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Oude Alphense familienamen (uit huizenlijst 1820)
Wie veel in oude papieren van Alphen zoekt, komt daarin vaak namen tegen
die hier tegenwoordig nog (veel) voorkomen. Kijk maar eens even in dit lijstje,
dan herken je namen die al twee eeuwen of langer in Alphen bekend zijn:
Van Lent, Van den Broek, Graven, Tijssen, De Leeuw, Derks, Appeldoorn,
De Klein, Lagarde, Van der Velden, Strik, Hol ,Van Avezaath, Van Toor,
Liefkens, Van Uden, Van den Oever, Van de Wert, Van Teeffelen, Kuipers,
Smits, Steenbruggen, Jansen, Van Zwolgen, Stensen, De Blank, Slot, Van
Os, Van Tuil, Driessen, Van Oijen, Peters, Henzen.

Ons nieuwe zoekplaatje komt waarschijnlijk van Moordhuizen. Beide mannen
op de foto houden het graag droog, want ze zoeken het beiden hoger op: de
stoel balanceert op een plank en een balk en de man in pak rechts blijft veilig
op de stoep. Wij zouden graag weten wie deze heren nog herkent.
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Niet altijd stammen de huidige bewoners nog af van deze oude families, maar
veel families hebben hier al een lange historie.
Verhuizen was vóór 1900 niet gemakkelijk te doen. De hoeveelheid
bezittingen was natuurlijk klein, maar de vervoersmogelijkheden waren ook
gering! Toch is er in een periode tussen 1860 en 1880 een aantal gezinnen
vanuit Alphen naar de Peel getrokken om daar een nieuw bestaan op te
bouwen. In die tijd was er in Brabant een steenfabrikant uit Den Bosch (Jan
van de Griendt) die de Peel ging ontginnen. Er werd voor het vervoer van de
turf een kanaal gegraven en de mensen die daar bij gingen wonen vormden
zo het plaatsje Helenaveen. Verschillende personen die daar nu wonen
hebben voorouders die uit Alphen of uit andere delen van Maas en Waal zijn
gekomen. Je vindt daar ook een Gelderse straat, waar vroeger
tabaksschuren stonden, want de Maas en Walers hadden in die tijd ervaring
met het telen van tabak.
Vele families zijn lang geleden uit Alphen vertrokken en zo kom je in dezelfde
lijst ook namen tegen die hier nu niet meer voorkomen, zoals: Levius, Sterk,
Prosman, Verkerk, den Holder, Emons, Barten, Kolverschoten, van Rijswijk,
Hoes, Bokken, Sakkers, Mollenberg, Van Mullekom, Belgers, de Grunt.
Veel mensen vinden het interessant om uit te puzzelen waar hun voorouders
vandaan komen (Genealogie). Er zijn tegenwoordig heel veel hulpmiddelen
die dat zoeken mogelijk maken. WHAM wil en kan daarbij hulp bieden in een
cursus van 3 avonden (van 8 tot 10). De kosten hiervan zijn in totaal € 10. De
cursusavonden wordt in overleg bepaald, waarna definitief kan worden
aangemeld. Wij horen graag wie hiervoor belangstelling heeft.

Kippenhok in het verenigingslokaal.
Van 1910 tot 1948 hebben de verenigingen in Alphen hun activiteiten
ontplooid in de zogenaamde Harmoniezaal aan de Greffelingsedijk 8-10.
Op 24 juli 1948 krijgen de
Dames Mollenberg vergunning
voor het verbouwen van het
achterhuis aan de Kerkdijk 1
(toen Kerkbuurt 112) voor het
R.K. Kerkbestuur te Alphen.
Het mag een verenigingslokaal
worden onder voorwaarde dat
de toegangsdeuren naar buiten
draaiend worden gemaakt.
Het achterhuis is zo’n 20 m. lang en 10 m. breed. In de lengte wordt hier een
muur gebouwd, waardoor er een ‘grote zaal’ van 15 x 6 m. ontstaat, met aan
het einde een toneel met een diepte van 5 m. (zie tekening plattegrond).
De zaal is ruim 3 m. hoog. De rest van het achterhuis is een open ruimte met
daarin 2 wc’s, een ruimte naast het toneel van 5 x 5 m. en een kippenhok van
3 x 4 m.!

Tien jaar lang hebben er in dit gebouw verschillende activiteiten plaats
gevonden. Zo was er jaarlijks de ontvangst van Sinterklaas voor de
schooljeugd, maar ook repeteerde er de fanfare. Alphen had in die tijd een
bloeiende toneelvereniging die er zijn jaarlijkse uitvoeringen hield.

Ook werden er feesten
en jubilea gevierd,
zoals het 25-jarig
bestaan van de K.A.B.
(Katholieke Arbeiders
Beweging).
Verder vonden in dit
gebouw ook de tbconderzoeken plaats.
Op deze foto een
kerstspel, dat werd
opgevoerd in 1955,
mogelijk in deze zaal.

Gedeeltelijke oplossing zoekplaatje Hoekeind
Het zoekplaatje van de Union van december 2011 was niet gemakkelijk,
daarvan waren wij ons bewust.

Peter Derks zag zijn oma terug op deze foto en ging er mee op pad naar zijn
tante Jo. Zij herkende de jonge vrouw in de deuropening: Grada Derks (geb.
19 augustus 1913). Ook wist zij de naam van de zittende oude vrouw
rechtsonder. Dat is Gertuida Derks-van Dijk, de echtgenote van de Alphense
onderwijzer Willem Derks en de overgrootmoeder dus weer van onze
speurder Peter! Bedankt!

