Algemeen.

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Op donderdagavond zijn we in het dorpshuis bezig met het uitzoeken en
ordenen van alle zaken in ons archief. Bijna iedere donderdagavond krijgen
we dan wel één of meer bezoekers met vragen en soms met antwoorden.
Ook in de komende weken zijn we daar tot uw beschikking, maar in de
zomervakantie zullen ook wij een korte stop houden. Mocht u in die tijd langs
willen komen, informeert u dan even of we er wel zijn.
Op 13 en 14 september is het weer Open Monumentendag. Op zondag 14
september houden wij in het dorpshuis Open Dag. Naast een foto
tentoonstelling zal dan ook onze eerste dvd te verkrijgen zijn. Deze eerste
uitgave gaat over school. Ongeveer 45 minuten met beelden van de oude
Willibrordus school en de Mariënhof uit de jaren zeventig.
Tot ziens op een donderdagavond of op 14 september in De Hucht.
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.
Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)
Elke donderdagavond in Dorpshuis
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur
CVB Bank 91.84.97.752
KvK nr. 11069033
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Zoekplaatje Schoolreis 1955.
We hadden wat meer reacties verwacht op onze grote groepsfoto in de
UNION van april. Daarin stond een foto van een schoolreis en de eigenaar
van deze foto (Simon Luites) wist ons 56 van de 60 personen te noemen.
Helaas staan 4 personen om te kijken, en dan wordt het moeilijk. En blijkbaar
niet alleen voor Simon, van zijn vele klasgenoten op deze foto hoorden we
alleen iets van Antoon de Kleijn. Ook hij kon niet met zekerheid namen
noemen, maar hij mist op de foto Geert (of Henk) van Wijk en Jan Henzen.
Verder denkt hij ook dat er kinderen van Toon van Os (de smid) in zijn klas
zaten.
Misschien brengt deze reactie andere mensen op hetzelfde idee. Ook dat
willen we dan graag horen!
--------------------------------------------------------

Zoekplaatje Gouden (?)
Huwelijksfeest.
Cornelis v.d. Wert heeft in zijn
jaarboeken gegevens van
allerlei huwelijken in Alphen
bijgehouden. Soms is er een
trouwkaart, bedankkaartje of
feestgids. Een enkele keer ook
een foto van het paar. Foto’s zijn
er ook als iemand 50 jaar
getrouwd was.
De foto van dit paar vinden we
niet in zijn albums terug.
Mogelijk zijn het de grootouders
van iemand die nu de Union
leest.
Wij zijn blij met tips die ons
kunnen helpen deze foto op de
juiste plek te zetten.

‘t Steegske.

’t Steegske (vervolg).
Tijdens een bezoek in augustus 1957 werd deze foto gemaakt.
Cub Kuijpers, die sinds 1928 in ’t Steegske heeft gewoond, heeft er voor zijn
dochter Dinie allerlei dingen uit zijn leven opgeschreven. Wij zijn in de
gelukkige omstandigheden dat we hieruit mogen putten.
Zo weten we dat er tot de ruilverkaveling van 1953 in de Elsweg geen
verharding was, maar karsporen, en ook dat er vóór de huizen een sloot lag.
Heel uitgebreid heeft hij de bewoners rond 1930 beschreven. Links (niet
zichtbaar op de foto) woonde Albert van Heck met zijn vrouw en Gonny van
Leur, zijn pleegdochter. De oude boerderij stond tegenover de plaats waar nu
Walter de Leeuw woont. Hij had een grote schuur waar hij een beetje
“boerde”, en een oude boomgaard, waar Walter nu zijn witlof kweekt. Boerke
had ook nog wel wat bijbaantjes, op landbouwgebied, zoals vervoerbewijzen
en dergelijke afgeven.
Het witte huisje was van A(a)ldert de Kleijn. Het is na de watersnood in 1926
weer opnieuw opgebouwd. Voor in de tuin op de hoek stond vroeger nog een
huisje. Daar woonde Pietje van Schaijk (gehuwd met Marie van Schaijk). Dat
huisje is in 1926 geheel verwoest.
“Ik ken Aldert de Kleijn als een klein mannetje dat altijd een pijp aan had. Hij
had een groot gezin. Voor die tijd waren het al wat grotere boeren met veel
graanbouw.”
Helaas zijn de huizen van de andere families uit de tijd die Cub beschrijft, niet
op deze foto te zien.

Veel straten in Alphen hebben we in onze nieuwsbrief al door middel van een
foto en beschrijvingen aan de orde gesteld. We willen er zo lang mogelijk
mee doorgaan. Soms is het moeilijk om een oude foto te vinden, omdat er
vroeger minder gefotografeerd werd.
De straat op deze foto ziet er tegenwoordig eigenlijk nog precies hetzelfde uit.
De Elsweg is hier gefotografeerd door Van Gelderen. Kort na de Tweede
Wereldoorlog waren er in Alphen verschillende mensen “uit de stad” om op
krachten te komen. Bij Albert (Boerke) van Heck woonde de fam. Van
Gelderen uit Amsterdam. De vriendschap met deze familie is gebleven.
lees verder →

Zo woonden er het gezin van Kees Adams, later zijn dochter die getrouwd
was met Jan de Kleijn, Piet van Hoogstraten, gehuwd met Lies Bouman,
Christ de Leeuw, die vroeger geld ophaalde voor de varkensverzekering.
Verder Bertus van Uden met zijn vrouw en ertegenover het gezin van Piet
van Rossum, Albert en Dora Graven, Tinus van Uden, de ouders van Cub
(Albert en Mien Kuijpers) en aan het einde Janus Graven.
Cub besluit met: “Dit is een beetje het verhaal van het vroegere Steegje, een
smal straatje met aan beide kanten een slootje, want alle afvoer moest voor
het huis langs, wat altijd een onfrisse lucht gaf. Wij wisten niet beter, het was
goed.”

