
In de volgende kleine woning woonde Grad van den Heuvel en Nel 
Appeldoorn met hun kinderen Daan en Lien. (Nu woont hier B. Meijering). 
Vervolgens zien we de woning van Jan Kerkhof en Wilhelmina de Blank. 
Later woonde in dit huis mandenmaker Gerrit van den Heuvel, gehuwd met 
Marie van Ooijen en hun zonen Jan en Marinus (nu woont hier Th. van 
Dijk).  
De dochter van Jan Kerkhof, Geertuida trouwde met Marinus Lagarde en zij 
hadden het café rechts op de foto. Ook dit gezin telde wel 8 kinderen (nu 
woont hier Ph. Klijmij). 
Bij café Lagarde was een soort haventje aan de Maas, die in die tijd nog 
dicht bij de dijk stroomde. Behalve voor een voetveer naar Lith was er hier 
ook een aanlegplaats voor De Bossche Boot, waarmee over de Maas de 
stad Den Bosch bereikt kon worden. 
 
 
WHAM: wat zoeken wij? 
 
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes, oude 
akten, ansichtkaarten, 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. 
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Algemeen 
 
We zijn druk bezig met het samenstellen van een eerste dvd uit de 
verzameling films die we dankzij onze overwinning in de Ronde van 
Gelderland, konden laten digitaliseren. 
 
Deze eerste uitgave zal over school gaan. Ongeveer 3 kwartier beelden van 
de oude Willibrordus school en de Mariënhof uit de jaren zeventig. 
 
Op zaterdag 29 december van 10.00 tot 13.00 uur kijkt Radio Gelderland 
tijdens een live-uitzending terug op het afgelopen jaar Ronde van 
Gelderland.  
De organisaties uit de deelnemende plaatsen zijn hiervoor uitgenodigd. Ook 
wij dus. Hoewel de dvd nu nog niet helemaal af is, willen we proberen in 
deze uitzending het eerste exemplaar aan te bieden. 
 
De dvd zal hierna ook in de verkoop gaan. Hierover meer informatie in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
 
Zoekplaatje. 
 

 
 
Helaas geen reacties op onze foto die we bewaren onder de naam 
Oogsttijd. Maar we houden goede moed want deze nieuwsbrieven worden 
ook op verschillende plaatsen buiten Alphen verspreid en zijn ook steeds te 
downloaden via onze website www.alphenaandemaas.com. 
 
 



Vrouwengroep (met één heer). 
 

 
 
Één van onze eerste foto’s met onbekenden stond in januari in de Union. 
Toen hadden we een plaatje in de tuin van de pastoor. Op die foto uit 1918 
stond kapelaan Houbraken met 19 vrouwen! Hoewel we enkele namen 
hebben gekregen zijn we daar niet veel verder mee gekomen. 
 
Bij bovenstaande foto verwachten we zeker meer reacties.  
Welke heer staat hier afgebeeld, met een rij van 5 dames vóór hem? Ze 
zien er door hun houding strijd-/werklustig uit.  
Is de kleding die hier gedragen wordt gewoon, of is het een verkleedpartij? 
De vrouw in het midden lijkt oude klederdracht te dragen, maar het zou ook 
kunnen dat de hele groep poseert na een toneelspel. Alphen kende 
vanouds enkele goede toneelgroepen.  
Mogelijk zijn er nog mensen die van die oude toneelspelen foto’s en namen 
hebben. Wij komen ze graag kopiëren, om ze te bewaren voor iedere 
belangstellende. 
 
Kent iemand het huis op de achtergrond? Aan de typische uitbouw bij de 
dakgoot te zien, is het een z.g. watersnoodwoning; de foto is dus zeker wel 
na 1930 genomen. In de Union van februari komen we erop terug! 
 

Daar bij die molen. 
 

 
 

Foto uit Alphen aan de Maas in oude ansichten 
 
De huizen langs de dijk vanaf Grada Evers-van Venrooy tot de afweg naar 
de Sluisweg horen van oudsher bij de buurt Moleneind. Bij de beschrijving 
van foto’s die lang geleden zijn gemaakt, vinden we vaak informatie in het 
Algemeen Adresboek voor Maas en Waal en Rijk van Nijmegen. De eerste 
uitgave daarvan werd in 1938 door De Gelderlander gedrukt. 
Ook is er van 1920 tot 1935 door de gemeente een bevolkingsregister 
bijgehouden, waarin de bewoners van elk huis in onze gemeente zijn 
opgetekend. We kunnen daar uit afleiden door wie de huizen op de foto 
hierboven bewoond werden.  
 
Hein Derks woonde met zijn vrouw Marie van Baren en 10 kinderen in het 
kleine huisje links langs de dijk. Dit huis is afgebroken. De overige huizen 
staan er nog steeds. Vanaf links verder gaand zien we dan het huis bij de 
molen, vroeger bewoond door molenaar Gerrit van Dreumel en zijn vrouw 
Maria Gerdina van der Ven met 8 kinderen.  
 
Op deze foto staat de molen nog dicht bij de dijk. Toen het verkeer drukker 
werd heeft men in 1964 de molen, die ook wel eens met de wieken naar de 
dijk stond gedraaid, verplaatst richting Maas. Dit gebeuren is toen op het 
TV-journaal vertoond. Helaas beschikken wij niet over deze filmbeelden.  
Een foto van deze verplaatsing staat in het boekje Alphen aan de Maas in 
oude ansichten. 


