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Zet uit deze puzzels, op volgorde, de letters uit de grijze vakjes van de
antwoorden achter elkaar en u krijgt een gezegde. Deze wijsheid kunt u tot en
met 10 januari a.s. inleveren bij een van de WHAM medewerkers of via een
mail naar wham@alphenaandemaas.com. Onder de goede inzenders verloten
we een exemplaar van ons nieuwe boek Alphen in vroeger tijden 2 of naar
keuze een van de dvd’s uit onze Wham winkel. Veel puzzel plezier!

6.
Dorpenpuzzel
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Uw oplossing

Hieronder kunnen twintig dorpen worden ingevuld die tussen de Maas en de
Waal liggen. Er staan geen streepjes of spaties tussen en een ij bestaat uit
twee losse letters.

Paardensprong

6.

In 1870 werd een bijzondere zilveren
zegelstempel opgebaggerd uit de Maas bij
Alphen. Wat is de voornaam van de
oorspronkelijke eigenaar van dit voorwerp dat
zich tegenwoordig in het Rijksmuseum bevindt?

7.

Onze basisschool Mariënhof bestaat in 2020 al weer vijftig jaar. Welke
dorpsgenoot was de architect van dit gebouw?

De volgende drie puzzels zijn op te lossen met een paardensprong (twee vakjes vooruit
en dan een naar links of rechts). De woorden hebben iets met Alphen te maken. De
beginletter is onbekend en verschilt per puzzel.

8. Wat is de naam van de biljartclub
die in de jaren zestig actief was in
café Maaszicht van Tontje van
Wichen?

1.

9. Wat zat er in de vrachtwagen die
tijdens de mobilisatie op 2 februari
1940 van de dijk raakte ter hoogte
van de tegenwoordige Bijzondere
Begraafplaats?

2.
3.

Quizje
De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op www.alphenaandemaas.com,
zeker met behulp van de handige zoekmogelijkheid, maar wie onze
nieuwsbrieven een beetje volgt, weet het natuurlijk zo.
.
1.

Wat is de achternaam van de architect die de restauratie van de
St. Lambertuskerk begeleidde in de jaren dertig van de vorige eeuw?

2.

Met wat voor dier gingen diverse schoolklassen vroeger op de foto tijdens
een schoolreisje? Het leverde ons al drie keer een zoekplaatje op.

3.

Waar kwam Roelf Bruggers, opzichter bij de Maaswerken in 1934
helemaal vandaan?

4.

5.

Het is In 1809 ontstaan door een
dijkdoorbraak en het was lang een
favoriet plekje om te schaatsen? Hoe heet
dit stukje grond dicht bij de molen?
Wat is de oorspronkelijke functie van het
tegenwoordige woonhuis aan de
Greffelingsedijk 7?

10. Pastoor Van Schaijk, die van 1947 tot 1962 pastoor was in Alphen, deed
in de jaren vijftig veel moeite om een nieuw verenigingsgebouw te
realiseren. Wat was de naam van dit gebouw dat in 1959 in gebruik werd
genomen?
11. In 1908 werd er in de uiterwaarden bij Alphen een koe gevonden die
gestikt was. Wat vond men bij het slachten in de strot van het dier?
12. Wat is de naam van de Amsterdamse fotograaf
die tijdens de mobilisatie ingekwartierd was in
Alphen en hier heel veel foto’s maakte die nu in
het bezit van WHAM zijn?
13. Welke godin stond op het dak van de Alphense
kiosk?
14. In 1875 werd in Alphen een zeer dikke boom
geveld. Wat voor soort boom was dit?
15. Wat kon je in de jaren zestig huren bij zowel Martien van der Velden als
Eb de Ruiter?
Op de volgende pagina kunnen de antwoorden van dit quizje ingevuld worden.
Het aantal vakjes geeft ook het juiste aantal letters aan. Er zitten geen spaties
in. Op dat blad is ook ruimte voor de eindoplossing.

Paardensprong

6.

