Zoekplaatje Gidsen

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Juffrouw Annie de Leeuw was in 1951 leidster bij de Gidsen. Uit haar
fotoverzameling hebben we verschillende groepsfoto’s van deze
meisjesgroep. In het boekje Alphen aan de Maas in Oude Ansichten staat op
blz. 69 een foto van een kamp in Noord-Brabant. Deze foto, zo weten we
ondertussen, is in augustus 1951 in Nistelrode genomen.
Ook de foto hieronder is van dat zelfde kamp. Hier zijn alle meisjes niet in
uniform, maar in zomerjurkjes gefotografeerd. Wie kan ons (misschien met
behulp van de namen in het genoemde boekje) helpen om ook van deze foto
iedereen bij haar naam te noemen?
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Ruilverkaveling 1955
Op de laatste zondag van september zal WHAM in dorpshuis de Hucht een
tentoonstelling houden over oude boerderijen in Maas en Waal. Daarbij zullen
we bijzonder de ruilverkavelingsboerderijen van mensen die daar vanuit
Alphen zijn gaan wonen onder de loep nemen.
Het is nog maar ruim een halve eeuw geleden dat Alphen net als vele dorpen
in het Land van Maas en Waal tot het verkommerde land behoorde. Er was
wel vruchtbare rivierklei, maar daar was in de zomer te weinig, en in de winter
teveel water. Watermolens en zelfs de stoomgemalen bereikten niet het
gewenste resultaat. Pas toen het elektrisch gemaal samen met een
verbeterde wetering en Maasloop voor een goede waterbeheersing zorgde
kwam langzaam de welvaart.
Een Komgrondencommissie bestudeerde in 1950 de mogelijkheden en
Dijkgraaf de Leeuw was de grote promotor van deze plannen. Vanuit de
overheid werd 10 miljoen gulden subsidie toegezegd. Behalve het opheffen
van de verspreid gelegen bedrijfsgronden moest dit plan ook bijdragen aan
de ontsluiting van de streek en de ontwikkeling van de agrarische bevolking.
De landerijen werden verbeterd door afvoer van het water naar een nieuwe
wetering. 72 km nieuwe wegen werden aangelegd en 90 km weg werd
verbeterd.
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De boerderijen
langs de dijk waren
vaak in zeer slechte
staat zoals op de
foto’s in dit artikel
duidelijk te zien is.
Ze tonen de stal en
de keuken in de
oude boerderij van
Al van Geffen aan
de Greffelingsedijk.

In de polder zijn 90
nieuwe boerderijen
gebouwd. Vanuit
Alphen vertrokken
Wim Kuijpers, Grad
en Albert Engelbart,
Piet en Coby van
Rossum naar de
Wolderweg tussen
Alphen en
Maasbommel.
Tussen Alphen en
Wamel werden
boerderijen gebouwd
voor Piet de Leeuw,
Johan Bakker en Janus van Hoogstraten. In de Lindenlaan kwamen de
bedrijven van Al van Geffen, Wim Smits en Jan van Lent.
Grad, Piet en Jan van den Boogaard verhuisden naar de Heuvelstraat en
Sluisweg. Van Moordhuizen trok Hendrik Schonenberg naar de
Liesbroeksestraat richting Wamel.
In 1956 kwam koningin Juliana persoonlijk een kijkje nemen bij het
ruilverkavelingswerk. Ze ging op bezoek bij de familie Verbruggen in de
Papesteeg, en at er een boterham.
Dijkgraaf de Leeuw werd door de Commissaris van de Koningin in 1954
bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, nadat hij in 1926 al
Ridder in deze orde was geworden. De raad van de gemeente Appeltern
noemde de weg die de dorpen langs de Maas verbindt naar hem.

betekenis van BOG op palen in de uiterwaarden. We weten ondertussen wel
precies waar en waarom deze palen zijn geplaatst, maar waarom er bij de
fabricage deze letters in zijn gezet blijft nog onduidelijk.
Datzelfde lijkt een beetje te gaan gebeuren met het bordje BGB wat we
vorige maand onder de aandacht brachten. Verschillende mensen hebben
ons verteld dat ze vroeger vaak deze bordjes op huizen in Alphen, maar ook
in andere dorpen in de buurt, hebben gezien. Als kind is hun vaak een
betekenis verteld, die ons nou toch wat onwerkelijk voorkomt. Wat te denken
van Bertus Gaat Beren (in dit huis woonde dan iemand die met een mannelijk
varken desgewenst de boeren in de omgeving bezocht); Bijzonder Goede
Biggen of BroodGeBrek ?
Het lijkt ons allemaal een beetje teveel op de verklaring van PTT (Platte
Taaie Tinus) die vroeger over de letters op de pet van de postbode werd
gegeven.
We blijven dus nog even zoeken….

Deeloplossing zoekplaatje bijenbond

Op onze tentoonstelling willen wij door middel van foto’s en voorwerpen
zoveel mogelijk laten zien van het leven op de boerderij. Helaas werden er
vroeger maar weinig foto’s gemaakt. We zijn dus op zoek naar foto’s van het
boerenwerk in Alphen, en willen graag foto’s scannen die u daar mogelijk van
hebt. Ook kunt u ons blij maken met oude voorwerpen van de boerderij, die
we graag voor deze tentoonstelling van u willen lenen. Een telefoontje
(561942) en we komen even bij u langs.
De tentoonstelling zal ook in de week van 23 tot 27 september worden
opgesteld in basisschool Mariënhof.

Bordje BGB
Het vinden van de juiste oplossing voor afkortingen die op bordjes en palen
staan blijkt nog niet zo eenvoudig. We zochten al eens maanden naar de

Frans van Lent (nr. 4) werd al snel en door verschillende mensen op deze
foto herkend. Voor de overige namen moesten we zelf “de boer op”, en zo
hebben we er toch enkele gevonden.
Nr. 1 Frans Kuijpers, nr. 2 Sjaak Meijs, nr. 5 Hein de Leeuw en nr. 9 Marianus
de Leeuw (Brouwer).
Wilt u deze namen nog aanvullen dan zijn uw ideeën zeer welkom en u kunt
daarbij de foto ook via onze site nog beter bekijken. Bedankt voor uw hulp.

