
Maart foto’s van de WHAM kalender. 
 

Veel mensen hebben ons al gevraagd wie er toch 
“aan de was” zijn op de kalenderfoto van deze 
maand. Ze hebben even moeten wachten maar 
volgens onze informatie is degene die gebukt staat 
voor de teil Cornelia Derks-van de Wert, de vrouw 
van bakker Piet Derks. Links met het kleed in haar 

handen staat Mien van Zon, dochter van Marinus van Zon. Zij is later 
getrouwd met Jan van Zwolgen en woonde toen op Moordhuizen. 
 
Ook de kleurige zakjes van Winkelbedrijf  “De Olifant” zijn leuke stukjes van 
de Alphense historie. Deze winkel stond op de hoek van het Peperstraatje en 
de Greffelingsedijk. Jan van Wichen had daarin zijn café met dezelfde naam. 
Zijn dochter Marie deed de winkel. 
Koos Gremmen werkte er eerst als knecht, maar begon zelf in 1949 zijn 
winkel onder deze naam in het huis aan de Greffelingsedijk 9. De zakjes 
werden daar nog gebruikt voor de verkoop van koffie en thee, artikelen die in 
die tijd los verkocht werden. Het telefoonnummer 1 zal waarschijnlijk nog wel 
uit de tijd van Jan van Wichen zijn. 
 
(Voor degene die deze kalender missen is hij nog verkrijgbaar in het dorpshuis). 
 
 
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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Reacties zoekplaatje sacramentsprocessie 1966 (jan. 2009). 
 
Onze zoekplaatjes leveren steeds leuke reacties op. Namen van de mensen 
op de foto uiteraard, maar ook andere informatie.  

 
Wie schetst onze verbazing toen Gerda (de Lang) van Rossum, als bewijs 
dat ze op deze foto (nr. 7) stond, bij ons op donderdagavond in de Hucht met 
het bruidsjurkje dat op de foto staat binnenwandelde!  
Johan van Dijk wist ons te melden dat het vaandel op de foto nog in de kerk 
op zolder staat.  
 
Behalve Gerda werden herkend nr. 4 Adria Roeffen, nr. 11 Thea van Lith,  
nr. 13 Meggie de Leeuw, nr. 14 Maria Smits, nr. 16 Bernadet van Os,  
nr. 17 José Strik en nr. 18 mogelijk Antoinet Hol.  
Van de misdienaars zou nr. 1 Mari v.d. Velden kunnen zijn. 
 
De sacramentsprocessie is rond 1966 een paar keer gehouden, tijdens het 
pastoraat van De Bresser. In de Middendam stond dan een rustaltaar 
opgesteld. 
Leuke informatie, waardoor de foto het bewaren meer dan waard is! 
 



De vijfsprong. 
 
Een straatnaam deze keer, die nooit officieel heeft bestaan en op geen 
enkele plattegrond voorkomt. Toch is er een ansichtkaart uit ong. 1966 met 
deze benaming. 
 

 
 
Op deze kaart is de gefotografeerde plek al geen punt meer waar 5 wegen bij 
elkaar komen. Dat was het oorspronkelijk wel. Wat oudere Alphenaren zullen 
zich kunnen herinneren dat vóór het huis van Jan (toen zijn vader Jo) v.d. 
Boogaard de Greffelingsestraat, de Kerkstraat, de Driehuizenstraat, de 
Citadelstraat en de Kerkstraat/Lindenlaan samenkwamen. 
 
Er was toen nog geen plein bij de kerk, en door de jeugd werd deze plek vaak 
gekozen als plaats van samenkomst. Opvallend was ook, dat er een boom 
stond met een ijzeren hekwerk eromheen. Je kon er gemakkelijk met je voet 
op steunen als je op je fiets zittend op iemand moest wachten. Was het een 
bijzondere boom, geplant bv. ter gelegenheid van de geboorte van prinses 
Juliana? In ons archief vinden we geen antwoord op deze vraag. Mogelijk zijn 
er dorpsgenoten die er informatie over hebben, dan vernemen wij dat graag. 
Ook op de hoek van de Schoolstraat en Driehuizenstraat stond zo’n boom 
met een hek erom. 
In de jaren zestig is er een reconstructie van wegen gekomen. De toename 
van het verkeer vroeg om meer duidelijkheid. De regel “rechts gaat voor” is 
door het verleggen van de Citadelstraat wat beter toe te passen. 
 
                     lees verder → 

 
Op deze foto is rechts nog zichtbaar het huis van Albert (Bep) en Klaar 
Derks. Bep Derks, bakker, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Alphen 
doodgereden door een militair voertuig. Zijn vrouw Klaar (Ottings) had nog 
lang een winkeltje in dit huis. In het achterhuis bakte Gerrit Stensen de eerste 
friet van Alphen. Later woonde Jan (van Grad) v.d. Boogaard en daarna 
Gerrit Story in dit huis. 
Verder opvallend midden op de foto de bus van de Zuid-Ooster die toen nog 
op geregelde tijden via Dreumel van en naar Nijmegen reed. 
 
 
Zoekplaatje Schippersfamilie? 
 
Deze keer een moeilijk weer eens een moeilijk zoekplaatje. Deze foto zit al 
jaren in een speciale map met foto’s, die we graag voorleggen aan mensen 
die ons bezoeken op de donderdagavond in het dorpshuis De Hucht. Helaas 
heeft tot op heden nog niemand ons over deze foto enige informatie kunnen 
geven. Daarom proberen we het maar eens via de Union. 
 

 
 
De foto lijkt genomen langs de Maas. Het huis op de achtergrond aan de dijk 
herkennen wij niet. De man met de twee meisjes lijkt op een (roei)boot of 
misschien op de veerpont te staan.  
De kleding, vooral de prachtige strik op het hoofd van het meisje, doet 
denken aan de dertiger jaren. Mogelijk zijn er lezers die de gezichten van 
man of kinderen terugkennen. Iedere aanwijzing of vermoeden is welkom. 
 


