
Zoekplaatje Achter op de fiets 
 
Het vorige zoekplaatje was kennelijk te oud, want we kregen daarop geen 
enkele reactie. Hier dan maar weer een exemplaar van recentere datum. 
 

Oude fotoalbums zitten er vol mee, want 
de weinige foto’s die vroeger gemaakt 
werden zijn vaak afkomstig van een 
‘straatfotograaf’ die mensen van - of 
naar de kerk verraste. In de weken 
daarna waren de foto’s in het dorp in 
een winkel te zien en te koop. Dit 
fotootje is daarna kennelijk aan het 
zwerven gegaan want nu weet niemand 
meer wie er eigenlijk op staat. 
 
Misschien 
wilt u eens 
meedenken? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na ruim 60 zoekplaatjes vragen we nog even uw aandacht voor het feit dat al 
die plaatjes heel mooi online staan op onze site. Minder dan de helft is pas 
volledig opgelost. In de rubriek Zoekplaatjes kunt u de foto’s vaak groter en 
dus duidelijker bekijken. We willen graag zoveel mogelijk namen vastleggen, 
dus we hopen dat u hier nog eens wilt kijken of er niet toch een naam te 
binnen schiet. 
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De St. Lambertuskerk (slot) 
 
Het interieur van de kerk is in 1930 flink veranderd. Aan de zijde van de 
Schoolstraat is de zijmuur gesloopt en er  is een nieuwe muur gebouwd, 
waardoor de kerk breder werd (extra zijbeuk). Daarbij is de ingang die er in 
deze muur was, weggelaten. Aan de kerkhofzijde heeft men de muur 
behouden. Daar was al een zijbeuk, die in het verlengde van het kerkportaal 
ligt. De pilaren tussen het middenschip en de zijbeuken werden opnieuw 
opgemetseld. 
 
De lange zijkanten van het priesterkoor zijn helemaal weggehaald. Daardoor 
werd het mogelijk om de kerk aan beide kanten uit te breiden met een 
dwarsbeuk. De plattegrond van de kerk kreeg zo de vorm van een kruis. 
 
In de muur van de kerk, die de 
verbinding vormt met de toren, 
werden 2 grote openingen gemaakt. 
Op de begane grond gaf deze 
toegang tot een doopkapel 
(tegenwoordig Mariakapel) onder in 
de toren. Daarboven werd een balkon 
gemaakt voor het zangkoor. Deze 
(waarschijnlijk oudste) muur van de 
kerk vertoont daarom vrij nieuw 
metselwerk, maar ook de oudste 
tufstenen. 
 
Het plafond van de oude kerk was 
gestuukt. Na de restauratie werd er 
een nieuw houten gewelf met balken 
in de kerk gemaakt. Het altaar 
(gemaakt in 1855 door de gebroeders 
Goossens in Den Bosch) kreeg zijn 
plaats in de kerk weer terug. 
Daarmee was er toch een vertrouwd 
beeld terug in de overigens van binnen totaal veranderde kerk. 
 



Activiteiten 
 
De maand maart was voor WHAM een maand vol activiteiten. Een aantal 
ervan willen we hier even de revue laten passeren. 
 
Facebook en QR-codes 
Hoewel we veelal met de historie bezig zijn, proberen we ook met de tijd mee 
te gaan. Vandaar dat u nu bijvoorbeeld onze activiteiten ook via Facebook 
kunt volgen. Door het aanklikken van ‘vind ik leuk’ mist u geen enkel bericht. 
 
In de provincie Gelderland is men bezig met het plaatsen 
van paaltjes waarop een zogenaamde QR-code wordt 
gezet. Deze komen bij belangrijke historische gebouwen 
en plekken waar ‘spannende geschiedenis’ over te 
vertellen is. Met behulp van een mobiele telefoon kan men 
op die plekken verhalen en beelden te zien krijgen waarin 
wordt vertelt over de geschiedenis van die plaats. Voor 
Alphen hebben we daarvoor aangemeld de molen, de St. Lambertuskerk, de 
gemalen (op de Nieuwe Schans en Moordhuizen) en de plek Moordhuizen. 
Door het scannen van bovenstaande code komt u bijvoorbeeld op onze 
website terecht. 
 
Boerderijenproject 
Samen met het Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden, dat zijn blikken 
veelal op de omgeving van Wijchen richt, zijn we al maanden bezig met een 
project over de geschiedenis van de boerderijen in Maas en Waal. Daarvoor 
is een subsidie gekregen van Maas en Waal CultuurExpress, zodat er 
tentoonstellingspanelen en boekjes voor gemaakt kunnen worden. Onze 
bijdrage ging vooral over de ruilverkavelingboerderijen, die in onze directe 
omgeving veelvuldig aanwezig zijn.  

De oude en de nieuwe boerderij van Janus van Hoogstraten 
 
De tentoonstelling zal op zondag, 14 april in Leur in het bezoekerscentrum 
De Vlaamse schuur van Gelders Landschap worden geopend. Eind 

september komt deze tentoonstelling naar Alphen. Daarbij zullen we dan met 
extra panelen ook het boerenleven in Alphen belichten. Het is de bedoeling 
dat de tentoonstelling daarna ook nog een week in Alphen op de Mariënhof te 
zien zal zijn. 
 
Tweestromenland in Alphen 
Zaterdag 23 maart hield de historische vereniging Tweestromenland haar 
jaarvergadering in de Hucht in Alphen. WHAM verzorgde daarbij een 
presentatie over de historie van de St. Lambertuskerk, zoals u die de laatste 
maanden ook in onze nieuwsbrief hebt kunnen lezen. Aansluitend gingen de 
leden van deze vereniging een kijkje nemen in de kerk, waarbij ook Jack 
Bronckers weer bereid was zijn verhaal in de onderkerk te vertellen.  
 
Bijzonder bidprentje 
Op de historische avond over oud gemotoriseerd verkeer kregen wij van een 
bezoeker (Ab van Eck uit Boven Leeuwen) een zeer bijzonder bidprentje in 
handen gedrukt, waar we erg blij mee zijn. Enerzijds omdat we alle 
bidprentjes verzamelen van mensen die in Alphen zijn geboren, gestorven of 
er een deel van hun leven hebben 
gewoond. Maar dit oude prentje is van 
een bijzonder persoon in ons dorp. Het 
is het bidprentje van Joannes Roosing. 
Hoewel dit helemaal geen Alphense 
naam lijkt, is hij toch in 1837 in Alphen 
geboren. Zijn vader schreef zijn naam 
nog als Jan Rosingh en is in 1825 al in 
de boeken te vinden als onderwijzer in 
Alphen. 
Joannes Roosing is in Alphen maar 2 
jaar hulponderwijzer geweest van 
Antoon Kuijpers, die tot die tijd alleen 
les gaf aan gemiddeld ruim 100 
leerlingen! Daarna vertrok hij via 
Dreumel naar Altforst, waar hij 20 jaar 
voor de klas stond. Hij was nog geen 
50 jaar toen hij stierf. Op onze site 
vindt u bij onderwijs heel veel 
informatie over de leerkrachten van de 
openbare school, die in 1949 St. 
Willibrordusschool werd. Toch missen 
we ook van sommige personen nog 
belangrijke informatie. Wie weet ligt er nog ergens bij u een bidprentje dat 
onze gegevens completer kan maken. 
 


