Ze staat aanvankelijk in het bevolkingsregister ingeschreven als Johanna
Antonia. Haar roepnaam is dan ook Hanneke.
Pas als ze bijna 40 is trouwt ze met Antonius Mooren uit Appeltern.
Ze krijgen in Alphen een zoon (Derk) en twee dochters (Toos en Grada). Ze
wonen tot na 1910 in Alphen aan het Kerkeind (nr. 124). Volgens het
bevolkingsregister komt Albertus Derks na hen in het huis te wonen. Dit huis
heeft ongeveer gestaan aan de dijk naast het oude café (nu fysiotherapie)
hoek Kerkstraat/Kerkdijk.
Na 1910 gaat het
gezin Mooren
wonen in “Het
Veerhuis” aan de
Blauwe Sluis
nummer 6.
Hanneke (moeke)
Mooren zorgt
daar voor het
café en ze roeit
reizigers naar de
overkant van de
Maas. Toon doet
de boerderij en
werkt op de
melkfabriek.
Hanneke sterft in
1918.
Bev.reg.1900.

Samen met haar man Piet Sengers zet dochter Grada het café voort tot 1951.
Er is dan al sinds de dertiger jaren een nieuw veer in de Nieuwe Maas bij
Megen.
Ongeveer op de plek waar het oude veerhuis van Moeke Mooren stond, is in
1989 het nieuwe horecabedrijf Moeke Mooren gebouwd.
Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)
Elke donderdagavond in Dorpshuis
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur
CVB Bank 91.84.97.752
KvK nr. 11069033

| Johan de Jong
tel. 56 1557
| Ben van Dijk
tel. 56 1942
| Jan van der Voort
tel. 56 1632
| Adrie van Hoogstraten
tel. 56 2425
|
|
| email: wham@alphenaandemaas.com
| www.alphenaandemaas.com

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Nieuwsbrief

April 2009

Bootje Wiljo
Mijn naam is Lisane Renalda en samen met mijn klasgenoot, Luuk Muller,
hebben wij een opdracht gekregen van onze school, het Titus Brandsma
Lyceum te Oss.
Wij moesten aan de hand van een oude foto uit de Tweede Wereldoorlog een
onderzoek starten. Omdat ik zelf in Alphen woon, op de Schansedijk, leek het
mij leuk om te kijken of er hier een interessante foto was over de Tweede
Wereldoorlog. Via Stichting Werkgroep Historisch Alphen (WHAM) zijn we
aan deze foto gekomen. Hiernaast
ziet u de foto, gemaakt op 9
september 1944. Het is een
sleepbootje, genaamd Wiljo, na een
beschieting op de Maas. Het ligt
aan de kant van Alphen bij de
Schansedijk. Agenten bekijken de
schade aan het bootje. Tijdens de beschieting zijn Hein en Frans Savelkouls,
twee broers van elkaar, en Nelly Olieslagers, de vrouw van Frans Savelkouls,
om het leven gekomen. De enige overlevende was het zoontje van Frans en
Nelly, Wimke Savelkouls die toen 3 jaar was.
Door middel van interviews zijn wij meer te weten gekomen over het bootje
en de personen die erop zaten. Luuk en ik hebben eerst Mientje Honders
geïnterviewd, die Wimke heel goed heeft gekend toen hij voor 1,5 jaar in
Alphen verbleef. Hij kwam erg graag bij hun spelen. Mevrouw Honders heeft
ons veel verteld over hoe Wimke was toen hij bij hun was en wat zij heeft
meegekregen van de beschieting.
Daarna hebben we Mevrouw van Geffen geïnterviewd. Zij wilde ons vertellen
over de mensen op de foto en wist ook veel over het ongeluk. Door deze
interviews zijn wij veel te weten gekomen over het ongeluk.
Het bootje was op weg van Maasbommel naar Alphen, om een geslacht
varken op te halen. De familie Savelkouls had van tevoren een bericht uit
Engeland gekregen om niet de Maas op te gaan met het bootje. Maar toch
namen zij het risico om te gaan. Om te voorkomen dat het varken zou worden
ingenomen door de Duitsers die een post hadden bij de veerpont van Alphen
naar Oijen, gingen zij toch met het bootje de Maas op. Op een gegeven
moment kwamen er 6 Engelse jagers overgevlogen en die begonnen op het

