Zoekplaatje Felicitatie kleuters
Met dit zoekplaatje gaan we weer eens te rade bij de wat jongere lezers van
onze nieuwsbrief. De foto is gemaakt vóór het voormalige parochiehuis aan
de Kerkstraat. Er viel duidelijk iets te vieren, gezien het spandoek met de
tekst Hiep Hiep Hoera. Op het linker spandoek kunnen wij met veel moeite
ontcijferen: Gefeliciteerd van de kleuters. Was het de verjaardag of
benoeming van de overbuurman? Pastoor Willems kwam hier in 1962,
pastoor de Bresser volgde hem op in 1964.
De foto komt uit het begin van de jaren 60, dus 55plussers kijk eens goed of
je nog oude bekenden ziet. Niet bij ieder gezichtje is een nummer geplaatst,
maar ze zijn dit keer meer bedoeld om ongeveer aan te duiden wie er op de
foto bedoeld wordt.
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25 jaar EDOhof
Het gebouw, dat de meeste Alphenaren kennen onder de naam EDOhof, is
gebouwd als kleuterschool. In het jaar 1965 bouwde men het westelijk deel.
Door de groei van het aantal kleuters kwam er snel behoefte aan een tweede
lokaal. In 1968 werd daarvoor ruimte gevonden richting de dijk. I.v.m. de
onderwijswet van 1968, bekend als de Mammoetwet, moest er in 1984 een
ononderbroken leerlijn komen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Daarom
moesten de kleuters voortaan naar hetzelfde gebouw als de andere
leerlingen van het lager onderwijs, wat vanaf die tijd basisonderwijs ging
heten. Tijdelijk (2 jaar) mocht wel de hoogste groep in de voormalige
kleuterschool! Er zijn uit deze periode geen foto’s bij WHAM; we zijn
benieuwd of er nog leerlingen uit die tijd zijn die daar mogelijk nog wel
afbeeldingen van hebben.
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In 1989 wordt De Woningstichting Rivierengebied (nu De Kernen) eigenaar
van het pand. Cornelis van de Wert is voorzitter van deze stichting en hij weet
te bewerkstelligen dat het gebouw wordt omgetoverd tot een dienstencentrum
voor de senioren van Alphen (EDO). Samen met vele vrijwilligers worden

allerlei activiteiten georganiseerd, die een beheersstichting in staat stellen de
exploitatie sluitend te krijgen.
In 1991 worden achter de EDOhof ook nog 3 woningen gebouwd. Ze zijn dan
bedoeld voor ouderen voor wie een bejaardenwoning niet (meer) geschikt is,
want in het dienstencentrum kan voor deze bewoners een was- en
maaltijdvoorziening komen.
Tien jaar later moet de 50+ Seniorenvereniging EDO een groot gedeelte van
het gebouw afstaan aan de Dagopvang van de Stichting Voormekaar. Door
ontwikkelingen in de vergoeding voor het vervoer is per 1 januari 2014 de
Dagopvang over verschillende dorpen verspreid en wordt dit deel van de
EDOhof (tijdelijk?) niet gebruikt.

De Maas (slot) Maaswerken
Een klein gedeelte, ongeveer 1 km, van de Maas bij Alphen is in de dertiger
jaren op haar plaats gebleven. Het is het stuk vanaf café Van Wichen tot het
huis van Hans Derks, Greffelingsedijk 16. De bocht, waarop de 2
stoomgemalen aan de Nieuwe Schans uitwaterden, werd in 1935 onder
handen genomen. De winst van rivierverkorting was hier veel minder, maar
deze bocht leverde bij hoogwater regelmatig gevaar op. Door hoge
waterstand en lange vorstperiode lag het werk de eerste maanden van 1935
lange tijd stil.
Op de luchtfoto een beeld van Greffeling in de dertiger jaren, met op de
voorgrond de Greffelingsestraat en de Greffelingsedijk. Goed is te zien dat de
Maas, vanaf het huis van Peter Gremmen naar de Nieuwe Schans dichter
langs de dijk liep. Met de dijkverzwaring zijn in deze uiterwaarden de kribben
tevoorschijn gekomen, en weer met klei bedekt. De Maas werd nu verplaatst
richting Oijen. De Oijense veerweg werd in Oijen veel korter, maar bij het
veerhuis in Alphen kwam een langere weg door de uiterwaarden naar de
veerpont. Vroeger was de veerstoep hier vlak bij het veerhuis. Op de foto is
de oude Maas te zien en ook de loop van het nieuw te graven tracé. De
kleigrond van de uiterwaarden is al gedeeltelijk verwijderd. Rechts op de foto
het dorp Oijen, wat bij deze operatie een flink stuk grond kwijtraakte. De
grens tussen Gelderland en Noord Brabant werd ook hier verlegd, waardoor
gebieden in een andere provincie terecht kwamen.
De oude Maasarm bleef wel een open verbinding houden met de nieuwe
Maas i.v.m. de afwatering van de stoomgemalen. Eind augustus 1936 was
het veer 4 weken gestremd wegens de werkzaamheden.

In maart 1936 werden de stuw en sluis bij Lith officieel in gebruik genomen. In
1939 waren de Maaswerken voltooid. Het was gelukt om de Maas te
bedwingen en de rivier dienstbaar te maken aan de menselijke samenleving.
De Beerse Overlaat kon in 1942 definitief worden gesloten. Het Brabantse
achterland kon in cultuur worden gebracht..

Oplossing Drie nonnen op een rijtje
Bij ons zoekplaatje van vorige maand gaven we al aan dat één van de
kloosterzusters op de foto mogelijk Anna Maria de Ruiter zou kunnen zijn.
Dat bleek inderdaad correct. Samen met haar op de foto staan haar zussen
Berdina Maria de Ruiter en Johanna Maria Petronella de Ruiter tijdens een
bezoek aan het gezin van Eb de Ruiter in de Melkstraat.
Zij waren dochters van Daniël de Ruiter en Catharina Jansen. Uit dit gezin
kwamen maar liefst 5 religieuzen, want ook hun zussen Johanna Maria
Bardina en Wilhelmina Maria gingen in het klooster. Deze laatste twee staan
niet op deze foto van begin jaren zestig, want zij waren toen reeds geruime
tijd overleden. Alle 5 de zussen gingen bij de Congregatie der Zusters van
Liefde te Schijndel. Deze en meer informatie over deze 5 nonnen uit 1 gezin
is toegevoegd aan de rubriek Religieuzen op onze website. We kennen nu
dus de namen van de zusters op de foto, helaas weten we (nog) niet wie nou
precies wie is.
We kregen deze informatie na een mailtje en een bezoek van Johan de
Ruiter uit Tricht. Wij danken hem hartelijk voor deze waardevolle informatie.

