
Ouwe kranten 
 
December is nog maar net begonnen, en we hebben al volop kennis gemaakt 
met sneeuw en ijs. In Alphen kennen we als schaatsplaatsen de wetering, het 
Tolland bij de molen en het eilandje bij de Tingieterij ’t Oude Ambacht.  

 
Maar was dat vroeger anders? Wij 
vonden in de Waalbode van 14 dec. 
1935 het volgende krantenbericht 
en vroegen ons af: wie kent er nog 
bestuursleden van de IJsclub van 
Alphen. Wie weet nog dat hij/zij als 
kind heeft geschaatst op een 
ijsbaan in Alphen die werd beheerd 
door een ijsclub? En waar was het 
terrein dat in afwachting van de 
vorst onder water werd gezet? 
 

Honderdjarige in Alphen. 
 
Het komt zelden voor, dat een 
inwoner van Alphen 100 jaar 
wordt. In onze verzameling 
bidprentjes, die ondertussen 
1764 exemplaren telt, komen we 
alleen Willem Tijssen tegen, die 
een eeuw geleden, op 25 nov. 
1910, honderd werd en Johanna van Teeffelen die dit werd op 14 feb. 1966. 
 
Binnenkort hopen we het opnieuw mee te maken. Cor Fredrik-v.d. Graaf 
hoopt op 4 jan. 2011 de leeftijd van honderd jaar te bereiken. En hoewel Cor 
tegenwoordig in Dreumel in verzorgingscentrum St. Barbara woont, blijft ze 
voor ons een inwoonster van Alphen. Wij sturen haar een kaartje. U ook? 
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Kalenderfoto december 
 
We zijn al weer aan de laatste foto van onze kalender van 2010. En daarmee 
ook helaas aan het einde van deze vaste rubriek in onze nieuwsbrief. Voor 
het jaar 2011 zult u het zonder moeten stellen. 
Enerzijds omdat de verkoopcijfers niet overeenkwamen met de 
verwachtingen, ondanks alle positieve reacties en de schappelijke prijs. 

Anderzijds ook omdat de productie van 
deze kalender zeer veel tijd vergde om 
een mooi gedrukt exemplaar te kunnen 
aanbieden. 
Daarom geen kalender meer, maar 
mogelijk in de toekomst wel 
vergelijkbare kleine infoboekjes over de 
geschiedenis van Alphen. 
 
De foto van december toont de 
machinist van het gemaal Rijk van 
Nijmegen en Maas en Waal, Hendrik 

Daanen. Hij werd op 30 aug. 1885 in Beuningen geboren. Hij was eigenlijk 
smid van beroep en toen hij solliciteerde in Alphen had hij ook een sollicitatie 
lopen in Hulst als leraar aan de ambachtschool. Daar zou hij meer kunnen 
verdienen (fl. 1200 per jaar), maar Daanen koos voor Maas en Waal, omdat 
hij daar, weliswaar met minder loon (fl. 800 per jaar) mooi kon wonen en een 
vrij uitzicht over de polder had. 
 
In 1954 kwam er een eind aan de 
werkzaamheden op het 
stoomgemaal. Daanen is 
overleden op 4 dec. 1967 in 
Empel.  
 
Op de foto hiernaast een 
tabaksmachine die Hendrik 
Daanen in elkaar knutselde tijdens 
de uren dat de stoommachine niet 
hoefde te draaien.  
 



Noodschuurtjes (2) 
 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de bouw van het eerste 
noodschuurtje op de vluchtheuvel naast de Kerkdijk in 1866.  
 
De informatie over het volgende noodschuurtje, op de vluchtheuvel aan de 
Greffelingsedijk bij nr.16, is moeilijker te vinden. De gemeenteboeken 
vermelden nog wel de vergunning voor de bouw aan de Kerkdijk, maar 
daarna wordt er niet meer gesproken over het bouwen van noodmagazijnen. 
Toch weten we uit gesprekken met b.v. Piet van Hoogstraten, Dineke Daanen 
en Lena van Hoogstraten, die er bij in de buurt woonden, dat er hier een 
gebouwtje stond waar materialen voor noodsituaties werden bewaard.  
 

Door toeval hebben we zelfs een foto 
van een fragment van dit gebouw. Nellie 
Gremmen was nog maar pas geboren 
toen ze in 1939 gefotografeerd werd in 
de kinderwagen die bij het huis van 
haar opa en oma stond. Dat waren Piet 
en Cornelia Derks. Op de achtergrond 
is de noodschuur te zien.  
 
Uit oude rapporten weten we ook wat er 
vroeger in deze magazijnen zoal werd 
bewaard. 
We lezen over bossen rijshout, 
kribpalen, paalbalken, dijkpalen, 
planken, bijlen, hamers, houwelen en 
kruiwagens. Maar ook over juffers 
(lange dennenstammen) , draagburriën 
(draagbaren), pikkransen (met pek 
bestreken brandbaar materiaal) en 
horden (plat vlechtwerk van rijshout).  
 

Wanneer het gebouwtje op Greffeling is verdwenen is ook onduidelijk. Lange 
tijd was er ook een huisje van de brandweer op deze plek. In 1925 werd het 
brandspuithuisje aan de school in gebruik genomen. Maar ons is niet bekend 
wanneer alles wat op de vluchtheuvel stond gesloopt is.  
 
Als iemand ons hierover verder kan helpen, of ook nog foto’s heeft, houden 
we ons aanbevolen. 

(wordt vervolgd) 
 
 

Zoekplaatje Gezelschap met hoed 
 

Echt een oud zoekplaatje dit keer. We 
moeten zeker zoeken in de rijkere 
families van ons dorp. Maar mogelijk ook 
kent iemand de mensen op deze foto 
omdat hij/zij knecht of dienstbode is 
geweest bij deze familie.  
Nu we ook via internet wereldwijd onze 
zoekplaatjes kunnen verspreiden hebben 
we een sprankje hoop dat we toch nog 
achter de namen van dit gezelschap met 
hoed komen. 
 
Het zoekplaatje van oktober (schippers) 
heeft geen enkele reactie opgeleverd! 
Misschien moeten we nog een maandje 
geduld hebben.  
 

Bij het zoekplaatje Geslaagd, waar we vorige maand weer over schreven, zijn 
nu dankzij Jo v.d. Berg uit Horssen alle namen bekend. Nr. 4 werd ook door 
Ab van Wichen herkend. We vermelden ze daarom deze maand. 

 
1. Ben Janssen uit Leeuwen 7. Jan Sengers uit Ben. Leeuwen 
2. Jan Walraven uit Boven Leeuwen 8. Harrie van der Zandt uit Puiflijk 
3. Jo Bernts uit Horssen 9. Coby van Rossum uit Alphen 
4. meester Sjaak Arntz 10. Antoon de Leeuw uit Alphen 
5. Piet van Rossum uit Alphen 11. ? Verploegen uit Deest 
6. Jan van Leur uit Dreumel 12. Teun Unk uit Horssen 
 
De foto is genomen in 1940 na het examen bij de Landbouwschool te Boven 
Leeuwen aan de Waterstraat. Onze hartelijke dank voor deze aanvullingen. 
 