bootje te schieten. Zij zijn met hun bootje tegen de Oijense kant aangevaren.
De mensen lagen begraven op het kerkhof in Alphen maar zijn later, na de
oorlog, herbegraven in Vught. Oorspronkelijk kwam de familie uit Vught.
Wimke heeft nog 1,5 jaar in Alphen gewoond
bij Tante Ans. Hij voelde zich daar heel erg
thuis maar na die 1,5 jaar is hij naar zijn tante
in Vught gegaan, omat zij het voogdijschap
opeiste. Wimke leeft nog steeds, is getrouwd
en heeft twee dochters. Mevrouw van Geffen
heeft nog steeds af en toe contact met hem.
Op deze foto ziet u Frans, Nelly en Wimke op
hun bootje Wiljo.

Zoekplaatje Jonge Boerenstand.
Twee jaar geleden hadden we in de Union ook een foto van de Jonge
Boerenstand, genomen bij de opening van de brug in Zaltbommel (1933). We
hebben opnieuw enkele foto’s van deze groep in ons bezit gekregen en het is
zaak om daar met spoed namen bij te zoeken. We hopen dat er nu nog
mensen zijn, die op deze foto hun broer, vader, opa of oom herkennen. Wij
zijn blij met elke tip.

Ik wil WHAM en speciaal mevr. Honders en mevr. van Geffen hartelijk
bedanken voor hun gastvrijheid en hun informatie die zij wilden prijsgeven.

Zoekplaatje Carnaval.
Oude foto’s, en dan ook nog verklede en geschminkte kinderen. Het was wel
een moeilijke vraag die we stelden in de
Union van februari. Toch hadden we een
reactie, en misschien zet die weer
anderen aan het denken. Trudy v.d.
Boogaard-van Heiningen wist ons te
melden dat haar zussen Bernadette (3)
en Mirjam (5) op deze foto staan. We zijn
wel benieuwd wie de andere kinderen zijn, maar we wachten gewoon af,
want soms komen er nog late reacties, als er eenmaal een naam is genoemd.

Moeke Mooren, een Alfs mins!
Bezoek van Tremele.
Op 5 maart jl. kregen we bezoek van onze collega’s uit Dreumel, die zeer
actief bezig zijn met de geschiedenis van Dreumel en daar regelmatig verslag
van doen via hun website www.tremele.nl Er was veel belangstelling voor de
manier waarop wij bezig zijn de materialen over de geschiedenis van Alphen
opzoekbaar te bewaren. We kennen elkaars doen en laten al langer en
wisselen regelmatig zaken uit die op ieders dorp betrekking hebben.
Graag doen we hierbij de oproep voor Tremele aan (oud)Dreumelnaren in
Alphen om in de fotoverzamelingen eens te kijken en contact op te nemen
met ons of onze collega’s.

In het tijdschrift van de historische vereniging
Tweestromenland werd onlangs door Cor van den
Heuvel aandacht besteed aan Moeke Mooren. Ook
kwam deze “legendarische uitbaatster van het veerhuis”
aan de Blauwe Sluis uitgebreid ter sprake in een artikel
in de Gelderlander van 24 maart over Mari Sengers, haar
kleinzoon.
Waarschijnlijk is het bij weinig mensen bekend, dat
Moeke Mooren in Alphen is geboren en getogen!
Antonia Johanna Hol komt op 23 febr. 1858 ter wereld in Alphen. Ze is de
oudste dochter van Arnoldus Hol en zijn vrouw Antonia Helena van Teeffelen.

