zolder 

En klaprozen plukken langs ’n korenveld. 
En nog ’s lékker rondstruinen in de polder. 

’t Was ammoal zo vredig en zonder geweld. 
Ik zu nog so gére mit drie ballen katsen 

En snouwballen gojen, al was ’t nóg zo koud. 
En nog ’s lékker op de ouw Moas goan schatsen. 
Mar dé goat nou nie mer, want nou ben ik te oud. 

 
De keinder van nou die hebben heel aendere dingen 

Die zitten aon de computer of bij de teevee. 
Vur mijn zijn er alleen maar herinneringen 

En doar doe’k ut m’n verdere léve wel mee. 
Er zijn nou ok nie mér van die grote gezinnen 

En ik zie hoast gin keinder mér bé mijn in de stroat. 
Ik vroag m’n eígen af: “Zitten ze nou altijd mar binnen?” 

Goat toch noar buiten, ’t is nog nie te loat! 
Want buiten valt vur ’n keind zoveul te beléve 
En binnen blijven zitten dé is hillemoal fout. 

Geniet van het keind zijn, ’t duurt mar heel even. 
Strakke kunde ’t nie mér, want dan zedde oud! 

 
Dineke van Geffen-Daanen 

 
 



 
 

Foto 7 
 
 

Foto 8 

 
Zoekplaatjes zilveren priesterfeest pastoor v. Schaijk 29-05-1954. 

 
We vragen u zoveel mogelijk namen die u herkent op of bij de foto's te 
schrijven. Wie zo'n blad inlevert krijgt van ons een nieuw blad met deze foto's 
om zelf te bewaren. Wie er minimaal 10 namen op zet, krijgt ook een echte 
afdruk van één foto van dit blad naar keuze. 
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