
Zoekplaatje Hoekeind 

 
Van een drietal foto’s, waarschijnlijk genomen in de buurt van Café Van 
Wichen (‘t Hoekeind) weten we niet van alle personen die er op staan de 
naam. Door wat vergelijkingen denken we dat op dit zoekplaatje de twee 
persoon van links Anna de Bont is, de vrouw van Sjaak Derks. 
Wie helpt ons bij het vinden van de namen van de andere personen? 
 
Zoekplaatje onopgelost 
 
We hadden niet verwacht dat het zoekplaatje Op weg naar de kerk zo 
moeilijk zou zijn. Veel mensen gaven aan de personen vóór op de 
nieuwsbrief te herkennen (Jos en Marie van den Oever, Nel Gremmen en 
haar dochter Anna en Johanna Liefkens-den Bekker), maar de personen die 
bij het zoekplaatje achter Bart van de Wert en Gerrit de Leeuw fietsen bleven 
onbekend. 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
 
p/a Greffelingsestraat 23 | Johan de Jong tel. 56 1557 
6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Jan van der Voort tel. 56 1632 
Elke donderdagavond in Dorpshuis | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur | 
  |  
RegioBank 91.84.97.752  | email: wham@alphenaandemaas.com 
KvK nr. 11069033  | www.alphenaandemaas.com 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 

Nieuwsbrief                               December 2011 
 
 
Veel medewerking 
 
De activiteiten van WHAM oogsten steeds meer belangstelling. De vorige 
maand zijn wij bijzonder goed geholpen door mensen die aangaven best wel 
eens wat dingen voor ons te willen doen. Zo is het straatbeeld van Alphen 
anno 2011 met mooie foto’s vastgelegd door Cobie van Oss. Willemien 
Kuijpers vulde vele namen aan van klassenfoto’s en Susan Mulders pakte 
onze verzameling geboortekaartjes aan door ze te registreren en te scannen. 
Een flinke stap voorwaarts voor ons documentatiecentrum! Voor andere 
belangstellenden, die graag in de wintermaanden thuis zaken voor ons willen 
ordenen: laat het even weten of kom op donderdagavond een kijkje nemen in 
De Hucht.  
 
Bidprentjes en geboortekaartjes 
 
We hebben een zeer grote verzameling bidprentjes. Daarbij is nu ook een 
samenwerking en uitwisseling met Tremele (Dreumel), zodat we allebei onze 
collectie hebben kunnen uitbreiden. 
Liggen er nog prentjes die u zelf niet wilt bewaren, meldt het ons en wij halen 
ze graag op. Wie (bv voor het maken van een stamboom) prentjes van 
familieleden zoekt, kan altijd bij ons komen kijken. Dubbelen zijn zo te krijgen 
en ook het maken van een scan is geen probleem. 
De verzameling geboortekaartjes is in opbouw. Ook daarvoor geldt: wat u 
teveel heeft bewaren wij graag voor andere belangstellenden! 
 
Prachtige lezing door Rien Biemans 
 
Woensdag, 23 nov. genoten een twintigtal bezoekers van de prachtige 
verhalen die werden verteld over de Maas. De afwatering door de jaren heen, 
geïllustreerd met mooie beelden, was interessant en verschillende 
aanwezigen konden daar met hun herinneringen nog aan bijdragen. Ook de 
werking van de elektriciteitscentrale op waterkracht, die naast de stuw is 
gebouwd, werd uitvoerig uit de doeken gedaan. De aanwezigen waren heel 
tevreden over hetgeen geboden was. Veel mensen gaven te kennen dat ze 
deze woensdagavond reeds andere activiteiten gepland hadden. Daarom zal 
bij de volgende donateuravond gezocht worden naar een andere dag. 
 



Eerste JUMBO eeuw geleden al in Alphen! 
 
Een aantal weken geleden kregen we via Hai Coppens, een nakomeling van 
Jan van Wichen, de beschikking over een belangrijk schrift, waardoor we nu 
veel te weten zijn gekomen over een belangrijk winkelbedrijf in Alphen een 
eeuw geleden: de Olifant. 
 

