Zoekplaatje Gidsen

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

De foto op dit zoekplaatje is er een uit de verzameling van juffrouw Annie de
Leeuw. Zij maakte notities op de achter-kant en daarom weten we dat deze
foto in 1949 genomen is bij de installatie van de burgemeester.
Op onze eigen site www.alphenaandemaas.com, waar alle burgemeesters
van Alphen onder ‘Bestuur’ terug te vinden zijn, wordt vermeld dat dit in deze
periode de heer H. Gebbing moet zijn. Van deze persoon weten we alleen dat
hij slechts één jaar burgemeester was van Appeltern. Misschien kunnen
mensen die dit lezen deze informatie aanvullen, mogelijk zelfs met foto’s!
Gebbing volgde dijkgraaf/burgemeester J.G. de Leeuw op, en na hem kwam
burgemeester Baltussen.
De foto is in
Maasbommel op
de dijk genomen.
Achter de
gidsengroep
lopen mannen
van de
Metaalbewerkers
bond, zo lezen
we op het
vaandel. Zij zijn
wat moeilijker te
herkennen, maar
we denken zeker
dat er vrouwen in
Alphen zijn die
zichzelf als jong
meisje op deze
foto zullen
herkennen. Wij denken dat nr. 1 Annie de Leeuw is. Wie kan ons aan meer
namen helpen?

Nieuwsbrief

Mei 2012

Kerstspel 1955 in zaal Mollenberg
In de nieuwsbrief van februari 2012 hebben we deze foto geplaatst omdat we
dachten dat hier mogelijk een kerstspel in zaal Mollenberg werd opgevoerd.
We waren zeer verrast toen Truudje Smits-Derks ons dat kon bevestigen en
zelfs nog een groot aantal van de medespelers bij naam wist te noemen! Zij
had zelfs nog meer foto’s van deze uitvoering in haar bezit, die we hebben
gescand en in onze verzameling opgenomen.
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Op de foto een kerstspel dat was ingestudeerd door meester Van Oorsouw.
Martien van der Velden speelde Jozef ( 9) en Mien (de Leeuw) Kerkhof had
de rol van Maria ( 5). Verder staan op deze foto Truudje (Smits)-Derks (1);
Gradje (Derks)-Derks (2); Riet (dochter van Piet) de Leeuw (4); Annie de
Leeuw (7); Nellie (dochter van Martien) van Rossum (8); Bettie (dochter van
Hannes) Holl (12). Uit de overige foto’s hebben we nog twee kleine details

geknipt van personen die niet op de grote foto
voorkwamen. Het gaat hier om Nellie (van de
Velden) van Rossum als engel Gabriël (rechts)
en een onbekende als Maria Magdalena (links).

niet helemaal vanzelf , want het kerkbestuur verhuurt het pandje ondertussen
als garage aan een buurtbewoner. Met een tegemoetkoming in de huur, die
men derft, en een prijsje per vierkante meter grond wordt de gemeente
eigenaar en kan de verbinding met Brouwershof tot stand komen.

We zijn heel benieuwd of er iemand nog meer
namen weet van dit onverwachte zoekplaatje.

De blokhut
In 1947 doet pastoor Van Schaijk zijn intrede in Alphen. Hij is dan 43 jaar en
is na zijn priesterwijding kapelaan geweest in Brabant .
Hij zal daar ongetwijfeld veel betrokken zijn geweest bij
het georganiseerd jeugdwerk, wat na de oorlog in
opkomst is.
In Alphen is hij betrokken bij de oprichting van een
gidsengroep onder de naam St. Cecilia. Juffrouw Annie
de Leeuw krijgt hiervan de leiding (zie foto) en in uniform
zijn deze meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar bezig met
een gezellige vrije tijdsbesteding door sport en spel.
Bij WHAM bewaren we een flinke verzameling foto’s die zijn gemaakt tijdens
de zomerkampen in 1950 en 1951 in Nistelrode. Daar kon worden overnacht
in een boerderij, die eigendom was van een broer van pastoor Van Schaijk.
Één van deze foto’s, met namen van een grote groep gidsen uit die tijd, staat
in ons boekje Alphen aan de aan de Maas in Oude Ansichten op blz. 69.
Maar ook zijn er foto’s uit 1949, waar deze groep al meeloopt bij de intocht
van de nieuwe burgemeester H. Gebbing (zie zoekplaatje).
In november 1958 wordt voor deze groep vergunning aangevraagd om een
blokhut te mogen bouwen naast het parochiehuis wat dan gebouwd wordt.
Het wordt een houten gebouwtje met een vloeroppervlakte van 30 m2, dat
gestaan heeft op de plaats waar nu het paadje van de Kerkstraat naar
Brouwershof is. Ook de jeugdgroep voor jongens, Jong Nederland, maakte af
en toe gebruik van deze blokhut.
In 1963 komt de boerderij ’t Hof aan de Schoolstraat (waar later de
basisschool zal worden gebouwd) leeg te staan. Jong Nederland gaat dan
daar zijn heil zoeken, omdat er op de zolder van ‘t Hof veel meer plaats is.
De gidsengroep is dan waarschijnlijk al opgeheven.
In 1971 wil de gemeente, i.v.m. de ontsluiting van Brouwershof, naast het
parochiehuis een pad maken en de blokhut kopen en opruimen. Dat gaat nog

WHAM zoekt
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes, oude akten,
ansichtkaarten, krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, landkaarten,
verenigingsblaadjes en andere zaken met een opdruk uit of over Alphen. Ook
recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is het de
tijd om ze te bewaren Hoewel we al heel veel hebben, is er nog veel meer dat
we niet hebben. Denkt u niet te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons even
belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid.
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, horen we het graag.

Zoekplaatje eerste klas
In de maanden januari en februari van dit jaar knipten we een klassenfoto
middendoor om de gezichten beter herkenbaar in onze nieuwsbrief te krijgen.
Op onze site plaatsten we behalve de delen ook de hele foto in kleur. Vooral
in de eerste maand bracht dit zoekplaatje ons veel oplossingen. Over
sommige personen bestaat twijfel, omdat meerdere namen zijn genoemd. In
de nieuwsbrief van juni gaan we de hele foto met nummers en alle genoemde
namen publiceren. Wie niet tot die tijd kan wachten kijkt alvast op
www.alphenaandemaas.com.