In 1870 werd een bijzondere zilveren
zegelstempel opgebaggerd uit de Maas bij
Alphen. Wat is de voornaam van de
oorspronkelijke eigenaar van dit voorwerp dat
zich tegenwoordig in het Rijksmuseum bevindt?

7.

Onze basisschool Mariënhof bestaat in 2020 al weer vijftig jaar. Welke
dorpsgenoot was de architect van dit gebouw?

De volgende drie puzzels zijn op te lossen met een paardensprong (twee vakjes vooruit
en dan een naar links of rechts). De woorden hebben iets met Alphen te maken. De
beginletter is onbekend en verschilt per puzzel.

8. Wat is de naam van de biljartclub
die in de jaren zestig actief was in
café Maaszicht van Tontje van
Wichen?

1.

9. Wat zat er in de vrachtwagen die
tijdens de mobilisatie op 2 februari
1940 van de dijk raakte ter hoogte
van de tegenwoordige Bijzondere
Begraafplaats?

2.
3.

Quizje
De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op www.alphenaandemaas.com,
zeker met behulp van de handige zoekmogelijkheid, maar wie onze
nieuwsbrieven een beetje volgt, weet het natuurlijk zo.
.
1.

Wat is de achternaam van de architect die de restauratie van de
St. Lambertuskerk begeleidde in de jaren dertig van de vorige eeuw?

2.

Met wat voor dier gingen diverse schoolklassen vroeger op de foto tijdens
een schoolreisje? Het leverde ons al drie keer een zoekplaatje op.

3.

Waar kwam Roelf Bruggers, opzichter bij de Maaswerken in 1934
helemaal vandaan?

4.

5.

Het is In 1809 ontstaan door een
dijkdoorbraak en het was lang een
favoriet plekje om te schaatsen? Hoe heet
dit stukje grond dicht bij de molen?
Wat is de oorspronkelijke functie van het
tegenwoordige woonhuis aan de
Greffelingsedijk 7?

10. Pastoor Van Schaijk, die van 1947 tot 1962 pastoor was in Alphen, deed
in de jaren vijftig veel moeite om een nieuw verenigingsgebouw te
realiseren. Wat was de naam van dit gebouw dat in 1959 in gebruik werd
genomen?
11. In 1908 werd er in de uiterwaarden bij Alphen een koe gevonden die
gestikt was. Wat vond men bij het slachten in de strot van het dier?
12. Wat is de naam van de Amsterdamse fotograaf
die tijdens de mobilisatie ingekwartierd was in
Alphen en hier heel veel foto’s maakte die nu in
het bezit van WHAM zijn?
13. Welke godin stond op het dak van de Alphense
kiosk?
14. In 1875 werd in Alphen een zeer dikke boom
geveld. Wat voor soort boom was dit?
15. Wat kon je in de jaren zestig huren bij zowel Martien van der Velden als
Eb de Ruiter?
Op de volgende pagina kunnen de antwoorden van dit quizje ingevuld worden.
Het aantal vakjes geeft ook het juiste aantal letters aan. Er zitten geen spaties
in. Op dat blad is ook ruimte voor de eindoplossing.

1.
2.
3.
4.
5.

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Puzzelbijlage

December 2019

Zet uit deze puzzels, op volgorde, de letters uit de grijze vakjes van de
antwoorden achter elkaar en u krijgt een gezegde. Deze wijsheid kunt u tot en
met 10 januari a.s. inleveren bij een van de WHAM medewerkers of via een
mail naar wham@alphenaandemaas.com. Onder de goede inzenders verloten
we een exemplaar van ons nieuwe boek Alphen in vroeger tijden 2 of naar
keuze een van de dvd’s uit onze Wham winkel. Veel puzzel plezier!

6.
Dorpenpuzzel
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Uw oplossing

Hieronder kunnen twintig dorpen worden ingevuld die tussen de Maas en de
Waal liggen. Er staan geen streepjes of spaties tussen en een ij bestaat uit
twee losse letters.

