Leuke cadeautjes uit de WHAM Winkel

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Antwoorden Jubileumquiz

December 2017

Deze jubileumquiz bleek een moeilijke te zijn. We kregen slechts een correct
antwoord binnen en eigenlijk was ook dat niet het antwoord dat we zochten.
Onze oplossing was WHAM Jubileert. Maar met dezelfde letters maakten Henk
en Trudy van den Boogaard de oplossing U leert bij WHAM. Zij krijgen dan ook
de prijs, het boek Grote Werken, thuisbezorgd. Van harte gefeliciteerd!
1. Bij ons allereerste zoekplaatje ligt er bij een gebouw iets op het dak dat
daar niet thuishoort. Wat zijn dat? Neem van dit woord de eerste letter.
Hoofddeksels
2. Onze eerste archiefruimte bevond
zich op de zolder van een garage.
Hier zaten wel wat nadelen aan
maar we waren er erg blij mee. Er
was nu in ieder geval een plek
waar we de verzameling van
Cornelis van de Wert konden
bewaren, indexeren en uitbreiden.
Neem de eerste letter van de
straat waar deze garage staat.
Wamelseweg
3. Uit advertenties in oude kranten leerden we dat stok een woord was
waarmee je een hoeveelheid kon aangeven als het gaat over een bepaalde
diersoort. Neem de eerste letter van dit dier. Bijen
4. In 2010 zijn de stoomgemalen in Alphen
uitgebreid besproken. Het stoomgemaal dat op
Moordhuizen stond was bekend onder de
naam: het gemaal van ..... Neem de eerste
letter van deze achternaam. Last
5. Van de zolder gingen we naar onze eerste
kleine ruimte in het dorpshuis. Nog niet ideaal,
maar een hele vooruitgang want we waren
ineens een stuk makkelijker bereikbaar. Maar
na een aantal jaren werd de ruimte te klein en
zo kwam WHAM uit de kast in tweeduizend…
Neem de eerste letter van het ontbrekende
getal. Elf

6. De vrouw op deze foto kwam op 23 februari 1858
in Alphen ter wereld als dochter van Arnoldus Hol
en Antonia Helena van Teeffelen. Na haar huwelijk
woonde haar gezin aanvankelijk nog in Alphen,
Maar na een aantal jaren verhuisden ze naar
Appeltern, waar jaren later een uitspanning naar
haar vernoemd zou worden. Neem de eerste letter
van de naam van dit gebouw. Moeke Mooren
7. Quirinus van Alphen werd in 1886 geboren als
zoon van Gerrit Sas en Petronella Houtkamp.
Quirinus werd zijn naam toen hij intrad in de orde van Minderbroeders
Kapucijnen. Hij schreef vele boeken en boekjes over religieuze zaken en
levens van heiligen. Een twintigtal daarvan bewaren we ook in onze
bibliotheek. Misschien krijgen we ze ooit allemaal verzameld. Voor deze
quiz willen we de eerste letter van zijn doopnaam weten. Josephus
8. Nadat de inloopkast voor ons te
klein was geworden kregen we
een nieuwe plek waar we met
ons documentatiecentrum heen
konden. Weer in de Hucht,
naast de peuterspeelzaal. Wat
werd er in deze ruimte
uitgeleend voor wij hem in
gebruik namen? Neem hiervan
de derde letter. SpEelgoed
9. In een van onze nieuwsbrieven maakten we uitgebreid melding van een
moord die volgend jaar 100 jaar geleden in Alphen werd gepleegd. De
verdachte van deze moord stond in die tijd nog gewoon met naam en
toenaam in de krant. Neem de eerste letter van de achternaam van deze
verdachte. Adams
10. We schreven ook een reeks over gebouwen in
Alphen. Over gebouwen die we nog altijd kunnen
bekijken maar ook over gebouwen die reeds lang
geleden verdwenen zijn, zoals de kiosk die aan de
Greffelingsedijk stond. We vonden nog het feestlied
dat was geschreven ter gelegenheid van de
opening in 1924. In dat lied wordt beschreven hoe
en door wie de kiosk werd gebouwd. Op de top van
dit bouwwerk werd een versiering geplaatst,
voorstellende een godin met harp. Het was een der
negen muzen uit de Griekse mythologie. Neem de
tweede letter van de naam van die godin. EUterpe

