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Uit de goede inzenders van de puzzels uit de december nieuwsbrief hebben
we twee winnaars geloot. De woordzoeker werd gewonnen door Diny Lagarde
en de oplossing was: een gelukkig nieuwjaar gewenst. De oplossing van de
andere puzzel was: word ook donateur. Deze werd gewonnen door Bernadet
van Zwam. Beiden kunnen kiezen tussen ons boek Alphen in vroeger tijden en
de dvd Bedrijvigheid in vroeger tijd.

Deze woorden konden in bovenstaande woordzoeker worden gevonden:
ansichtkaart, archief, bestuur, bezoeker, bidprentje, boeken, collectie,
donateurs, dvd, edohof, erfgoed, films, fotoboek, geboortekaartje, genealogie,
index, kaartenbak, kasten, kijken, knipsels, kranten, luchtfotos, nieuwsbrief,
onderzoek, publicaties, rouwbrief, stamboom, stichting, trouwkaart, union,
verzamelen, vitrine, vrijwilliger, website, wham, zoekplaatje.

Horizontaal

- Dit gezin bracht maar liefst vijf nonnen voort (8)
- Herinnering aan katholieke overledenen (10)
- Deze pastoor werd uit Alphen verbannen (9)
- Onderwijzer die trouwde met Petronella Houtkamp (9)
- Deze winkelketen had in 1965 een winkel in Alphen (4)
- Eerste carnavalsvereniging van Alphen (11)
- Huidige straatnaam van 't Steegske (6)
- Verdacht van een moord, gepleegd in 1759 (6)
- Het oudste gebouw in Alphen (4)
- Hier is het documentatiecentrum van WHAM (6)
- U bent al donateur van WHAM voor zoveel euro (4)
- Dit was Hend Mollenberg bij de harmonie (12)
- Dit gebouw is er Tot Voordeel en Genoegen (5)
- Hiervan is de eredivisieschaal gemaakt (3)
- Wat was het beroep van Kees Derks (6)
- Over dit soort palen zoeken we nog informatie (3)
- Achternaam van Hannes de smid (4)
- In 1935 was de contributie van deze vereniging
vijftig cent (6)
Verticaal

- Burgemeester van de gemeente Alphen (12)
- Alphense pater, in Enschede overleden (8)
- Geeft sinds 2006 een nieuwsbrief uit in de Union (4)
- Op dit bootje vielen na een beschieting drie doden (5)
- J.G. en P.G. de Leeuw bekleedden deze functie (8)
- Voorloper van onze huidige voetbalclub (4)
- Hij werd in 1964 pastoor van Alphen (9)
- Alphense band uit de vorige eeuw (6)
- Mand met hengel die werd gebruikt voor zacht fruit (7)
- Onze gemeente heette kort naar deze plaats (5)
- Kortste voornaam van een Plèkkers prins (3)
- Hier vindt u op onze site de activiteiten in ons dorp (6)
- Oude naam van de Greffelingsestraat (9)
- Voorganger van KinderPark (6)
- Dit verzorgde Hannes van Dijk tot 1925 op de Maas (6)
- Dit is het goedkoopst in de WHAM winkel (4)
- Dit instrument bespeelde Ab de Kleijn in Variabel (5)
- Voornaam van de commissaris v.d. koningin naar wie een
gemaal is vernoemd (7)
- Kapelaan in Alphen van 1847-1853 (6)
- Huisnummer van het WHAM documentatiecentrum (5)
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Uit de goede inzenders van de puzzels uit de december nieuwsbrief hebben
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