40. Waar was dit dak te vinden? Antwoord:
Hoek Greffelingsedijk-Peperstraatje.
Het was het dak van de Olifant.
41. Adrianus Hofmans was één van de
veldwachters die in Alphen actief is geweest. In 1928 was zijn
aanwezigheid gewenst op de ‘Achterste Waard’. Wat gebeurde daar voor
bijzonders? Antwoord: Een vliegtuig maakte een noodlanding op de
Achterste Waard.

Antwoorden Quist u het nog?!
Ter gelegenheid van onze 50e nieuwsbrief bedachten wij een quiz over
Alphen met 50 vragen. Hieronder nogmaals deze vragen maar nu met de
bijbehorende antwoorden. De antwoorden zijn kort, maar als u er meer over
wilt weten kunt u dat vinden op www.alphenaandemaas.com.

1.

Mannen met de doopnaam Jacobus. Er zijn er veel in Alphen. In onze
eerste nieuwsbrief stonden er naar ons idee wel drie op de foto. Wat was
hun roepnaam? Antwoord: Cub.

2.

44. Welk gebouw is dit? Antwoord:
Het gemaal Quarles van Ufford.

Waar heeft deze richtingwijzer gestaan?
Antwoord: Kruising SchansedijkNieuweweg.

3.

45. De Leeuw is een zeer veel
voorkomende familienaam in
Alphen. Het is dan ook niet verrassend dat deze naam op het hoogste
aantal pagina’s voorkomt in ons boekje Alphen aan de Maas in oude
ansichten. Maar welke familienaam staat op de tweede plaats?
Antwoord: familie van Rossum.

Alphen ligt wel 7 km langs de dijk. Vaak
verhoogd en na de evacuatie ook in 2000
verzwaard. Één stuk is bekend bij oude
Alphenaren onder de naam Hogen dijk. Waar is
deze dijk te vinden? Antwoord: Het deel van
de Greffelingsedijk tegenover de begraafplaats.

4.

Priesters, paters en nonnen hoorden tot een orde. Maar als leek kon je
ook lid zijn van de Derde Orde. Sommige oude mensen bewaren nog
een plaatje met hun naam erop om aan te tonen dat ze lid waren van
deze orde. Maar behalve een plaatje en een koordje kreeg je ook een ?
Antwoord: Scapulier.

47. Waar vind je de Boezem die regelmatig een Greep kon verwachten in de
jaren 30 van de vorige eeuw? Antwoord: De Boezem lag aan de
Schans vlak bij het gemaal van Greep.

5.

Welke straat in Alphen heeft in de loop van de tijd wel 4 verschillende
namen gehad? Antwoord: Nieuwe weg, eerder bekend als Zandweg,
Korthartige steeg, Langhartige steeg en Lange Hertogsteeg.

48. Hoe komt het dat Johanna de Vries in de gemeente Alphen is getrouwd
terwijl ze in Dreumel is geboren? Antwoord:Zij ‘diende’ op dat
moment in Alphen.

6.

Welke familie werd in Alphen bedoeld als ze het hadden over d’n
Brouwer? Antwoord: De familie van P.G. de Leeuw, welke brouwerij,
de Twee Leeuwen, bezat.

7.

Bijnamen, we kennen er veel in Alphen. Gewoon omdat sommige
achternamen zoveel voorkwamen dat een nadere aanduiding nodig was.
Lieske de smid was zo’n bijnaam. Wie werd er mee bedoeld?
Antwoord: Elisabeth (Lies) Holl.

8.

Welke bedrijfsnaam hoort er boven deze
advertentie uit 1954 te staan?
Antwoord: Gebr. Strijbosch.

42. Hoelang bestaat onze website www.alphenaandemaas.com?
Antwoord: 11 jaar.
43. In augustus 1933 werden in Alphen 2 tweelingen geboren. Wat was er
bijzonder aan die tweelingen? Antwoord: Het waren ooievaarsjongen.

46. Prins Joseph is dit jaar de opvolger van Prins Michel, maar hij was ook al
eerder prins van de Plèkkers. Wie volgde hij toen op?
Antwoord: Prins Peer d’n Urste.

49. Met welke prins carnaval staan deze
dansmariekes hier op de foto?
Antwoord:Prins Arno den Eerste
(Arno van Os) in 1980.
50. Voor de inkomsten van onze
historische werkgroep zijn wij voor een
groot deel aangewezen op donateurs. Wat is het luttele bedrag dat u
moet storten op bankrekening 91.84.97.752 ten name van Stichting
WHAM om donateur van ons werk te worden? Antwoord: € 10,--.

9.

Een bijzondere actie in Alphen haalde het NTS journaal. Wat gebeurde
er toen? Antwoord: Omdat de molen te dicht bij de dijk stond werd
deze 25 meter richting de Maas verplaatst.

