
Reacties zoekplaatje plechtige communie. 
 
Een foto uit 1951, maar toch enkele personen die de namen nog keurig op 
een rijtje weten te zetten. Grada Evers–van Venrooy en Riek Derks–de 
Leeuw waren erg snel met hun reacties. Wij zijn er blij mee. De vraag 
waarom het hier alleen om een “meidengroep” gaat is nog onbeantwoord 
gebleven. Maar wat niet is kan nog komen. 

 
1. Truus de Klein, 2. Jo de Klein, 3. Tina van Uden, 4.Riek de Leeuw, 5. 
Grada (Evers) – van Venrooy, 6. Fien Huibers, 7. Hennie (Poulussen) de 
Leeuw, 8. Annie de Rouw, 9. Riet (Gerritsen) - Derks, 10. Pastoor van 
Schaik, 11. Emmie de Leeuw, 12. Riek van Lent, 13. Marietje van Zwolgen, 
14. Marietje Engelbart, 15.  Mien de Leeuw, 16. Mien (van Zomeren) - van 
Dijk,  17.  Nel Hooijmans, 18. Nellie Gremmen, 19.  Nellie Huibers. 
 
 
Zoekplaatje. 

Natuurlijk is er ook weer een 
nieuw zoekplaatje. De koe, 
Bertha 9, is bekend maar wie is 
de boer die zit te melken en wie 
het jongetje dat er bij staat te 
kijken. Wij zijn benieuwd, uw 
hulp is weer zeer welkom. 
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Kalenderfoto’s november. 
 
Op onze kalender voor de maand november een foto 
van de Molen Tot Voordeel en Genoegen. Over deze 
molen kunt u veel te weten komen tijdens één van de 
rondleidingen die molenaar Jeg Li geeft wanneer de 
molen geopend is.  
 
In 1825 woont tegenover de molen de molenaar 
Hendrik Peters. Het huidige woonhuis van Jeg is dan 
zijn schuur.  
 
De molen is in 1795 gebouwd in opdracht van Derk 
van Dam. Zijn naam is ook nog op één van de balken 
van de molen te vinden.  
 
Spectaculair was de verplaatsing van de molen in 1963. Omdat het draaien 
van de wieken gevaar opleverde voor het drukker wordend verkeer op de 
dijk, werd de molen toen bij de restauratie 25 m. verplaatst in de richting van 
de Maas (zie Alphen aan de Maas in Oude Ansichten, blz. 66).  
 
Beelden hiervan zijn toen uitgezonden op het journaal en wij hopen deze nog 
eens in ons bezit te krijgen! 
 

In de novembermaand ook een plaatje van Niek van 
Gessel.  
Samen met zijn broer Jan van Gessel was hij vaak 
te vinden in de oude smederij op Greffeling.  
Het huis stond aan de Greffelingsedijk tussen de 
nummers 43 en 47.  
Het smeedwerk werd vooral voor boeren uitgevoerd 
en ook werden er paarden beslagen. 
 
Inmiddels zijn we druk bezig met de kalender voor 
2010. Vanaf eind november is deze te koop in 
Dorpshuis de Hucht en in de winkel bij Gerrit 
Pasman. 

 



Muntenvondst in Alphen. 
 
Het is ondertussen ruim veertig jaar geleden (29 aug. 1969) dat een paar 
kleuters in de grond bij de bouw van de nieuwe school een paar oude munten 
vonden. 
  

Sloop van ’t Hof, aug. 1969. 
Links nog het deel van het huis waarin Piet van Rossum een tijdlang woonde. 

 
Het waren zilveren drie-gulden-stukken. Ze gingen er mee naar de VIVO-
winkel van Koos Gremmen, legden het geld op de toonbank en vroegen of ze 
daar snoep voor konden kopen. 
 
Daarna was het in Alphen snel bekend, dat er een zilverschat in de grond bij 
de school moest zitten. Velen gingen er graven en namen munten mee naar 
huis.  
Toen dit op het gemeentehuis in Maasbommel doordrong, liet de 
burgemeester een hekwerk om de vindplaats plaatsen. De gemeente was 
eigenaar van de grond, en dus ook van de munten die er in zaten. 
 
Maar…. Toon Story, in die tijd een bekende caféhouder in Alphen, had een 
aantal vrachtwagens van de grond gekocht en achter zijn huis gestort. Hij 
ging zijn grondhopen doorzoeken en vond ruim 200 zilveren – en ook nog 
een gouden munt! 
 
Veel munten zijn door deskundigen onderzocht en de schat is geregistreerd 
door het Rijks Penningenkabinet in Den Haag. Men denkt dat de schat uit wel 

ruim 300 zilveren en enkele gouden munten 
heeft bestaan. 276 munten zijn geregistreerd. 
De oudste munt was van 1601. De jongste was 
van 1798. 
Daaruit kan men afleiden dat de munten rond 
1800 zijn verstopt.  
 
Rond die periode had Alphen, zoals zo vaak in 
de geschiedenis, te maken met watersnoden, 
bv. in 1809. Hebben de bewoners het geld niet 
mee willen of kunnen nemen?  Oude 
kadastertekeningen wijzen naar Daniel Sterk 
die in die tijd een café had in ’t Hof. Maar het 
fijne ervan is na twee eeuwen moeilijk te 
achterhalen.  

Toon Story met een deel 
van de vondst. 

 
Onderstaande afbeelding vonden wij op internet. Een dergelijke munt werd 
o.a. ook in Alphen gevonden, maar er moeten in Alphen nog mensen zijn die 
echte munten uit deze vondst in hun bezit hebben. Wij als werkgroep willen 
deze munten graag fotograferen. Wie helpt ons verder? 

 
 
 
 
 
 
 
 
1688 Zilveren daalder van 30 
stuivers Utrecht. 

 
 
Correctie oplossing zoekplaatje bruidjes pastoorsfeest. 
 
Bij de 
oplossing in 
de vorige 
Union 
hebben wij 
2 namen verwisseld, en dat is een oplettende lezer opgevallen. Nr, 4 was nl. 
Marietje de Leeuw – Derks en nr. 6 Truus van Wichen. 
 


