
Oplossing zoekplaatje Biljarters 
 
Niet zo moeilijk vonden verschillende oplossers het zoekplaatje van de 
biljartgroep. Van de biljartclub Ons Genoegen werden als nrs. 1, 3, 5 en 7 de 
broers Cees, Eb, Ab en Toon van Wichen herkend. Nr. 4 is Albert van Geffen. 
Met de twee ons bekende personen krijgt deze foto uit de jaren zestig dan 
weer gedocumenteerd zijn plaats in ons archief. Bedankt voor uw reacties! 
 
Ouwe kranten 
 
Ter uitbreiding van ons archief zijn wij regelmatig op zoek in de (online) 
archieven van veel Nederlandse kranten. Vaak komen we dan bijzondere 
berichtjes tegen die we niet in de kranten uit onze eigen regio hebben 
gevonden. 
Zo kwamen we in de Middelburgsche Courant deze twee opmerkelijke 
berichten tegen die beiden met dieren en Alphen te maken hebben. Niet erg 
belangrijk, maar wel leuk om te lezen. 
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De St. Lambertuskerk (1) 
 
Over heel veel onderwerpen is in onze nieuwsbrief al geschreven. De kerk, 
het meest in het oog springende gebouw in ons dorp, is daarbij steeds buiten 
beschouwing gebleven. Dit komt vooral omdat er nogal wat zaken zijn 
omtrent de geschiedenis van dit gebouw, die niet helder beschreven staan en 
waar de meningen over uiteen lopen. 
 
Om maar eens helemaal onderaan te beginnen: de onderkerk of krocht. 
Dit deel van de kerk kennen we pas zo’n 80 jaar. Het kerkgebouw was toen in 
zo’n slechte staat, dat de pastoor eigenlijk om een nieuw gebouw vroeg. 
Monumentenzorg vond echter dat het oude kerkgebouw teveel historische 
bouwstijlen vertoonde om helemaal af te breken. 
Toch is wel vrijwel het hele gebouw tot de grond toe afgebroken voor een 
restauratie. De kerktoren, de verbindingsmuur daarvan naar de kerk, en 
delen van de muur aan de kerkhofzijde zijn alleen overeind gebleven. 
 
Een foto uit 1900 
vertoont de kerk in 
de oude staat, 
vanaf de 
kerkhofzijde. 
Alleen aan deze 
kant was een 
zijbeuk, de andere 
is  bijgebouwd; ook 
de twee 
dwarsbeuken zijn 
pas later 
toegevoegd. 
 
 
 
Bij de restauratie in 1930 vond de architect Valk het merkwaardig, dat de 
kerktoren geen toegangsdeur van buitenaf had, en men dus alleen vanuit de 
kerk naar binnen kon. Vreemd, omdat de toren vroeger van de gemeente 
was, die ook zorgde voor het opdraaien van het uurwerk. In Alphen werd dat 
lange tijd door Toon Hol gedaan, die in de Schoolstraat woonde. Hij kreeg 



voor dit werk 50 gulden per jaar. In Alphen was hij beter bekend als Toon 
Hordijk, een bijnaam die nodig was omdat meer mensen de naam Toon Hol 
hadden. 
 
Graafwerkzaamheden aan de voet van de toren brachten inderdaad een 
toegangsdeur aan het daglicht, ongeveer 2 meter onder de vloer van de 
huidige kerk. Men ontdekte ook een doorgang op hetzelfde niveau, tegenover 
de toegangsdeur. Daarmee kwam men terecht bij muurresten. De voet van 
de toren bleek maar drie muren te hebben, de vierde was van een ouder 
kerkgebouw dat dus zelfs ouder moest zijn dan de kerktoren! Nu vrijwel het 
hele bovenwerk van de kerk was gesloopt kon men deze muurresten 
uitvoerig tekenen, fotograferen en bestuderen.  
De kerkelijke diensten werden in die tijd in een speciaal gebouwde noodkerk 
gehouden die in de tuin van de pastorie stond. 
 
 
Dorpshuis de Hucht 
 
In 1970 wordt er een Actiecomité Dorpshuis gevormd wat een onderzoek 
gaat instellen naar de behoefte aan een nieuw dorpshuis in Alphen. Er is 
zeker een plaats voor een gymzaal van de school nodig, die inmiddels in 
1969 zonder deze voorziening is gebouwd. Zo’n zaal in een dorpshuis kan 
immers een rijksvergoeding opleveren, waardoor de bouw van een dorphuis 
financieel mogelijk was. 
 
Aan zo’n 25 verenigingen worden vragenlijsten voorgelegd, 14 verenigingen 
kiezen voor een nieuw te bouwen dorpshuis, terwijl 3 x een verbouwd 
parochiehuis en 4 x verbouwing van het oude schoolgebouw wordt gemeld. 
 
In 1971 is er een verenigingsraad met J. Lukkezen als voorzitter. De jaren 
daarna worden besteed aan het maken van plannen. In 1974 blijkt uit een 
krantenbericht dat het ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk) het plan teruggeeft met de opdracht om f 100.000,- te 
bezuinigen! Eind 1975 schenkt het RK Kerkbestuur de grond, wat een mooie 
opsteker is voor de benodigde gelden. Een bliksemactie in het dorp brengt 
ook nog f 12.000,- in het laatje.  
 
Op 16 oktober 1976 wordt het dorpshuis officieel geopend. 
 
Helaas verwoest een felle brand op de avond van 12 januari 1977 het nieuwe 
gebouw. Een niet goed gedoofde sigarettenpeuk in een vuilnisbak lijkt de 
oorzaak. Verschillende verenigingen zitten nu echt zonder onderdak. De 
familie Van Schendel aan de Kerkdijk redt een aantal van deze verenigingen 
tijdelijk uit de nood. Gelukkig is het gebouw niet helemaal afgebrand en 

daardoor kan er een 
maand of vijf later al 
weer gebruik 
worden gemaakt 
van de gymzaal. 
 
Op 24 juni 1977 
wordt het dorpshuis 
voor de tweede 
keer geopend door 
burgemeester Th. 
De Smeth van 
Deurne. 
 
 
 
 
Zoekplaatje retraite? 
 
Deze foto is al lang in ons bezit en heeft op tentoonstellingen weinig reacties 
opgeleverd. Nr. 4 zou Jo Steenbruggen kunnen zijn. Nr. 7 is mogelijk Cor van 
Kraaij-van de Velden. De pater met nr. 3 en de tuin met het Mariabeeld doen 
vermoeden dat het hier om een ongedwongen foto tijdens een retraite gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


