Zoekplaatje ijsbeer

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Wij zijn telkens weer verbaasd hoeveel unieke oude foto’s er her en der nog
in oude fotoalbums zitten, waar wij heel graag een afdruk van maken om in
het archief voor alle geïnteresseerde Alphenaren te bewaren. Dit keer werden
we verrast door vele foto’s uit het album van Annie de Leeuw, onderwijzeres
in Alphen van 1938 tot 1974.
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Website WHAM
Onze website, www.alphenaandemaas.com is gedurende het afgelopen jaar
uitgebreid met een flink aantal interessante rubrieken. Langzaam maar zeker
vormt deze een flinke bron van informatie over de historie van ons dorp en
dankzij de mooie nieuwe banner die Jaap van Dijk voor ons heeft gemaakt,
straalt de site dat nu ook direct uit als u hem bezoekt.

Helaas ontbreekt een beschrijving en vandaar dat wij uw hulp weer inroepen
om met ons eens goed te kijken of u gezichten herkent. De volwassenen op
de foto zijn het hoofd der school Van Oorsouw, juffrouw Hol (later mevr.
Janssen) en Annie de Leeuw, met pet waarschijnlijk de buschauffeur en de
ijsbeer. 6 meisjes mochten met dit gezelschap samen op de foto. Wie herkent
ze? Wij denken dat de foto ongeveer in 1955 is gemaakt.
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Naast alle informatie over
WHAM vindt u op de site o.a.
een overzicht van alle
burgemeesters die we hebben
gehad, zoveel mogelijk met
foto’s. In de rubriek Gebouwen,
foto’s en beschrijvingen van
een aantal bekende panden in
Alphen. Er is een rubriek
Onderwijs met informatie en
veel foto’s van alle 67
leerkrachten die op de St.
Willibrordus school hebben
gewerkt. In de rubriek Religie
vindt u een overzicht van
pastoors en kapelaans, die
werkzaam waren in Alphen. Dit overzicht gaat terug tot het jaar 1475. Maar
ook alle prinsen carnaval van c.v. de Deurdouwers en c.v. de Plèkkers zijn er
te bekijken.
In de rubriek Verenigingen vindt u informatie over zowel de opgeheven
verenigingen als over die welke nog steeds actief zijn. Soms met veel, soms
met weinig informatie. U kunt die informatie en foto’s aanvullen door met ons
contact op te nemen.
Actuele informatie vindt u ook op www.alphenaandemaas.com, bijvoorbeeld
de foto’s van de verlichte optocht en de jaaragenda, voor als u het groene
boekje een keer kwijt bent. De site is altijd op dezelfde plek te vinden.
De site zal ook steeds meer als een uitbreiding op de nieuwsbrief gaan
fungeren. Kijk eens rond in onze meer dan 500 pagina’s grote website. Het is
echt de moeite waard!

Nog eens watersnood 1855
We hebben de watersnood van 4 op 5 maart 1855 vorige keer beschreven
naar aanleiding van het onderscheidingsteken van A. Hol Gz. wat ruim 150
jaar bewaard is gebleven.
Interessant is zeker ook het huidige wegpatroon dat nog altijd aan deze
gebeurtenis herinnert. Nu het weer de tijd wordt dat we graag een rondje in
onze eigen omgeving gaan fietsen of wandelen, willen wij u graag wijzen op
de vreemde bocht in de Maasdijk in Dreumel.
Wie vanuit Alphen over de dijk vanaf Moordhuizen naar Dreumel rijdt en de
Van Heemstraweg oversteekt, komt in buurtschap De Rooy (denk aan:
Rooysestraat). De dijk naar Dreumel volgend maakt u hier een ruime bocht
naar rechts, terwijl links naast de dijk een water te zien is. Dit water is het
kolkgat (wiel) wat ontstaan is bij de dijkbreuk van 1855.

De beringing van de doorbraak begon op 16 maart en men volgde daarbij
een hoge rug in de uiterwaarden. Toen deze dijk 28 maart klaar was, werd hij
bekleed met rijshout (wilgentakken). Voor het verkeer over de dijk (rijtuigen)
was het natuurlijk een grote omweg en daarom werd in de weken daarna een
kortere dijk gelegd, dicht bij de wiel. Er werd wel een koker in gemaakt om
het water tussen de dijken kwijt te kunnen raken.
Men besloot het gat niet dicht te maken maar een nieuwe definitieve dijk te
maken aan de kant van het dorp. Eerst werd daarvoor een geul gegraven die
met goede klei werd gevuld om het kwelwater tegen te houden. Toen de dijk
klaar was, heeft men ook de aangrenzende stukken dijk verstevigd.

Donateursactie
Regelmatig krijgen we leuke reacties op onze nieuwsbrief, website en overige
activiteiten. Daarbij wordt vaak gevraagd of we niet een donateurs of leden
systeem hebben, want men wil best wat bijdragen. Tot vorige maand hadden
we dat nog niet (nodig). Nu we in onze nieuwe ruimte zitten, hebben we het
wel nodig. De donateursactie die we vorige maand gestart zijn is aarzelend
op gang gekomen. We hebben een aantal namen kunnen noteren die ons
jaarlijks met minimaal 10 euro willen steunen, maar nog lang niet genoeg!
Steun onze activiteiten, nieuwsbrief en website en stort uw bijdrage op
rekening nr. 91.84.97.752 t.n.v. Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan
de Maas. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar. Meer informatie staat op
www.alphenaandemaas.com.

Zoekplaatje BOG paal

Op bovenstaand kaartje is de dijk die we tegenwoordig gebruiken de “Nieuwe
Maasdijk lang 710 el”. De Van Heemstraweg is honderd jaar later aangelegd,
en zou op dit kaartje aan de rechterkant van boven naar beneden moeten
worden getekend.
Baron L.A.J.W. Sloet en H.F. Fijnje (wiens naam nog altijd op een
gedenkplaat van het nieuwe elektrisch gemaal bij Moordhuizen staat) hebben
de watervloed heel precies beschreven in 1856.

Ons zoekplaatje met de BOGpaal
leverde ons helaas geen verklaring op
voor de letters BOG, maar wel de
melding van soortgelijke palen in de
uiterwaarden van Alphen. Wij trokken
er op uit en registreerden in totaal 7
BOGpalen, maar ook vele z.g.
raaipalen en RG (riviergrens)palen.
Het paalmysterie is dus nog niet
opgelost.
Wordt vervolgd…..(?)