11. In de afgelopen jaren hebben we ook diverse dijkdoorbraken besproken. Bij
de doorbraak van 1809 ontstond in de buurt van de molen een wiel die later
weer gedempt werd. Als het vroor werd deze plek nog lang als schaatsbaan
gebruikt. Hoe heet dit stuk van de uiterwaarden? Neem hiervan de eerste
letter. Tolland
12.In 2015 kwamen we de oude
brandspuit van Alphen op het
spoor. Begin 1900 verving deze
brandspuit de oude spuit die in
1869 was aangekocht. Nadat
ook deze spuit vervangen werd,
deed hij nog jaren dienst in een
meubelfabriek van de familie
Salet. We vonden hem terug op
de zolder van een brandweerkazerne. In welke plaats staat
deze kazerne? Neem hiervan de
eerste letter. Ravenstein
13.In het diepste geheim waren we de afgelopen jaren bezig met een voor ons
nieuwe tak van sport in de geschiedschrijving. Dit jaar mochten we eindelijk
naar buiten treden met de vele vondsten bij Over de Maas. Wat is de juiste
benaming van deze wetenschap van oude historie op grond van
bodemvondsten? Neem hiervan de tiende letter. ArcheologIe
Zet de dertien gevonden letters in de juiste volgorde en maak kans op het boek
Grote Werken. Onder de goede inzenders verloten we hiervan een exemplaar.
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We hopen u ook volgend jaar weer
te mogen begroeten op onze
inloopavonden op donderdag op de
vierde en huidige plek van ons
documentatiecentrum: de EDOhof.

6. De vrouw op deze foto kwam op 23 februari 1858
in Alphen ter wereld als dochter van Arnoldus Hol
en Antonia Helena van Teeffelen. Na haar huwelijk
woonde haar gezin aanvankelijk nog in Alphen,
Maar na een aantal jaren verhuisden ze naar
Appeltern, waar jaren later een uitspanning naar
haar vernoemd zou worden. Neem de eerste letter
van de naam van dit gebouw. Moeke Mooren
7. Quirinus van Alphen werd in 1886 geboren als
zoon van Gerrit Sas en Petronella Houtkamp.
Quirinus werd zijn naam toen hij intrad in de orde van Minderbroeders
Kapucijnen. Hij schreef vele boeken en boekjes over religieuze zaken en
levens van heiligen. Een twintigtal daarvan bewaren we ook in onze
bibliotheek. Misschien krijgen we ze ooit allemaal verzameld. Voor deze
quiz willen we de eerste letter van zijn doopnaam weten. Josephus
8. Nadat de inloopkast voor ons te
klein was geworden kregen we
een nieuwe plek waar we met
ons documentatiecentrum heen
konden. Weer in de Hucht,
naast de peuterspeelzaal. Wat
werd er in deze ruimte
uitgeleend voor wij hem in
gebruik namen? Neem hiervan
de derde letter. SpEelgoed
9. In een van onze nieuwsbrieven maakten we uitgebreid melding van een
moord die volgend jaar 100 jaar geleden in Alphen werd gepleegd. De
verdachte van deze moord stond in die tijd nog gewoon met naam en
toenaam in de krant. Neem de eerste letter van de achternaam van deze
verdachte. Adams
10. We schreven ook een reeks over gebouwen in
Alphen. Over gebouwen die we nog altijd kunnen
bekijken maar ook over gebouwen die reeds lang
geleden verdwenen zijn, zoals de kiosk die aan de
Greffelingsedijk stond. We vonden nog het feestlied
dat was geschreven ter gelegenheid van de
opening in 1924. In dat lied wordt beschreven hoe
en door wie de kiosk werd gebouwd. Op de top van
dit bouwwerk werd een versiering geplaatst,
voorstellende een godin met harp. Het was een der
negen muzen uit de Griekse mythologie. Neem de
tweede letter van de naam van die godin. EUterpe

