
Activiteitenkalender Alphen. 
 
Vanaf half november is bij Ons Winkeltje en in de 
Hucht de activiteitenkalender van stichting WHAM te 
koop. Deze kalender op A4 formaat wordt uitgebracht 
om o.a. de aanschaf van materialen en de huur van 
onze archiefruimte te bekostigen. 
 
Erin opgenomen zijn (voor zover bekend) de 
activiteiten die in 2009 in Alphen plaatsvinden. 
Ook de schoolvakanties van de Mariënhof en de 
feestdagen staan er in vermeld. Veel 
verenigingen moeten hun activiteiten voor 2009 nog plannen. 
Deze staan er dus niet in. U kunt ze er natuurlijk zelf bijschrijven. Aan de 
verenigingen de vraag om op tijd aan de agenda van 2010 te denken en deze 
aan ons door te geven zodat deze Alphense activiteitenkalender in de 
toekomst een leuke en nuttige uitgave kan blijven. 
Bij elke maand staan twee toepasselijke oude of nieuwe fotootjes. Ook wordt 
iedere maand een sponsor vermeld. Zij hebben namelijk de kalender voor 
ons bekostigd, waarvoor wij ze bij deze hartelijk bedanken. De kalender is 
een leuk aardigheidje voor bijvoorbeeld de komende feestdagen en is 
verkrijgbaar voor het vriendenprijsje van slechts € 3.-. Ook ons boekje 
‘Alphen aan de Maas in oude ansichten’ en de dvd ‘Van Willibrordus tot 
Mariënhof’ nog steeds verkrijgbaar.  
 
 
WHAM: wat zoeken wij? 
Wij zoeken foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes, oude akten, ansichtkaarten, 
krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en 
andere zaken met een opdruk uit of over Alphen (ook recente exemplaren). 
 
We hebben al veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denk niet te snel: 
dat kennen ze vast al. Als u ons belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols 
wordt weggegooid. Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, horen wij het 
graag. Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen. 
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Zoekplaatje: Oorlog of storm? 
 

Dit plaatje is een 
klus voor de lange 
winteravonden die 
ons te wachten 
staan. 
 
Door vergelijking 
met andere foto’s 
kunnen we 
nauwkeurig de 
plek aanwijzen 
waar deze foto is 
gemaakt.  

 
We moeten daarvoor naar het beginpunt van de Schansedijk, tegenover 
huisnummer 3. Het huis op de foto ziet er momenteel heel anders uit. Het is 
onlangs voorzien van een nieuw rieten dak. Vroeger werd het bewoond door 
Hannes van Dijk, later Gerrit van Schaijk en daarna Piet van Zwolgen. Op 
deze foto ontbreken de nodige pannen, misschien door storm, maar mogelijk 
ook door oorlogsgeweld. Dat zou ons kunnen helpen om de foto te dateren. 
 
Op dit plaatje zijn de 
kinderen nog eens 
uitvergroot. 
 
Foto’s werden vroeger 
meestal niet zomaar 
gemaakt, en deze 
kinderen staan er dan 
ook piekfijn op.  
 
Wij zouden het erg fijn 
vinden als iemand 
zichzelf hier herkent 
of weet wie hier gefotografeerd zijn. We zijn erg benieuwd of ook duidelijk 
gaat worden bij welke gelegenheid de foto is genomen. 
 



Donkerbos 
 
Een straatnaam, die vroeger al in Alphen voorkwam, en nu weer wordt 
gebruikt in de nieuwbouwwijk, is Donkerbos.  
De straat lag oorspronkelijk waar nu het eilandje en de wetering bij 
tinnegieterij ’t Oude Ambacht te vinden zijn. Zo was er een verbinding tussen 
de Greffelingsestraat  en de hoek van de Lindelaan en Heuvelstraat. 

 
Uit kadastergegevens van 1813 blijkt dat het weggetje al wel bestond, maar 
dat er geen bebouwing was. Het “bos” bestond uit wilgenbomen. Op een 
kaart van Alphen uit 1853 staat al wel een huis ingetekend.  
 
Tot 1926, zo weten we van Cub Kuijpers, stond er maar één huisje, waar de 
familie Albert Kuijpers-Graven woonde. Daarvoor woonde er de fam. Jac. 
Graven-Hol.  
 
In de watersnood werd het huisje met nog zo’n 60 andere huizen in Alphen 
weggevaagd. Daarvoor in de plaats kwamen zgn. watersnoodhuisjes 
waarvan we er in Alphen nog steeds vinden in de Sluisweg, Lindelaan, 
Elsweg en Wamelseweg. 
                     lees verder → 
 

 
Donkerbos kwam uit bij de dijk bij een klein huisje, waar de schoenmaker 
Antoon Lagarde, gehuwd met Theodora Lagarde, woonde. Oude Alphenaren 
weten zich nog goed hun tweelingzonen Hent en Thé te herinneren.  
Het oude Donkerbos is verdwenen tijdens de ruilverkaveling van 1955. 
Op internet is tussen de ruilverkavelingfoto’s nog een foto te vinden van 
Donkerbos zoals dat er vroeger (1952) uitzag. 
 
In 2008 heeft de weg die nu langs het eilandje loopt de naam Tieske van 
Zonlaan gekregen. 
 
 
Zoekplaatje Vriendengroep (oplossing) 
 

Joke Hol-van Os 
herkende Arnold en 
zijn vrienden op deze 
foto, die waarschijnlijk 
niet in Alphen maar in 

Lith op de dijk met de kermis is genomen. De namen zijn v.l.n.r.: Janus 
Derks, Jos van Zon, Piet Gijsbers, Toon Story, Arnold Hol en Thé Last. 
 
Hartelijk dank voor alle reacties.  


