Straatnamen – veldnamen (vervolg)

Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas (WHAM)

In de vorige nieuwsbrief keken we naar de Driehuis en verklaarden
daarmee de naam Driehuizenstraat. Verschillende straatnamen in Alphen
zijn afgeleid van oude namen, die de boeren kenden voor deze stukken
land. Op het kaartje uit 1930 dat op de vorige pagina staat is te zien, dat de
namen Tijnagel en Teeuwskamp in die buurt al gebruikt werden vóór Het
Gement werd aangelegd.

Johan de Jong
Adrie van Hoogstraten

Ook was er bij de Heuvelstraat een stuk land wat de Heuvel werd
genoemd. Op deze kaart is ook de Citadel terug te vinden. Donkerbos was
lange tijd de naam van een pad vanaf de dijk bij het eilandje tot de
Lindelaan (Broeksteeg). Nu is Donkerbos wat Noordelijker te vinden als
straat van Het Zand. De Schutstraat ontleende zijn naam aan de
schutskooi, een omheinde voorziening van de gemeente om loslopende
dieren tijdelijk onder te brengen.

Zoekplaatje

Veel straatnamen houden zo de geschiedenis van de streek levend, maar
soms moet je wel even op weg geholpen worden. Op de website
www.alphenaandemaas.com probeert WHAM binnenkort informatie te
plaatsen over alles wat bekend is over de herkomst van onze straatnamen.
Neem ook eens een kijkje, en laat gerust een berichtje achter als je
aanvullende informatie hebt.
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Nieuwsbrief maart 2007

De foto van de tuin vol vrouwen (Nieuwsbrief jan. 2007) leverde weinig
reacties op en dat is op zijn minst verdacht . De enige tip die we kregen
was, dat de meest rechtse vrouw waarschijnlijk Bets Hol - deLeeuw zou
zijn.

In het stukje hadden we het ook nog
even over de Derde Orde. Daarover
kregen we wel reacties en zelfs foto’s.
We hebben zelf ondertussen ook niet
stilgezeten en teruggevonden dat op
20 sept. 1914 na een

WHAM: wat zoeken wij?
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes,
ansichtkaarten, oude akten, krantenknipsels, geboortekaartjes,
trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en andere zaken met een
opdruk uit of over Alphen.
Ook recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is
het 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. Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor
u kunnen betekenen.

“eenvoudige en duidelijke
uiteenzetting (door paters uit Megen)
der regels van de 3e Orde en het
groote nut lid der Orde te zijn, het
groote getal nieuwe leden de stoutste
verwachting overtrof: 61 mannen en
167 vrouwen ontvingen het scapulier
en het koordje der 3e orde.”

Eén van hen was Henrica Kuijpers,
haar herinneringsprentje bleef al bijna
100 jaar bewaard!

De nieuwe foto is ons geschonken door Bert de Leeuw uit de Lindelaan. Hij
stopt ons regelmatig prachtige prentjes toe, waar wij weer dagen zoet mee
zijn om te achterhalen wat er allemaal op te zien is !
Dank hierbij voor de geweldige medewerking die we van alle kanten krijgen
om ons archief aan te vullen!
Met deze foto nemen we al vast een voorzetje op het grote feest van onze
voetbalclub Avios, die volgend jaar haar 75 jarig bestaan zal vieren.

Op de foto 8 spelers en de keeper van een jeugdelftal. Rechts naast de
vlag de jeugdleider van deze groep. Hij wordt herkend als Keesje Bossers.
Hij is in 1924 in Oosterhout geboren en kwam enkele jaren later met zijn
moeder mee naar Alphen, toen zij trouwde met Gerardus Engelbart. Zij
woonden in een huis dicht aan de dijk, waar nu Simon Lubbe woont.
Later vond hij op ongelukkige wijze de dood in een kelder vol water in een
boerderij aan de Wolderweg in Maasbommel.
Is het Wim van Ooijen, die links naast de (half zichtbare) jongedame staat ?
Op de achtergrond is ook op een podium een muziekgezelschap te zien en
daarnaast een zangkoor. Maar is deze foto ook in Alphen genomen, en bij
welke gelegenheid?
Er zijn ongetwijfeld weer lezers die het (beter) weten. Praat er over met
anderen, maar laat het ons ook weten!
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