Zoekplaatje Greffeling 1950
Deze foto is waarschijnlijk rond 1950 genomen op de Greffelingsedijk voor het
huis van de familie Van Zwolgen. Rinus Buijs, de broer van Corrie, zit hier
gehurkt; naast hem staat Hendrik van Zwolgen. Helemaal links de zussen Jo
en Sien van Zwolgen. Wie kan ons iets meer vertellen over het kleine meisje
dat vóór Sien staat en het meisje rechts?

Oplossing zoekplaatje rieten stoel
Op de foto zit de moeder van Annie van de Boogaard-Adams met haar zus
Marietje en haar broer Gert. De foto is ongeveer genomen in 1924 bij hun huis
in Beneden Leeuwen. Grada Adams-Peters, geboren in Altforst 23-12-1892 is
op 27-10-1930 overleden te Beneden Leeuwen. Annie is de enige uit dit gezin
die nog leeft. Ze is 93 jaar en woont nog zelfstandig op Brouwershof. Wij
danken haar en Heemkundevereniging Leeuwen voor deze informatie.
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Nieuwsbrief
Veerpont ongeluk

In de krant van 11 juli 1863 vonden
we bovenstaand merkwaardig verhaal
over een ongeluk wat plaatsvond op
de pont in Oijen. Twee notabelen, van
geboorte beiden afkomstig uit Alphen
en ongeveer even oud, gingen met de
pont en namen plaats op de “bomen”.
Bedoeld zijn hier de zware bomen die
het contragewicht vormden voor de
aanlegklep van de pont. De heer
Daniel Sterk was herbergier in
Alphen. De heer Lagarde was
dijkgraaf en burgemeester van de
gemeente Oijen en Teeffelen.
Volgens het verhaal werd de laatste
onwel en viel toen achterover van de
veerpont in het water.
In onze bidprentjesverzameling is ook
zijn bidprentje te vinden.
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Corrie Buijs
4 mei herdenken we weer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In
Alphen in het bijzonder Martien Derks, waarvoor op het plantsoen bij de kerk
een monument is geplaatst.
Weinig Alphenaren weten dat er op het kerkhof bij de kerk ook een jongetje uit
Amsterdam begraven ligt, dat in november 1944 in Alphen door
granaatscherven is getroffen en daarna in Nijmegen in het ziekenhuis is
overleden.
Als werkgroep werden we hier weer aan herinnerd omdat een neef en nicht
van deze Corrie Buijs voor hun vader (de broer van Corrie) op zoek zijn om
wat meer te weten te komen over de laatste levensdagen van deze jongen in
Alphen. Wij willen daarbij graag helpen en daarom besteden we in deze
nieuwsbrief nog eens uitgebreid aandacht aan hetgeen bij ons bekend is.
Corrie Buijs kwam begin mei 1944 samen met zo’n dertig kinderen vanuit
Amsterdam naar Maas en Waal om aan te sterken. Een aantal van die
kinderen kwam in Alphen terecht. Corrie kwam bij de familie Hol op Greffeling.
Hij woonde daar bij Coen, Anna en Marie, drie wat oudere mensen. Hij speelde
veel met de kinderen in de buurt en bijvoorbeeld Sien van Zwolgen kent hem
daar nog van.
Vrijwel alle kinderen gingen na vier weken terug naar huis, een gevaarlijke reis
met de trein door oorlogsgebied. Corrie bleef als enige in Alphen, we weten
niet waarom.
Op 10 november is hij getroffen door granaatscherven. Hij was op het land, het
is niet precies duidelijk waar in Alphen, en ook niet of hij daar maar alleen was.
Hij kwam in Nijmegen in het ziekenhuis terecht, hoe dat ging is niet bekend. De
familieleden hebben nu een rapport uit het ziekenhuis waarin staat dat hij nog
bij volle bewustzijn was toen hij werd binnengebracht. Hij vertelde daar over
zijn familie in Amsterdam en de goede mensen waar hij tijdelijk voor zijn
gezondheid was ondergebracht. Na de operatie verminderde zijn toestand,
waarschijnlijk door enorm bloedverlies en op 12 november is hij gestorven.
Op 14 november is hij in Alphen op het kerkhof begraven. Zijn ouders waren
daar niet bij. Pas veel later kregen zij bericht van deze verschrikkelijke
gebeurtenis.
Het begraafboek van de kerk geeft weinig verheldering: de bladen voor de
jaren 1943 en 1944 zijn helemaal leeg….
Een kind van 12 jaar, dat al een half jaar hier in ons kleine dorpje woont en dan
zo de dood vindt. Je zou verwachten dat deze gebeurtenis een onvergetelijke
indruk op de inwoners heeft gemaakt. Toch zijn alleen deze summiere
gegevens bekend.

We hopen dat er misschien door dit bericht toch nog ergens uit een
onverwachte hoek reacties opduiken. De familieleden hopen dat ergens
iemand die dit leest het verhaal kan aanvullen.

Bikkelen
Veel mensen denken met plezier terug aan hun kinderjaren. Een belangrijke
periode daarin is hun lagere/basisschool tijd. Misschien zijn de herinneringen
aan de verplichte lessen niet voor iedereen een pretje, maar van het
speelkwartier zullen de meesten toch wel genoten hebben!
In enkele nieuwsbrieven willen we weergeven wat er door de jaren heen zoal
gedaan werd. We hopen dat u bij het lezen in gedachten weer even terug gaat
naar vroeger. Natuurlijk kan het nooit een volledig overzicht zijn, maar wie
weet wordt er weer iets wakker gemaakt en hebt u het er nog eens over met
kinderen en kleinkinderen of leeftijdgenoten, zodat ‘de geschiedenis van ons
kinderspel’ bewaard blijft.
Er zijn spelvormen die al eeuwen hebben overleefd en nog steeds actueel zijn.
Denk maar eens aan knikkeren, touwtje springen, verstoppertje en
tikkertje/krijgertje/pakkertje of vangertje!
Een spel wat vroeger in Alphen veel gespeeld werd maar nu niet meer bekend
is, was het spel bikkelen.
Het was een behendigheidsspel wat vooral door meisjes werd gespeeld. Men
gebruikte er bikkels voor, dat waren botjes van schapenpoten. Vaak werd het
spel ook gespeeld met andere voorwerpen die op botjes leken.
Wie meedeed moest vijf bikkels hebben. Als je aan de beurt was gooide je alle
bikkels met één hand omhoog. Vier bikkels mochten op de grond vallen, de
andere moest met één hand worden opgevangen.
Nu moest deze bikkel weer worden opgegooid en voor hij weer werd
opgevangen moest één andere bikkel worden opgeraapt. Zo speelde men
verder, lukte het niet, dan was de ander aan de beurt.
(We hebben deze spelregels genoteerd bij een schoolproject in de jaren
zeventig; als iemand andere regels bij dit spel toepaste horen we dat graag!).
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