In maart 1906 gaat deze 
winkel van Offermans 
over naar Van Wichen. 
Deze laatste houdt in 
een schrift bij welke 
brieven hij schrijft naar 
de verschillende 
leveranciers. Zodoende 
weten we nu dat er in 
zijn winkel grote en 
kleine catechismussen, 
tabak, sigaren (claro en 
amarillo), flessen anijs, 
pepermunt, cognac en 
madera, papieren 
boorden en manchetten, 
maar ook 
apothekerswaren als 
Engels zout, bloem van 
zwavel, zuiveringszout, 

levertraan en carbol te koop waren. Ook is er melding van koekjes, die vanuit 
Den Bosch met de Lithse boot bij de Alphense molen gelost moeten worden. 
Duidelijk is wel dat het assortiment heel breed is, en Van Wichen alles 
probeert te leveren waarom gevraagd wordt. 
Hij vergroot de winkel en maakt ook werk van de herberg. Voor het schilderen 
van het binnenwerk van de winkel bestelt hij Erwtengroen nr. 75. 
 
Dankzij een beschrijving van Cub Kuijpers weten we dat er in 1930 wel 13 
winkeltjes in Alphen waren. Vanaf de Schans beschrijft hij:  
 
1. De Vroom of Gerrit de Leeuw, een klein winkeltje in koloniale waren + hij 

kwam ook langs de huizen met een bakfiets boodschappen bezorgen 
(thans Schansedijk 25). 

2. Willem van Geffen, met een winkeltje (thans Schansedijk 11). 
3. Sjef van Erp en Bertha, (de ouders van Arnold van Erp en Bertha) een 

winkel en ook een kleine meelhandel (thans Schansedijk 7). 

4. Hasje Derks, waar je trektoffees kon kopen + sommige hadden 
nummertjes en als je geluk had kreeg je er een cadeau. ´s Zondags was 
dit winkeltje ook altijd open (thans verdwenen, was Greffelingsedijk 6). 

5. Gert van Heck, een winkeltje dat bijna dag en nacht geopend was (thans 
Greffelingsedijk 23). 

6. De winkel de Olifant van Jan van Wichen, een al wat grotere winkel, die 
ook nog houten klompen en zaden verkocht. Wie daar op zondag vanuit 
de kerk naar de winkel ging, kreeg er dan een kopje koffie gratis bij en 
dat was heel wat voor die tijd! (thans Greffelingsedijk 1). 

7. Lieske de smid (Holl) verkocht ook textiel en had vooral in de St. 
Nicolaas tijd altijd een mooie snoepetalage (thans Kerkdijk 10). 

8. Hannes de smid (Holl), een winkel in huishoudelijke artikelen en 
speelgoed (thans Kerkdijk 12). 

9. Martien van Rossum in de Schoolstraat, een winkel van De Gruijter, die 
op zondag ook softijs van 5 en 10 cent verkocht (thans Schoolstraat 1). 

10. Bernard Liefkens (tegenover de kerk), een klein winkeltje met wel van 
alles te koop (thans Kerkstraat 6). 

11. Jan van den Boogaard, dit winkeltje was meestal op zondagavond nog 
open en je kon er sigaretten voor een cent per stuk kopen! (thans 
Kerkstraat 11). 

12. Gonneke Steenbruggen, boven aan de Schoolstraat. Zij trok ook met een 
handkar door het dorp om wat bij te verdienen (thans Kerkdijk 3). 

13. Bram van Teeffelen, aan de afweg, een klein winkeltje onder en langs de 
dijk. (thans Molendijk 30). 

 
Vanuit Heerewaarden werd er ook nog gevent door ene Brinkman met 
koloniale waren! 
 
Cub Kuijpers woonde 
op Greffeling; deze 
lijst kan waarschijnlijk 
nog aangevuld 
worden met winkeltjes 
aan het Moleneind en 
op Moordhuizen of 
elders in het dorp. 
Wie maakt een 
aanvulling voor ons? 
 
 

Het winkeltje van Van Erp (nr. 3)



41. Adrianus Hofmans was één van de veldwachters die in Alphen actief is 
geweest. In 1928 was zijn aanwezigheid gewenst op de ‘Achterste 
Waard’. Wat gebeurde daar voor bijzonders? 

