De Schoolstraat.

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Een van de meest gefotografeerde straten op ansichtkaarten van begin
1900 is zeker de Schoolstraat. Nu eens stond de fotograaf boven aan op de
dijk, en zien we rechts het huis van de smid Hannes Holl en links de
bakkerij van Hannes (later Martien) van Rossum, dan weer koos de
fotograaf positie ongeveer tegenover de kerk, zodat rechts het oude
postkantoor van de fam. Termeer (nu woning fam. Verseveld) en links het
huis van de fam. Haas te zien zijn.
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WHAM officieel stichting.
Sinds 2 mei is de Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas officieel een
stichting geworden. Beheer en bestemming van o.a. de financiën zijn
hierdoor nu goed geregeld. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel
maakt WHAM tot een rechtspersoon, waardoor onderhandelingen met de
uitgeverij gemakkelijker verlopen. Ook voor contacten met de gemeente, die
overigens de notariskosten heeft gesponsord, ligt de weg nu open.
Vanzelfsprekend is het nu ook gemakkelijker voor andere gulle gevers om
ons te vinden.
Ook de volgende logische stap: het openen van een bankrekening, is nu
een feit: Wie bij wil dragen aan ons doel: de geschiedenis van Alphen
bewaren en doorgeven, kan een donatie storten op rek. nr. 91.84.97.752
CVB Bank, t.n.v. Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas.

Reacties.

Dit laatste is het geval op bovenstaande foto. Het huis van de fam. Haas
stond heel dicht tegen de school. Willem Frederik Haas was de koster van
de Ned. Hervormde Kerk, die tegenover zijn huis stond. Veel mensen in
Alphen hebben hun kinderen Cor en Leida nog gekend.
Het huis links vooraan op de foto is maar op weinig kaarten zichtbaar.
Oudere mensen weten nog dat hier Toon Hordijk woonde. In de papieren
van de gemeente is echter nergens een Hordijk in Alphen te bespeuren.
Waarschijnlijk is het een bijnaam van Toon Hol, geboren 17 sept. 1865, die
er tot zijn dood in 1928 woonde. Hij was de zoon van Adrianus Hol en
Antonia Steenbruggen. In januari 1916 wordt hij nog genoemd als
‘klokkenist’ van het gemeentelijk torenuurwerk (klok van de kerktoren),
waarvoor hij een vergoeding van 20 gulden per jaar krijgt.
Wie kan ons meer informatie geven over die naam Hordijk ?

Veel reacties krijgen we van mensen die in Alphen wonen, maar soms
komen de reacties uit onverwachte hoeken van het land. Zo blijkt dan bijv.
iemand het boekje Alphen aan de Maas in oude ansichten gekregen te
hebben, en wij horen via e-mail: Zou gaarne de foto op blz 44 (de eerste
foto ooit van mij gemaakt) in een wit matrozenpakje, onderste rij, weer in
mijn bezit hebben. Is dat mogelijk??
Wij zijn ook met deze reacties erg blij. De schrijver van dit mailtje, een oud
Alphenaar, konden we gelukkig maken met een vergroting van de bedoelde
foto, maar uiteraard hadden we nog andere foto’s uit zijn tijd. Na een
gezellig gesprek zijn we weer veel informatie rijker!
Helaas hebben we maar weinig reacties gehoord op onze foto van de Jonge
Boerenstand bij de opening van de brug. De foto is natuurlijk al wel bijna 75
jaar geleden genomen!
We gingen er mee naar onze ‘vaste informant’, Cub Kuijpers die ons toch
nog een hele lijst van namen wist te noemen.

Fietsvakantie.
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1. Jan (Louiszn.) van Lent, 2. Eb van Wichen, 3. Koos Auwens, 4. Cub van
Schaik, 5. Tinus van Uden, 6. Janus van Heck, 7.Johan (Bertuszn.) van
Heck, 8. Janus Roeffen, 9. Frans van Lent, 10. ?, 11. Toontje Lagarde,
12. ? 13. Wim Kuijpers, 14. Koos Gremmen, 15. Fons de Leeuw, 16. ? ,
17. Cub Kuijpers, 18. Broer de Leeuw, 19. Grad van de Boogaard, 20. Cub
de Leeuw, 21. Bernard Story.
Geweldig zo’n geheugen als je 87 bent! Wij maken er graag gebruik van.
Bedankt Cub !
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.

Een dagje trappen of stappen ?
Met de vakantie in het vooruitzicht viel dit keer de keuze op deze foto.
Een groep jonge mannen, die er een dagje op uit zijn met hun fiets. Is het
een groepje vrienden, of horen ze bij een vereniging? Niet echt in
fietskleding, maar netjes in het pak, met overhemd en stropdas en niet te
vergeten een hoed, al staat die dan soms wat op één oor.
De meesten hebben wat op de ‘pakkendrager’ om op een weersverandering
voorbereid te zijn. Ze zijn waarschijnlijk niet in Alphen gefotografeerd.
Mogelijk in de buurt van Arnhem, waar het openluchtmuseum ook toen al
een bekende attractie was, die je in een dag fietsen kon bereiken.
De tweede van links is Jan Sleijpen, die jarenlang met zijn fiets met de
slagersmand voorop in Alphen de bestellingen van de slagerij op Greffeling
bezorgde. Misschien is de tweede van rechts wel Frans van Lent, die tot
ongeveer 1950 ook op Greffeling heeft gewoond, en later met zijn gezin
naar de Wamelseweg verhuisde.
We vragen ons af of deze foto ook bij iemand anders in Alphen in het
fotoalbum zit, misschien omdat opa, vader of een oom of de buurman er op
staat. Misschien weet iemand ‘van horen zeggen’ wie de andere personen
zijn, en waar en wanneer dit vijftal op stap was.
Wij horen graag uw reacties op dit zoekplaatje.