11. In de afgelopen jaren hebben we ook diverse dijkdoorbraken besproken. Bij
de doorbraak van 1809 ontstond in de buurt van de molen een wiel die later
weer gedempt werd. Als het vroor werd deze plek nog lang als schaatsbaan
gebruikt. Hoe heet dit stuk van de uiterwaarden? Neem hiervan de eerste
letter. Tolland
12.In 2015 kwamen we de oude
brandspuit van Alphen op het
spoor. Begin 1900 verving deze
brandspuit de oude spuit die in
1869 was aangekocht. Nadat
ook deze spuit vervangen werd,
deed hij nog jaren dienst in een
meubelfabriek van de familie
Salet. We vonden hem terug op
de zolder van een brandweerkazerne. In welke plaats staat
deze kazerne? Neem hiervan de
eerste letter. Ravenstein
13.In het diepste geheim waren we de afgelopen jaren bezig met een voor ons
nieuwe tak van sport in de geschiedschrijving. Dit jaar mochten we eindelijk
naar buiten treden met de vele vondsten bij Over de Maas. Wat is de juiste
benaming van deze wetenschap van oude historie op grond van
bodemvondsten? Neem hiervan de tiende letter. ArcheologIe
Zet de dertien gevonden letters in de juiste volgorde en maak kans op het boek
Grote Werken. Onder de goede inzenders verloten we hiervan een exemplaar.
W

H

A

M

J

U

B

I

L

E

E

R

T

We hopen u ook volgend jaar weer
te mogen begroeten op onze
inloopavonden op donderdag op de
vierde en huidige plek van ons
documentatiecentrum: de EDOhof.

Leuke cadeautjes uit de WHAM Winkel

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Antwoorden Jubileumquiz

December 2017

Deze jubileumquiz bleek een moeilijke te zijn. We kregen slechts een correct
antwoord binnen en eigenlijk was ook dat niet het antwoord dat we zochten.
Onze oplossing was WHAM Jubileert. Maar met dezelfde letters maakten Henk
en Trudy van den Boogaard de oplossing U leert bij WHAM. Zij krijgen dan ook
de prijs, het boek Grote Werken, thuisbezorgd. Van harte gefeliciteerd!
1. Bij ons allereerste zoekplaatje ligt er bij een gebouw iets op het dak dat
daar niet thuishoort. Wat zijn dat? Neem van dit woord de eerste letter.
Hoofddeksels
2. Onze eerste archiefruimte bevond
zich op de zolder van een garage.
Hier zaten wel wat nadelen aan
maar we waren er erg blij mee. Er
was nu in ieder geval een plek
waar we de verzameling van
Cornelis van de Wert konden
bewaren, indexeren en uitbreiden.
Neem de eerste letter van de
straat waar deze garage staat.
Wamelseweg
3. Uit advertenties in oude kranten leerden we dat stok een woord was
waarmee je een hoeveelheid kon aangeven als het gaat over een bepaalde
diersoort. Neem de eerste letter van dit dier. Bijen
4. In 2010 zijn de stoomgemalen in Alphen
uitgebreid besproken. Het stoomgemaal dat op
Moordhuizen stond was bekend onder de
naam: het gemaal van ..... Neem de eerste
letter van deze achternaam. Last
5. Van de zolder gingen we naar onze eerste
kleine ruimte in het dorpshuis. Nog niet ideaal,
maar een hele vooruitgang want we waren
ineens een stuk makkelijker bereikbaar. Maar
na een aantal jaren werd de ruimte te klein en
zo kwam WHAM uit de kast in tweeduizend…
Neem de eerste letter van het ontbrekende
getal. Elf