42. Hoelang bestaat onze website www.alphenaandemaas.com? 

43. In augustus 1933 werden in Alphen twee tweelingen geboren. Wat was 
er bijzonder aan die 
tweelingen? 

44. Welk gebouw is dit? 

45. De Leeuw is een zeer veel 
voorkomende familienaam in 
Alphen. Het is dan ook niet verrassend dat deze naam op het hoogste 
aantal pagina’s voorkomt in ons boekje Alphen aan de Maas in oude 
ansichten. Maar welke familienaam staat op de tweede plaats? 

46. Prins Joseph is dit jaar de opvolger van Prins Michel, maar hij was ook al 
eerder prins van de Plèkkers. Wie volgde hij toen op? 

47. Waar vind je de Boezem die regelmatig een Greep kon verwachten in de 
jaren 30 van de vorige eeuw? 

48. Hoe komt het dat Johanna de Vries 
in de gemeente Alphen is getrouwd 
terwijl ze in Dreumel is geboren? 

49. Met welke prins carnaval staan 
deze dansmariekes hier op de foto? 

50. Voor de inkomsten van onze historische werkgroep zijn wij voor een 
groot deel aangewezen op donateurs. Wat is het luttele bedrag dat u 
moet storten op bankrekening 91.84.97.752 ten name van Stichting 
WHAM om donateur van ons werk te worden? 

 
 
Een pittige vragenlijst, dat beseffen wij ook, maar als u interesse heeft in de 
geschiedenis van uw dorp en inwoners is het alleen maar leuk om op zoek te 
gaan naar de antwoorden. Want ze zijn te vinden, in onze nieuwsbrieven, op 
onze website of misschien in uw geheugen. Stuur uw antwoorden in, ook als 
u ze niet allemaal heeft. Succes!! 
 
Iedere maand weer zorgt Lighthouse Benelux BV voor de benodigde 
kopieën van onze nieuwsbrief. Na 50 nieuwsbrieven zijn dat dus al heel 
veel printjes en elke keer weer van perfecte kwaliteit. Het succes van 
onze nieuwsbrief is zeker ook aan hun hulp te danken en daar zijn wij 
dan ook erg blij mee. 

Quist u het nog?! 
 
Deze december nieuwsbrief van de Werkgroep Historisch Alphen aan de 
Maas is de 50e nieuwsbrief die we uitbrengen. Dat zijn toch al weer 100 
bladzijden met foto’s en verhalen over Alphen. Het zou een mooi boek 
vormen. We krijgen vaak te horen dat we een graag gelezen bijlage van de 
Union zijn en we zijn dan ook best trots op onze nieuwsbrief. 
 
Ter gelegenheid van het 50e exemplaar houden we een prijsvraag.  
Vijftig vragen over Alphen waarvan de antwoorden zijn terug te vinden in 
onze nieuwsbrieven en op de website www.alphenaandemaas.com. Een 
leuke puzzel voor de komende feestdagen. 
 
Bij een prijsvraag horen natuurlijk ook prijzen. De eerste prijs is een 
tegoedbon van Versmarkt Verwoert ter waarde van € 20,- en de tweede prijs 
is een tegoedbon van ’t Oude Ambacht ter waarde van € 15,-.We bedanken 
beide bedrijven voor hun bijdrage. U kunt uw antwoorden tot 5 januari 2012 
schriftelijk inleveren bij Ben van Dijk, Greffelingsestraat 23 of per email naar 
wham@alphenaandemaas.com. 
 
 
1. Mannen met de doopnaam Jacobus. Er zijn er veel in Alphen. In onze 

eerste nieuwsbrief stonden er naar ons idee wel drie op de foto. Wat was 
hun roepnaam? 

2. Waar heeft deze richtingwijzer 
gestaan? 

3. Alphen ligt wel 7 km langs de dijk. 
Vaak verhoogd en na de evacuatie 
ook in 2000 verzwaard. Één stuk is 
bekend bij oude Alphenaren onder de 
naam Hogen dijk. Waar is deze dijk te 
vinden? 

