Winters zoekplaatje.
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Foto van de WHAM kalender.
De activiteitenkalender is al volop verkocht, maar ook nog steeds te koop in
Ons Winkeltje en het Dorpshuis (tijdens activiteiten) voor slechts € 3,-.
Verschillende mensen hebben ons al gevraagd: wie staan er op die foto’s?
Het was natuurlijk onmogelijk dit allemaal op de kalender te vermelden.
Daarom hebben wij ervoor gekozen elke maand in onze nieuwsbrief in Union
wat te vertellen over de foto’s die deze maand bij u in de huiskamer hangen.
Tot het jaar begint zal de luchtfoto op de voorkant zeker uw aandacht
trekken. Als u weet dat deze foto rond 1970 is genomen zult u kunnen
constateren dat er toch in 40 jaar heel wat boomgaarden zijn verdwenen en
veel huizen zijn bijgebouwd.
Waarschijnlijk wel ergens bij het ijs, of misschien gewoon op de dijk in de
sneeuw is deze groep mensen gefotografeerd in donkere, winterse kleding.
Het jongetje/meisje op de voorgrond steekt er als een sneeuwmannetje bij af.
Wie kent er iemand op deze foto?
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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Een mooi voorbeeld is de bebouwing van Brouwershof, waar in aug. 1971
twaalf bejaardenwoningen verschenen op de plek waar voorheen de
boomgaard van Martien van de Velden was.
De gemeente gaf dit stuk grond de naam
Brouwershof, omdat dichtbij de brouwerij van
P.G. de Leeuw (d’n Brouwer) had gestaan.
In een Tielse Courant van eind 1800 vonden
wij van hem deze advertentie voor zijn bier!
Maar deze grond hoorde waarschijnlijk nooit
bij de brouwerij!
Brouwershof was vroeger de plaats waar volgens de kadastergegevens van
1821 het woonhuis, het erf, de boomgaard en de tuin van de wed. Henricus
Mollenberg zich uitstrekte. Later woonde deze familie in het huis aan de
overkant van de dijk.
Verdere markante punten op deze foto: de oude school (op de plaats waar
tegenwoordig het dorpshuis staat) en het oude Philips montageatelier waar
indertijd transistors werden gemaakt.

Reigersweg
Straatnamen in Alphen, soms woon je er al je hele leven, en je weet niet waar
een bepaalde weg is. Wie kan je in Alphen bijv. wijzen naar de Reiger(s)weg?
Toch komt de naam voor op de plattegrond van Alphen langs de Lindenlaan,
en deze weg (eigenlijk meer een pad) loopt daar ook vlak in de buurt, vanaf
de Lindenlaan langs de wetering in de richting van het voetbalveld.

KWELKADE. Een verharde weg (135 m.), beginnende bij de Dreumelweg
loopt in noordelijke richting naar het achterliggende land. Is een doodlopende
weg.
Deze Kwelkade, ook wel bekend als Kweldam, zal mogelijk wel in vroeger
dagen gezorgd hebben voor minder overlast van het kwelwater van de Maas.
In het genoemde stuk van de gemeente is ook nog te vinden dat de Geerweg
eigenlijk de naam Veerstraat zou krijgen. Pas in een later stadium is daarvan
afgezien.
Tegenwoordig staan er in Alphen ook verschillende straatnaambordjes die
niet op de plattegrond voorkomen. Wij zijn benieuwd of u ze allemaal weet te
vinden: Het Burgemeester Hangbuikplein, Juffrouw Rietplein, ’t Greffeltje,
Pleinpopplein, Ruttenlaan, Hofmanpad, Prinsendam en het Peterstraatje.

Oplossing zoekplaatje een moeilijk geval.

Op oude kaarten heet het stuk grond daar in de buurt ook Rijgerskamp. De
verwisseling van de ei/ij zal de naamgevers even ontgaan zijn.
Het vaststellen van de straatnamen gebeurde door de gemeente na de
ruilverkaveling (1950), toen er ook verschillende nieuwe wegen waren
bijgekomen. In de gemeentelijke stukken van 14 mei 1957 vinden we de
volgende beschrijving:
REIGERSWEGJE. Deze korte grintweg (135 m.) begint bij de Lindelaan
noordzijde te Alphen, langs de nieuwe wetering en geeft toegang tot het
achterliggende land, en is een doodlopende weg.
Een andere weinig bekende weg is de Kwelkade. Daarover staat vermeld:
lees verder →

Één reactie uit Velddriel was voor ons voldoende om
zekerheid te krijgen bij deze oude foto.
Wim Schuurmans herkende rechts onderaan zijn
moeder Bets (Elisabeth Johanna) van Lent (geb.
1918), en zijn naspeuringen brachten ons ook de
andere namen: linksboven zoals we al dachten
Gerrit (Gerardus Albertus geb. 1917) en linksonder
zijn jongere broer Jan (Johannes geb. 1922).
Rechtsboven Cor (Cornelia Ludovica), hun halfzus,
geboren in 1914 uit het eerste huwelijk. Al deze
kinderen zijn in Alphen geboren. De fam. Christianus van Lent woonde in de
Kerkstraat, maar rond 1940 is de familie vertrokken naar Breda. Hartelijk
dank Wim (en de tipgeefster), zonder jullie hulp was dit een raadsel gebleven!

www.alphenaandemaas.com
Natuurlijk hoeft u niet ieder maand op de nieuwsbrief te wachten om over de
historie van Alphen te lezen en oude foto’s te bekijken. Op deze website staat
veel informatie over het Alphen van vroeger. Er staan ruim 1600 bidprentjes
online en er zijn duizenden oude en nieuwe foto’s van activiteiten in Alphen te
bekijken. Ook zijn al onze nieuwsbrieven hier te downloaden (wat al ruim
2700 keer is gedaan). Er is de Alphencyclopedie met informatie over o.a.
verenigingen en straatnamen en er is een nieuwe rubriek: Signalement met
oude verhalen van Cornelis van de Wert. Een bezoekje meer dan waard.

