
speciale taak bij het blussen hebben (pompers en pijpvoerders) en wat later 
krijgt de brandspuit een plaats op Greffeling in het daar gebouwde 
noodschuurtje op de vluchtheuvel. Wie er het eerst met zijn paard bij is, kan 3 
gulden verdienen voor het trekken van de brandpuit. In 1925 wordt aan de 
school een arrestantenlokaal met een brandspuithuisje gebouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht stond 
op 16 december 
1894 in de 
Gelderlander. 

 
 
Zoekplaatje Familie Janssen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijk is dit een foto van een familie Janssen, maar we herkennen nog niemand. 
Uw hulp is dus zeer gewenst. Het is slechts een deel van de originele foto. 
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Oplossing zoekplaatje kleuterschool. 
 
Het zoekplaatje van juni was tegelijkertijd kalenderfoto in juni. We kennen nu 
dankzij Helma Appeldoorn en Ted van Geffen bijna alle namen. 

 
1. Geert Derks, 2. Harrie de Kleijn, 3. Ria Arts, 4. Hans van Lent, 5. Maria van 
Wichen, 6, Ien van Geffen?, 7. Grad van de Wert, 8. Gerda v.d. Boogaard, 9. 
Net van Wichen, 10. Marja van Os, 11. Bertie Derks, 12. Ellie Derks, 13. Ria 
Last, 14. Berdien van Schaijk, 15. Johan Appeldoorn, 16. Koos v.d. Oever, 
17. Riny de Leeuw, 18. Ans Driessen, 19. Adrie Roeffen. 
 
 
Historische kalender Alphen. 
 
De WHAM kalender van vorig jaar krijgt een vervolg. 
Deze kalender op A4 formaat wordt uitgebracht om o.a. 
de aanschaf van materialen en de huur van onze 
archiefruimte te bekostigen. 
 
Erin opgenomen zijn (voor zover bekend) de 
activiteiten die in 2010 in Alphen plaatsvinden. Ook 
de schoolvakanties van de Mariënhof en de 
feestdagen staan er in vermeld. Verenigingen kunnen 
hun activiteiten nog 2 weken bij ons melden. 
Bij elke maand staat een interessante oude foto uit Alphen. In de volgende 
nieuwsbrief meer informatie. 
 



 Oplossingen zoekplaatjes. 
 
Een dubbel extra blad met zoekplaatjes bij onze 25e nieuwsbrief in de Union 
van mei 2009. Dat had natuurlijk ook veel oplossingen tot gevolg. Wij kunnen 
ze hier niet allemaal publiceren, dat zou teveel plaats in beslag nemen. Twee 
foto’s met veel namen sprongen eruit en daarvan hierbij dan nogmaals een 
deel met nummers en bijbehorende namen.  
 
Voor de rij met misdienaars was de belangrijkste informatiebron Johan van 
Dijk, Marietje de Leeuw-Derks tipte ons over de namen van de bruidjes. 

 
1. Pastoor van Schaijk, 2. Pater Martinianus Hendriks, 3. Antoon Stensen 
(naar Canada vertrokken), 4. Jan de Leeuw (Kerkstr.),  5. Adrie Stensen,  
6. Mari Janssen, 7. Hans Janssen, 8. Wim Hooijmans, 9. Henk van Wijk,  
10. Sjaak van Rossum, 11. Geert van Wijk, 12. Bert de Kleijn, 13. Cub de 
Leeuw, 14. Theo van Dijk. 
 

 
1. Tonnie van Wijk, 2. Cilia van Wichen, 3. Anneke v.d. Boogaard, 4. Truus 
van Wichen, 5. Els Henzen, 6. Marietje Derks. 
 

Kalenderfoto’s Oktober 
 
Wie kende ze nog, zoals ze op onze 
kalender staan afgebeeld?  
 
Dit Lagarde met zijn dochter Tonneke.  
Zij verzorgden het vervoer van spullen van 
Alphen naar Oss en Tiel. Dit was al voor 
1900 op 18-jarige leeftijd  zelfstandig 
vervoerder. Hij bracht b.v. boter en eieren 
van de boeren uit Maas en Waal naar de markt. Ook vervoerde hij spullen die 
de mensen op de markt kochten. Hij zette het bedrijf van zijn vader voort, die 
ook vaker ritten naar Den Bosch onderhield.  
Dit alles gebeurde met paard en kar en Dit heeft daarbij zo’n twintig paarden 
“versleten”. Ook toen in de jaren 60 de auto’s meer en meer op de weg 
kwamen, reed Dit nog steeds een paar keer per week naar Oss of Tiel. Zijn 
kar was nog steeds voorzien van houten wielen en ijzeren banden. Menig 
automobilist heeft, toen Dit hardhorend werd zuchtend lange tijd achter hem 
gereden, berustend in zijn lot. In 1958 speelde hij met zijn kar een 
bescheiden rol in de film: “Dorp aan de Rivier”. 
 
Dit werd geboren in 1876 en ging als jongetje van 8 al met zijn vader Antoon 
Lagarde (1826-1897) naar de markten. In 1958 haalde hij de pers, omdat hij 
al 75 jaar naar de Osse weekmarkt (mee)reed. De laatste jaren werd hij 
daarbij vergezeld door de oudste van zijn 4 dochters. Omdat er geen 
opvolging was is deze besteldienst in 1964 opgeheven.  
Dit overleed in 1966 en werd 90 jaar. Zijn even krasse vrouw Mieneke werd 
net geen 90 en overleed in 1981. 
 
Brandspuit aan de Maas. 
Sinds 1818 heeft het bestuur van het platteland van Gelderland de 
verschillende schoutambten (gemeenten) verplicht om wettelijke bepalingen 
en verordeningen te maken voor het blussen van branden: het 
brandweerreglement.  
 

Dit reglement is van onze gemeente bewaard 
gebleven en op kopieën ervan kunnen we nog 
lezen hoe de zaken geregeld waren. Vermeld 
wordt dat de naam van het dorp op de 
brandspuit en emmers moet staan, om te 
zorgen dat het materiaal  na de brand “te 
herkennen en terug te bekomen zijn”.  
Bij brand wordt de klok geluid en iedereen is 

verplicht mee te komen helpen. In 1860 is er al sprake van mensen die een 