4. Priesters, paters en nonnen hoorden 
tot een orde. Maar als leek kon je ook 
lid zijn van de Derde Orde. Sommige 
oude mensen bewaren nog een 
plaatje met hun naam erop om aan te tonen dat ze lid waren van deze 
orde. Maar behalve een plaatje en een koordje kreeg je ook een …? 

5. Welke straat in Alphen heeft in de loop van de tijd wel 4 verschillende 
namen gehad? 

6. Welke familie werd in Alphen bedoeld als ze het hadden over d’n 
Brouwer?



7. Bijnamen, we kennen er veel in Alphen. Gewoon omdat sommige 
achternamen zoveel voorkwamen dat een nadere aanduiding nodig was. 
Lieske de smid was zo’n bijnaam. Wie werd er mee bedoeld? 

8. Welke bedrijfsnaam hoort er boven 
deze advertentie uit 1954 te staan? 

9. Een bijzondere actie in Alphen 
haalde het NTS journaal. Wat 
gebeurde er toen? 

10. Kapelaan Zijlmans werd later 
pastoor in Ben. Leeuwen. Bij welke pastoor was hij in Alphen kapelaan? 

11. Hoeveel huizen telde Alphen in 1837? 

12. Wie komt in 1918 in Alphen door geweld om het leven? 

13. Welke burgemeester is getrouwd in de periode dat hij onze 
burgemeester was? 

14. Sinds 1811 kennen we gemeenten. Tot 
hoeveel gemeenten heeft Alphen 
behoord? 

15. Welke onderwijzeres trouwde met het 
hoofd van de school? 

16. In welk huis in Alphen was behalve in het 
postkantoor in 1920 ook een 
telefooncentrale? 

17. Wat zien we op bovenstaande foto? 

18. Welke straat verandert met Carnaval van naam? 

19. Een echt Alphens biertje dat kwam een eeuw geleden uit de brouwerij 
met de naam: 

20. Waar lagen De Kleine Dammen? 

21. Waar is deze gedenksteen te vinden? 

22. Wie is de vrouw uit Alphen waar nu in 
Appeltern een horecagelegenheid naar is 
genoemd? 

23. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 
de Maas een bootje beschoten, waarbij 3 volwassenen omkwamen. Wat 
was de naam van dit bootje? 

24. Waar werden juffers in Alphen in bewaard? 

25. Lange tijd had de muziekvereniging een eigen gebouw op Greffeling. 
Wat was de naam van dit gebouw? 

26. Uit welk gebouw zijn deze ramen. 

27. Wie legde de eerste steen van 
basisschool Mariënhof?  

28. Welk meisje uit Rossum trof tijdens de 
oorlogsjaren in Alphen een militair 
waarmee ze jaren later in het huwelijk 
trad? 

29. Tegenwoordig hebben we in Alphen het koor Topic(kids). Hoe heette de 
voorloper van dit jeugdkoor? 

30. Tegenwoordig kiezen we zelf bij welk bedrijf we onze elektriciteit kopen. 
Maar ooit was het de P.G.E.M. die Alphen aansloot op het Nederlandse 
elektriciteitsnetwerk. In welk jaar was dat? 

31. Welke carnavalsvereniging was de 
voorloper van De Plèkkers? 

32. Wat zien we op deze foto? 

33. Hoeveel munitieschepen lagen er in 
de zestiger jaren in de Oude Maas? 

34. Wanneer werd in Alphen het eerste 
stoomgemaal gebouwd? 

35. In deze nieuwsbrief gaat het o.a. over winkeltjes die reeds lang uit 
Alphen verdwenen zijn. Ook veel andere bedrijven van vroeger zijn er 
niet meer. Op www.alphenaandemaas.com staan veel advertenties van 
bedrijven van 50 en 60 jaar geleden. Waar vond je in 1965 een gezellige 
zit en een lekkere hap? 

36. Stichting Jeugdsoos Alphen zorgde in de jaren 80 van de vorige eeuw 
voor een prachtig jeugdhonk in het voormalige Philips fabriekje. Hoe 
heette dit honk? 

37. Na de afbraak van welk gebouw werd in Alphen een grote muntenvondst 
gedaan? 

38. Wat werd er vroeger in een 
hoender gedaan? 

39. Wat is jenzen? 

40. Waar was dit dak te vinden? 


