Wie komt er in mijn hofje?

Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas (WHAM)

Deze keer zijn de dames aan de beurt in onze serie “herkenningen”.
Deze foto is genomen in het jaar 1918. Ook toen al was de tuin van de
pastorie een prachtige plaats voor een groepsfoto.

Johan de Jong
Adrie van Hoogstraten

Dit keer is niet de pastorie de achtergrond, maar kijken we naar de school,
en een schuurtje dat waarschijnlijk bij het huis van Willem Haas (koster van
de Hervormde Kerk) hoorde.
Negentien vrouwen en één man met een wit boordje… Het is niet pastoor
Sloots, die van 1900 tot 1924 hier pastoor was. Wij denken dat het
kapelaan Houbraken is.
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Nieuwsbrief januari 2007
Voorwoord
Allereerst natuurlijk een gelukkig 2007 gewenst aan u allen. We hopen dat
het weer een mooi jaar mag gaan worden.

Maar welke dames zijn hier gefotografeerd ? En bij welke gelegenheid ? Er
was in die tijd geen dameskoor of koperpoetsgroep! In de kerk van die tijd
was voor vrouwen zelden een vooraanstaande plaats. Is het misschien De
Derde Orde ? (Wie kan ons daar nog wat over vertellen ?)

Onze eerste nieuwsbrief in de vorige Union is goed ontvangen. We hebben
een aantal reacties gekregen met aanvullende gegevens over de foto’s,
waarop we in een volgende nieuwsbrief nog terug komen.

Er moeten verschillende oma’s, moeders en tantes van Alphenaren op te
vinden zijn. Links staat waarschijnlijk Fieke (Ludovica Anna Maria) de
Leeuw, geb. 1904 en overl. 1936. De 3e van rechts (staande) is mogelijk
Lies (Elisabeth) Holl, geb. 1890 beter bekend als Lieske de Smid, die een
winkeltje had in manifacturen aan de Kerkdijk, waar nu Cees Vos woont.
Rechts naast haar staat haar zus Maria Benedicta Holl, geb. 1894, die later
met Christiaan Hendrik de Leeuw trouwde en in de Valksestraat ging
wonen.

Op 20 januari zal er in Dorpshuis de Hucht een poging worden gedaan om
een gedeelte van onze 8mm. films gedigitaliseerd te krijgen. Hiervoor
hebben we zoveel mogelijk bezoekers nodig tijdens een radio uitzending
van Radio Gelderland. Hierover elders in deze Union meer informatie. In
ieder geval zullen wij daar een deel van onze collectie tonen. Verder kan er
gratis een persoonsindex worden afgehaald die past in ons boekje Alphen
aan de Maas in oude ansichten. Het terugvinden van personen in ons
boekje zal daarmee een stuk gemakkelijker zijn.

Wie helpt ons verder ?

We hopen op veel bezoekers en veel reacties op onze foto’s.

WHAM: wat zoeken wij?

D’n Hogen dijk. (Het stuk van de Greffelingsedijk bij de begraafplaats).

Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, bidprentjes, ansichtkaarten, oude akten,
krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, en
andere zaken met een opdruk uit of over Alphen.

De meeste foto’s uit ons archief zijn afkomstig uit de “mappen van Knillis”,
maar inmiddels hebben we ook veel verzameld wat mensen nog thuis in
een doos hebben gevonden. Daarbij zijn o.a. heel leuk de foto's, die veel
mensen met een mooie "gouden" lijst erom in de kamer hebben hangen en
die gemaakt zijn door fotograaf Van Wolferen uit Arnhem. Soms is de foto
geplakt op hardboard, bewaard gebleven. Van deze foto’s maken wij graag
een kopie, om het beeld van ons dorp in de vijftiger jaren vast te leggen.

We hebben al heel veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben.
Denkt u niet te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons even belt, voorkomen
we misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid.
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft
contact met ons op.

De foto op de volgende pagina plukten wij van internet, waar een aantal
foto’s (met een nummer) van net voor de ruilverkaveling (1950) in het
Nationaal Archief terecht zijn gekomen.

Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
Informatie over deze foto staat op de volgende pagina.

Wij dachten dat dit het huis van Pietje Kuijpers en daarnaast het huis van
Bertus Verhoeven was, en bij navraag bij Wim Kuijpers aan de Dijkgraaf de
Leeuwweg bleken we op het goede spoor te zitten. Wim wist nog, dat het
keukenraampje, (boven het witte paaltje) uitkeek op de bomen, die tot voor
kort langs de dijk voor het huis van Wim van Ooijen in de Greffelingsestraat
stonden.
De (witte) hectometerpaaltjes zijn met de dijkverzwaring (bijna) allemaal
weggehaald. Verschillende zijn bij elkaar geplaatst bij het noodschuurtje
aan de kerkdijk. Één zo’n paaltje is mooi op zijn plaats blijven staan en is nu
te vinden voor het huis van Annie Sleijpen. Je kunt daar mooi zien, dat de
nieuwe, groene hectometerpaaltjes op dezelfde plek zijn neergezet. Zo
weten we dus tamelijk precies waar de huizen op bovenstaande foto
hebben gestaan.
Aan de overkant van de weg (Greffelingsestraat) waren schuren. Vóór het
huis van Verhoeven was de afweg van de dijk naar beneden. Die kwam
toen dus uit waar nu Bas van Coolwijk woont. Vanaf Kuijpers richting kerk
woonden dan nog Thé Lagarde (schoenmaker), Has de Leeuw, Piet en
Grad Smits en (in het witte huis, voorbij de huidige afweg) Toon Lagarde
(schoenmaker), later Steenbruggen (nu Arie Bosker). Tegenover dit huis
liep een weggetje dat Donkerbos heette, ongeveer waar nu het eilandje bij
Ties van Zon ligt.
Aan het Donkerbos woonde vóór de Watersnood van 1926 de familie
Kuijpers–Graven.
Verder scheen er wel eens de woonwagen van Jonkergauw te staan.
Wie heeft er nog foto’s en informatie over dit interessante stukje Alphen ?

