Het huis helemaal rechts is van Adrianus van Lent-Sackers. Ook Wim
Jagtenberg heeft nog in deze woning gewoond. Later woonde hier de
familie Grad v.d. Boogaard-van Lent. Dit huis werd in 1969 gesloopt, toen
hier de nieuwe basisschool Mariënhof werd gebouwd. Het deel voor groep
1 en 2 en hun speelplaats liggen waar dit huis heeft gestaan.
Langs deze huizen liep een smal paadje, tussen 2 hoge heggen, waar je
net met de fiets door kon. Het had een officiële naam: het Hofpad. Het
begon bij het pad dat nu langs de Edohof naar de school loopt, boog dan
schuin naar rechts en weer terug naar links, en kwam uit tegenover de
Molenstraat. Door de bochten en de hoge heg was het een prachtig donker,
verborgen paadje, waar menig jong stel een potje heeft staan vrijen.
De boerderij ’t Hof, van de fam. De Leeuw stond ook vlakbij, maar niet aan
het Hofpad. Ook deze boerderij is in 1969 afgebroken voor de bouw van de
basisschool.
Alphen kwam daarbij in het nieuws, omdat in de grond, die voor deze bouw
verzet werd, veel munten zijn gevonden.
Kinderen van de kleuterschool (het gebouw waar nu de Edohof in zit)
vonden deze munten en gingen er snoep van kopen. Al snel gingen ook
volwassenen goud zoeken, maar de gemeente, eigenaar van de grond,
stak daar een stokje (hek) voor.
Caféhouder Toon Story had geluk, want hij had enkele wagens grond (met
munten!) gekocht en in zijn eigen tuin liggen
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Nieuwsbrief februari 2007
Voorwoord
Wat was het druk en gezellig op 20 januari in Dorpshuis de Hucht. Maar
liefst 1051 bezoekers kwamen een stempel halen en hielpen mee om ons
doel te verwezenlijken. Het digitaliseren van de 8mm films uit ons archief.
We moesten 2500 punten halen, het werden er uiteindelijk 2641. Een
aantal om trots op te zijn. Elders in deze Union een uitgebreider verslag van
de Ronde van Gelderland, maar wij bedanken graag hier alvast iedereen
die ons heeft geholpen deze prijs te winnen. Zodra wij de films kunnen
vertonen hoort u er meer over.
De reacties op onze nieuwsbrief zijn erg leuk en vooral waardevol. Ook in
de Hucht bij de tentoonstelling op 20 januari hebben we weer de nodige
namen kunnen toevoegen en corrigeren. Zo maken we samen ons archief
completer en toegankelijker. We hopen ook deze keer weer op veel
reacties, maar ook als u vragen aan ons heeft, horen wij graag van u.

WHAM: wat zoeken wij?
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes,
ansichtkaarten, oude akten, krantenknipsels, geboortekaartjes,
trouwkaarten, verenigingsblaadjes, en andere zaken met een opdruk uit of
over Alphen. Ook recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit
oud. Dus nu is de tijd om ze te bewaren
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.

Onze eerste foto in de Union van december 2006 heeft leuke reacties
opgeleverd. Mensen, die gewapend met een loep bij leeftijdgenoten op
bezoek gaan om de foto te bekijken. Een mailtje uit het verre Druten….

Dit zijn de namen van de december foto, voor zover we ze te weten zijn
gekomen. Wie nog meer weet: laat het maar horen.
1. Antoon (van burg.) de Leeuw, 2. Albert van Zwolgen, 3. Janus Roeffen,
4. Gerrit Story, 5. Tinus van Uden, 6. Jo Jagtenberg, 7. Henk of Thé Strik,
8. Tineke van de Wert, 9. Chris Roeffen, 10. Koos van Heck, 11. ??, 12.
Cub Kuijpers, 13. Cub Graven, 14. Kees van de Wert, 15 en 16 de tweeling
Theo en Henk Lagarde (of is 16. Cub van Schaik?), 17. ??, 18. ??, 19. Cor
van Lent, 20. ??, 21. ??, 22. Wim van Geffen.
Niemand heeft ons nog weten te vertellen waar en wanneer deze foto is
genomen !!!

Na de Tweede Wereldoorlog werden er in Alphen cursussen gegeven aan
volwassenen. Bekend waren de cursussen Middenstand, want je had zo’n
diploma nodig om een bedrijf te kunnen beginnen. De cursus werd gegeven
door leerkrachten van de lagere school, ’s avonds, 3 avonden in de week
van 7 tot 10 uur.
Op deze foto staat links Meester Van Oorsouw, die van 1922 tot 1957 in
Alphen hoofd van de school was. Verder herkennen wij Kees Derks
(bakker), 2e van rechts, en Tineke van de Wert (4e van rechts). Mogelijk
komen enkele andere mannen ook uit Dreumel. Wij zijn benieuwd naar de
namen !!!

De Driehuizen
Wie in Alphen in de Driehuizenstraat woont, vraagt zich misschien wel eens
af waar die naam toch vandaan komt. De Driehuizenstraat is wel geen
supergrote straat, maar er staan wel meer dan drie huizen in. Wat dat
betreft zou het Peperstraatje meer kans maken op die naam.
Hieronder een foto van de Driehuis, zoals dit stukje van Alphen vroeger
heette. De foto vertoont wat krassen, maar wij hebben geen beter
exemplaar (wie wel ?).

Het huis links op de foto is het enige huis wat er nog van over is. In dit huis
woonde Aai Hol-Hoevenaars met zijn gezin. Later was het de woning van
meester P. Lammers. Toen die in de oorlogsjaren naar Horssen vertrok,
kwam Hein de Leeuw er in en daarna de fam. Piet Hol-van Os. Nu wordt
het bewoond door de familie Vermeulen.
In het middelste huis woonde een groot gezin van Martinus HooijmansSteenbruggen. Man en vrouw waren weduwnaar/weduwe met kinderen en
hadden samen ook weer kinderen. Er was dus sprake van “zijn kinderen,
haar kinderen en onze kinderen”.
In de zestiger jaren is dit huis door brand verwoest.
(vervolg z.o.z.)

