
Zoekplaatje De dames. 
 
Soms krijgen we uit een onverwachte hoek 
een aantal oude foto’s aangeboden, 
waarover ook de gever weinig weet. Zo 
kregen we ook dit zoekplaatje in handen.  
 
Deze dames zullen waarschijnlijk niet meer 
in leven zijn. De foto is duidelijk genoeg, 
maar verschillende personen, die hen 
mogelijk zouden kunnen kennen, konden 
ons geen bevestigend antwoord geven. 
 
We denken dat de foto ergens genomen is 
waar nu Brouwershof is, en dat deze dames 
daar ook in de buurt hebben gewoond.  
 
Gelukkig weten we dat onze nieuwsbrieven veelvuldig bij ouderen belanden, 
die hier mogelijk toch nog iets van weten. Wij laten ons graag verrassen! 
 
Oplossing zoekplaatje familie Janssen 
 
In de nieuwsbrief van Oktober stond een zoekplaatje waarvan we alleen maar 
wisten dat het waarschijnlijk een familie Janssen was. Inmiddels weten we 
dankzij Marian Vermeulen een flink aantal van de namen.  
 
De foto is gemaakt bij het huwelijk van Albert van Geffen en Tonia Reuser. 
De namen die we nu kennen: 1. en 2. Dorus van Geffen en zijn vrouw (?), 3. 
Mieke v.d. Oever, 4. Marianne v.d. Oever, 7. Albert van Geffen (bruidegom), 
8. Jaan van Geffen, 10. Tonia Reuser (bruid), 13. Lien van Geffen (moeder 
van 7), 14. Jan Janssen sr., 16. Ciska Reuser, 18. Zus van 13 (?), 19. 
Hendrik of Has Hol, 20. Gerrit Janssen, 22. Mari Janssen, 24 Jan Janssen 
(broer van 22). Onze hartelijke dank weer voor de geboden hulp. 
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Kalenderfoto’s december. 
 
In verband met het Sinterklaasfeest is bij de 
maand december een foto opgenomen van 
de aankomst van Sinterklaas in 1956.  
 
In vroeger dagen was de aankomst van 
Sinterklaas alleen iets voor de schooljeugd 
en Sint ging dan ook meteen naar de 
harmoniezaal of later naar de zaal van 
Mollenberg.  
Bij de foto op de kalender komt Sint aan bij 
de pastorie. Links staat pastoor van Schaik, 
die de goedheilig man toespreekt.  
 
Volgens de bijschriften in onze fotoalbums 
zou de Sint zich dit jaar hebben laten 
vervangen door Hendrik van Gruijthuijsen 
(1917-1993), terwijl Coby Gremmen (z.v. 
Dorus) als knecht zijn taak vervult. 
 

Eveneens bij de maand 
december een winterse 
foto genomen op de 
Schans.  
 
Op deze foto nog 
duidelijk zichtbaar links 
het huis van Kees v.d. 
Velden. Vervolgens op 
de hoek van de afweg 
Nieuweweg het huis van 

Gerrit Fredrik, achter de bomen met Leeuwens gemaal (nu het Anker) met 
daarnaast het huis van machinist Marinus Strijbosch.  
Helemaal rechts is duidelijk het veerhuis te herkennen, met links ernaast 
(buitendijks) het huis van Piet de Klein, later Grad Henzen en daarna Eb  
Story. 
 



Munitieschepen in de Oude Maas. 

 
Één van de mooiste luchtfoto’s van Alphen stond vorig jaar op de achterkant 
van de kalender. De foto is genomen bij de Nieuwe Schans.  
 
Midden op de foto zijn het Leeuwens gemaal en het Rijks gemaal te zien.  
De Rijkse wetering is nog helemaal intact en mondt via de sluis uit in de 
Maas. Van de wetering die langs het Leeuwens gemaal liep, is het deel langs 
de Nieuwe weg al gedempt. De uitvliet langs de dijk, na de dijkverzwaring ook 
gedempt, is op deze foto nog open. Links van de weg, die langs de Oude 
Maas naar het Oijense veer loopt, is de derde uitvliet te zien, nl. die van het 
Maasbommelse stoomgemaal, wat linksonder net buiten deze foto valt. 
 
In de uitmonding van de Rijkse wetering ligt een woonark van Antoon 
Strijbosch.  
Het stuk land rechts daarvan werd door hem gebruikt voor overslag van zand 
en grind, maar op de foto zijn de eerste activiteiten zichtbaar die wijzen in de 
richting van een later gebruik als camping (’t Zonnestrand). 

                   lees verder → 

 
Natuurlijk is ook bijzonder interessant de Oude Maas, die in de vijftiger jaren 
is uitgebaggerd en verbreed. Op deze foto is dit gebied in gebruik als 
munitiedepot. 
 

Twaalf schepen liggen hier 
verankerd, en met uitzondering 
van enkele bruggetjes zijn ze 
slechts bereikbaar met een 
motorbootje, de Spido, die 
regelmatig een rondje vaart om 
spullen en mensen te laden of te 
lossen. 
 
De inhoud van de schepen was niet bekend, omdat de ruimen verzegeld 
waren. In 1970 stond echter in de krant dat het om Duitse munitie zou gaan. 
In het kader van de NAVO werd munitie verspreid opgeslagen en in de 
schepen in Alphen lag materiaal van de Duitse Bundeswehr. 
De schepen zijn hier eind vijftiger jaren gekomen en hebben hier gelegen tot 
ongeveer 1973. 
Daarna zijn overal in Nederland deze drijvende depots opgeheven. 
Verschillende families, die op de schepen woonden, zoals de fam. de Bot, 
Lagarde en Leensen, zijn daarna in Alphen blijven wonen. 
 
 
Kalenderverkoop. 
 
Zoals al eerder aangekondigd brengen wij 
weer een kalender uit met oude foto’s met 
Alphense onderwerpen. De uitgave van deze 
kalender is voor ons een soort donateurs-
actie. Met de opbrengst bekostigen wij de 
huur van onze archiefruimte en de aanschaf 
van materialen die we nodig hebben bij het 
verzamelen, bewaren en verspreiden van 
onze collectie. 
 
De kalender is verkrijgbaar bij Bakkerij Bart en Marijke Boeijen, Dorpshuis de 
Hucht, Kerstbomenhandel Hein de Leeuw, Le Petit Salon en bij Eetcafé 
Cafetaria ’t Anker.  
Voor slechts € 3,- heeft u een leuke kalender met oude foto’s en de data van 
alle basisschoolvakanties en diverse andere Alphense activiteiten.  
 


