
Optocht kleuters. 
 
Op deze foto van ruim 40 
jaar geleden kleuterjuf Truus 
de Leeuw met een groep 
kleuters aan haar hand, die 
vooraan lopen bij de optocht. 
Op de achtergrond zijn ook 
al echte carnavalswagens te 
onderscheiden. Bij één van 
de kleuters staat een kruisje 
en dat zou John-Paul de 
Leeuw kunnen zijn. De 

andere namen horen wij graag van u (zie vergroting op de voorkant van deze 
nieuwsbrief). 
 
In Alphen is in de dertiger jaren sprake van een Bewaarschool. Juffrouw Van 
Aken staat daar voor te boek als onderwijzeres. Mogelijk weten oude 
inwoners nog van kleuters die in de zaal van de dames Mollenberg naar 
school gingen? Onze vroegste informatie is over de kleuterschool in de St. 
Willibrordusschool (aan de Schoolstraat). De openbare lagere school is in 
1949 als laatste van het bisdom Den Bosch een katholieke school geworden. 
Door het kleiner aantal leerlingen was er plaats voor 4 leerkrachten (meester 
Van Oorsouw en Sas, juffrouw Hol en De Leeuw). Meester Mentink was het 
laatst aangesteld en hij moest vertrekken. 
Ongeveer vanaf die tijd denken wij dat de kleuterschool is gestart met Truus 
de Leeuw als juf. In 1961 was deze klas weer nodig voor de lagere school en 
toen zijn er 4 kleuterschooljaren in het  parochiehuis aan de Kerkstraat 
geweest. In 1965 werd het eerste deel van de kleuterschool gebouwd, die de 
naam Kleuterhofke kreeg. Er bleef toen een tweede kleutergroep in het 
parochiehuis. In 1968 was de kleuterschool uitgebreid met een 2e kleuterklas. 
Juffrouw Truus is 36 jaar op de kleuterschool werkzaam geweest! Toen de 
kleuterschool overging in de basisschool (1985) is zij gestopt. Het gebouw 
van de kleuterschool is nu de Edohof. 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
 
p/a Greffelingsestraat 23 | Johan de Jong tel. 56 1557 
6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Jan van der Voort tel. 56 1632 
Elke donderdagavond in Dorpshuis | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur | 
  |  
CVB Bank 91.84.97.752  | email: wham@alphenaandemaas.com 
KvK nr. 11069033  | www.alphenaandemaas.com 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 

Nieuwsbrief                                    Februari 2010 

 
Kalenderfoto Februari. 
 

Een professionele fotograaf heeft 
jaren geleden in de oude 
boerderij van Piet en Kee Hulsen 
deze foto gemaakt. Op de foto 
zijn ze druk in de weer met het 
voeren van de biggen. Op de 
achtergrond staan de koeien 
tussen de stalrepen en het hooi 
ligt los op de zolder (d’n balker) 
erboven. 
 
De oude boerderij van Hulsen 
stond aan de dijk , vóór het huis 

waar nu de fam. Hulsen woont (nieuwe Schans 15). Eigenlijk was dit 
Maasbommel, want de dorpsgrens liep in die tijd tot aan de Maasbommelse 
uitvliet, net voorbij het Veerhuis. De kinderen gingen dus ook in Maasbommel 
naar school. Piet was echter in Alphen bij de fanfare en kon ook heel goed 
toneelspelen. Hij ging al snel met zijn tijd mee, want hij had als één van de 
eersten in Alphen een tractor. 
 
 
(Geen) oplossing zoekplaatje De dames. 
 
Wat betreft de foto die we als zoekplaatje plaatsten in de 
nieuwsbrief van dec. 2009 zijn we niets wijzer geworden.  
Toch zijn er verschillende mensen geweest die voor ons 
hier en daar navraag hebben gedaan. Iedereen bedankt 
voor de moeite! 
 
Hieronder de vergroting van het nieuwe zoekplaatje op de achterzijde.



Stoomgemalen in Alphen (2): de Molenpolder. 
 
(vervolg van nieuwsbrief jan. 2010) 
 
In 1650 blijkt de Greffelingse Sluis behoorlijk in verval te zijn geraakt. De 
nieuwe sluis die er vlak naast wordt gebouwd, krijgt de naam Rijkse Sluis (bij 
de ruïne). 
Leeuwen en Puiflijk krijgen samen een nieuwe wetering, die vlak naast de 
Rijkse Wetering uitmondt in de Maas (nu bij ‘t Anker) met de naam: 
Leeuwense Sluis. 
Ook Maasbommel krijgt zijn eigen afwatering via de oude Greffelingsese 
Sluis en die krijgt nu de naam Maasbommelse Sluis.  
 
Al deze sluizen kunnen alleen maar dienen om water weg te laten stromen. 
Als in de gouden eeuw bij het droogmaken van de polders in Holland goede 
resultaten worden bereikt met (wind)watermolens, is er ook al snel sprake 
van het gebruik van deze molens voor het wegpompen van het overtollige 
water (b.v. bij Maasbommel). 

V.l.n.r. de Leeuwense Sluis, de Rijkse Sluis en de Maasbommelse Sluis. Daarboven 
M.Wat.M (Maasbommelse Watermolen). 

Op tekeningen uit 1830 zien we 3 weteringen, vlak naast elkaar, die elk door 
een sluis kunnen afwateren bij de Nieuwe Schans. Naast deze weteringen ligt 
steeds een hoge wal, zodat het water opgestuwd kan worden en niet over het 
naastgelegen land stroomt.  
Zoals eerder vermeld was het oorspronkelijk de bedoeling dat er een 
wetering door Maas en Waal zou lopen, die bij Moordhuizen het water via 
een sluis in de Maas zou lozen. Maar deze wetering is bij de Nieuwe Schans 
naar de Maas geleid. 
 
Voor het gebied van Alphen, Dreumel en Wamel  was er al vóór 1300 een 
waterlozing, met 2 sluizen, bij Alphen en Dreumel. De dwarsdijken zorgden 
ervoor dat het water van de rest van Maas en Waal dit gebied niet kon 
bereiken. Ook hier heeft men kort na 1600 al een drietal (wind)watermolens 
gebouwd. Dit deel wordt wel de Molenpolder genoemd.  
 

Over deze molens is veel te doen 
geweest, omdat ze niet goed 
zouden (kunnen) werken. Zelfs 
Leeghwater komt als getuige bij 
een rechtspraak  opdraven, als 
men de molens niet wil betalen 
omdat ze de polder niet droog 
kunnen houden. Mogelijk is 
hiervan ook het kwelwater de 
oorzaak. Verschillende ruzies 
over  betalingen vloeien hieruit 
voort, en wie er over wil lezen 
kan er in het boek ‘Tussen Maas 
en Waal’ (van Huub van 
Heiningen) het fijne over vinden. 
 
Hoe dan ook, deze Molenpolder, 
bestaande uit het gebied tussen 
Alphen, Dreumel en Wamel, blijft 
een eenheid op het gebied van 
de waterlozing. In 1845 wordt 
voor dit gebied het eerste 
stoomgemaal geplaatst (in 
Dreumel). 

Dit eerste stoomgemaal stond in Dreumel. 
Let op de unieke vierkante schoorsteen! 

 
(wordt vervolgd) 

 


