Website Alphenaandemaas.com.
Na een maand of 5 problemen met de website, is deze eindelijk weer te
bekijken. Er is een berg werk verzet om alles over te zetten in een nieuw
systeem. En nu maar hopen dat hackers de site verder met rust laten.
Bijna alles wat voorheen te vinden was op de site is weer terug. Er moeten
nog wel veel fotoboeken worden teruggeplaatst, en helaas zijn de bidprentjes
niet meer zo mooi te doorzoeken, maar daarvoor proberen we zo snel
mogelijk een oplossing te vinden. In de komende tijd zullen we ook ‘nieuw’
historisch materiaal toevoegen. Kijk hiervoor regelmatig even op de site.
Er staan links naar sites van inwoners, maar ook alle bedrijven uit Alphen die
een site hebben (voor zover wij het weten) kunnen snel gevonden. Het is
zeker de moeite waard om eens te kijken wat er zoal te vinden is. Bedrijven
die het plaatsen van een link weten te waarderen, verwijzen wij naar het
bankrekeningnummer in het grijze kader hieronder. Elke gift is welkom en
helpt ons bij het bewaren en publiceren van historisch materiaal.

WHAM: wat zoeken wij?
Wij zoeken 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).
We hebben al veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denk niet
te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons belt, voorkomen we misschien dat er
iets waardevols wordt weggegooid.
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, horen wij het graag.
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

| Johan de Jong
tel. 56 1557
| Ben van Dijk
tel. 56 1942
| Jan van der Voort
tel. 56 1632
| Adrie van Hoogstraten
tel. 56 2425
|
|
| email: wham@alphenaandemaas.com
| www.alphenaandemaas.com
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Tentoonstelling Open Monumentendag.
Zondag 13 september is de landelijke Open Monumentendag. Ook dit jaar
willen wij daar onze bijdrage aan leveren. Het thema ”Op de kaart” past goed
in het straatje van WHAM.
Denk hierbij aan de ansichtkaarten, en menigeen zal meteen ons boekje
“Alphen aan de Maas in Oude Ansichten” voor zijn geest halen. Dit boekje,
met daarin ruim 70 oude ansichtkaarten met beschrijving, is nog steeds
verkrijgbaar. Op de tentoonstelling zullen wij vergrotingen van andere
ansichtkaarten tonen, die niet in dit boekje zijn opgenomen,
‘Op de kaart’ betekent natuurlijk ook hoe Alphen en vroeger uitzag op de
landkaarten. Daarbij is het lastig dat Alphen bij de kaartenmakers op de hoek
van 4 kaarten terecht kwam. Dankzij de tegenwoordig computertechniek
hebben wij van deze kaarten afbeeldingen kunnen maken, waarbij Alphen het
middelpunt is van de kaart! Door verschillende kaarten naast elkaar te
plaatsen is het mogelijk de ontwikkeling van het dorp Alphen in 2 eeuwen te
bekijken.
Traditiegetrouw zullen we ook weer oudere filmpjes van Alphen(aren)
vertonen in de barruimte van het dorpshuis.
U bent van harte welkom van 11 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags, de
entree is gratis!

Geen reacties Zoekplaatje In het gras!
Helaas ging bij niemand een licht op bij het
zien van het vorige zoekplaatje, waarbij
een groepje mensen even uitrust in het
gras. Hij komt in onze map ‘Onopgeloste
zoekplaatjes’ en op onze tentoonstellingen
of bij een bezoek in het dorphuis zult u
deze foto ongetwijfeld nog eens
tegenkomen.

Zoekplaatje plechtige communie.

Kalenderfoto’s September

Op 11 maart 1951, Passiezondag, zo weten we uit de afleesboeken van
pastoor van Schaijk, werd in de mis van 7 uur ’s morgens waarschijnlijk door
deze kinderen de plechtige communie gedaan. Om 4 uur ’s middags was er
dan nog het Lof, met hernieuwing van de doopbeloften en toewijding aan
Maria.
Wie weet het zich nog te herinneren, zo vragen wij ons af. En wie kent
mogelijk de ontbrekende namen, zodat wij het lijstje compleet kunnen
bewaren.

Voor de gelukkigen onder onze lezers die de WHAM kalender hebben, volgt
hier wat achtergrondinformatie bij de foto’s van de maand september.
De foto van de praalwagen is in 1913 genomen
ter gelegenheid van de
onafhankelijkheidsfeesten. Na de Franse
overheersing kwamen in 1813 de Oranjes aan
de macht. Honderd jaar later werd dat in vele
steden en dorpen herdacht, zoals in Alphen,
met een historische optocht.

Er staan alleen maar meisjes bij de pastoor op de foto, maar ongetwijfeld
hebben ook jongens dat jaar de plechtige communie gedaan. Is er van hen
een aparte foto, omdat de groep anders te groot werd? Of waren ze al naar
huis en hadden ze geen zin om te poseren?

In ons archief hebben we een viertal foto’s
hiervan. Vaak staat op de oude foto’s ook het
onderwerp van de praalwagen genoemd, zoals:
‘Welvaart’, of ‘Prins van Oranje’. Op een ander
foto staat ‘Harmonie St. Lambertus’. Op de foto
op onze kalender staat alleen het woord
“Praalwagen”.

Wij hopen dat iemand ons hierover het naadje van de kous kan vertellen.

De foto van de bevrijding is genomen bij de afweg in de Nieuweweg bij ’t
Anker. Rechts op de foto is vaag de schoorsteen te zien van het
stoomgemaal aan de dijk, waar nu alleen nog maar een ruïne van over is. Dit
was de z.g. Rijkse Sluis, niet te verwarren met de Leeuwense Sluis (het
tegenwoordige Anker).
Ook deze foto is er
één uit een serie van
vier. Er zijn ons geen
namen bekend van
mensen die op deze
foto staan.

1. Truus de Klein, 2. Jo de Klein, 3. Tina van Uden, 4. Thea v.d. Heuvel,
5. Grada (Evers) – van Venrooy, 6. Fien Huibers, 7. Hennie (Poulussen) de
Leeuw, 8. ?, 9. ?, 10. Pastoor van Schaijk, 11. ? , 12. ? , 13. ? , 14. Marietje
Engelbart, 15. ? , 16. Mien (van Zomeren) van Dijk, 17. ? , 18. Nellie
Gremmen, 19. ? .

Voor Alphen (en
zuidelijk Nederland)
kwam de bevrijding
eerder dan voor de
rest van Nederland. Al
in september 1944, dit jaar dus 65 jaar geleden, werd Maas en Waal bevrijd.