10. Kapelaan Zijlmans werd later pastoor in Ben. Leeuwen. Bij welke pastoor
was hij in Alphen kapelaan? Antwoord: Bij Pastoor Marinus Sloots.
11. Hoeveel huizen telde Alphen in 1837? Antwoord: 159 huizen.
12. Wie komt in 1918 in Alphen door geweld om het leven?
Antwoord: Christiaan Mollenberg.
13. Welke burgemeester is getrouwd in de periode dat hij onze
burgemeester was? Antwoord: Burgemeester A.J.A. Baltussen.
14. Sinds 1811 kennen we gemeenten. Tot hoeveel gemeenten heeft Alphen
behoord? Antwoord: 4 (Alphen, Appeltern, Wamel, West Maas en
Waal).
15. Welke onderwijzeres trouwde met het hoofd van
de school? Antwoord: Adriana Johanna Hol
trouwde in 1930 met P. van Oorsouw.
16. In welk huis in Alphen was behalve in het
postkantoor in 1920 ook een telefooncentrale?
Antwoord: In ’t Veerhuis aan de Schans.
17. Wat zien we op bovenstaande foto? Antwoord: Orgel in de N.H. Kerk.
18. Welke straat verandert met Carnaval van naam?
Antwoord: Middendam wordt Prinsendam.
19. Een echt Alphens biertje dat kwam een eeuw geleden uit de brouwerij
met de naam: Antwoord: De Twee Leeuwen.
20. Waar lagen De Kleine Dammen? Antwoord: Stuk grond tussen de
Heuvelstraat en Valksestraat.

25. Lange tijd had de muziekvereniging een eigen
gebouw op Greffeling. Wat was de naam van
dit gebouw? Antwoord: De Harmoniezaal.
26. Uit welk gebouw zijn deze ramen.
Antwoord: Het gemaal van Last dat vroeger
op Moordhuizen stond.
27. Wie legde de eerste steen van basisschool Mariënhof?
Antwoord:Pastoor den Bresser.
28. Welk meisje uit Rossum trof tijdens de oorlogsjaren in Alphen een militair
waarmee ze jaren later in het huwelijk trad? Antwoord: Zus Cretier.
29. Tegenwoordig hebben we in Alphen het koor Topic(kids). Hoe heette de
voorloper van dit jeugdkoor? Antwoord: het Akkoortje.
30. Tegenwoordig kiezen we zelf bij welk bedrijf we onze elektriciteit kopen.
Maar ooit was het de P.G.E.M. die Alphen aansloot op het Nederlandse
elektriciteitsnetwerk. In welk jaar was dat? Antwoord: In 1934.
31. Welke carnavalsvereniging was de voorloper van De Plèkkers?
Antwoord: de Deurdouwers.
32. Wat zien we op deze foto?
Antwoord: Het dijkmagazijn (noodschuurtje) aan de Kerkdijk.
33. Hoeveel munitieschepen lagen er in de
zestiger jaren in de Oude Maas?
Antwoord: 12 schepen.
34. Wanneer werd in Alphen het eerste
stoomgemaal gebouwd?
Antwoord: in 1867.

21. Waar is deze gedenksteen te vinden? Antwoord:
In de gevel van het huis op de hoek KerkstraatKerkdijk.

35. In deze nieuwsbrief gaat het o.a. over winkeltjes die reeds lang uit
Alphen verdwenen zijn. Ook veel andere bedrijven van vroeger zijn er
niet meer. Op www.alphenaandemaas.com staan veel advertenties van
bedrijven van 50 en 60 jaar geleden. Waar vond je in 1965 een gezellige
zit en een lekkere hap? Antwoord: Bij Gerrit Stensen (Kerkstraat).

22. Wie is de vrouw uit Alphen waar nu in Appeltern
een horecagelegenheid naar is genoemd?
Antwoord: Johanna Antonia Hol (Moeke Mooren).

36. Stichting Jeugdsoos Alphen zorgde in de jaren 80 van de vorige eeuw
voor een prachtig jeugdhonk in het voormalige Philips fabriekje. Hoe
heette dit honk? Antwoord: ’t Web.

23. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op de Maas een bootje
beschoten, waarbij 3 volwassenen omkwamen. Wat was de naam van dit
bootje? Antwoord: Wiljo.

37. Na de afbraak van welk gebouw werd in Alphen een grote muntenvondst
gedaan? Antwoord: ’t Hof.

24. Waar werden juffers in Alphen in bewaard? Antwoord: Juffers (lange
dennenstammen) werden bewaard in de dijkmagazijnen.

38. Wat werd er vroeger in een hoender gedaan? Antwoord: Geplukt fruit
(vooral zacht fruit).
39. Wat is jenzen? Antwoord: Een soort biljartspel.

