Kalenderfoto juli

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

In de dertiger
jaren was er
zeer veel
werkeloosheid in
Nederland.
Mensen zonder
werk werden
ingezet om werk
te verrichten bij
projecten als het
verbeteren van
de loop van de
Maas. Na de
watersnood van
1926 was het
wel duidelijk dat
de vele bochten in de Maas de afvoer van het water belemmerden.
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Zoekplaatje The Little Coat.

Rechts onderaan op deze foto is de Molendijk ('t Hoekeind) bij café Van
Wichen. Op de foto is nog duidelijk te zien dat de Maas in die tijd ook nog
kribben had (zoals tegenwoordig nog in de Waal te zien zijn).
De afgesneden bocht van de uiterwaarden, de Hemelrijkse Waard, hoort
tegenwoordig bij Noord Brabant (Lithoijen) en men is daar nu bezig met een
natuurproject.
Heel lang geleden (1865), zo weten wij uit oude kaarten en boeken, had
Hendrik Mollenberg hier een veldoven waar stenen werden gebakken. Hij had
daarbij wel 32 man in dienst!
Veel oude mensen weten nog te vertellen over de slechte
werkomstandigheden bij de verbetering van de Maas. Ongeacht je beroep
moest zwaar lichamelijk werk worden verricht voor een gulden per dag.
Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
p/a Greffelingsestraat 23
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Ons zoekplaatje van vorige maand werd in de uitzending van Nova gebruikt
en zodoende door ruim 1 miljoen mensen gezien!!
Sue (Zus) Cretier herkende zichzelf op deze foto als het meisje bij nr. 19.
We kregen ook informatie van Jan Holl in Nijmegen en Piet van Rossum uit
Alphen. Beiden herkenden zij in nr. 14 Nellie van Rossum.
Piet denkt dat nr. 2 wel eens haar vader Martien van Rossum kan zijn; 5 is
mogelijk Bets (dochter van Chris) van Rossum en 8 Bets (dochter van Jan)
Hol uit de Heuvelstraat.
Jan ziet in nr. 11 Ciska (Rambach) Steenbruggen, 17 Willemien (de Leeuw)
van Oorsouw en 18 Nellie Meijs.
Geweldig knap zo’n herkenning 65 jaar na datum !
Onze hartelijke dank.

Stoomgemalen in Alphen (6) (vervolg van nieuwsbrief mei 2010)
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Het gemaal Leeuwense Sluis (nu ’t Anker).

Op deze foto loonwerker Geert
van Hoogstraten, die de ploeg
stuurt. De pony wordt begeleid
door Gerrit van Hoogstraten (van
de garage), een neefje van Geert.
We schreven bij de foto dat ze
aan het ploegen zijn, maar
daarover werden we als snel
verbeterd: hier wordt niet
geploegd maar er worden
aardappels aangewald. Het is op
een stuk land langs de
Mariaveldweg. Daar was de
boomgaard van Hendrik van
Gruijthuijsen gerooid en werd
eerst een jaar aardappels gepoot
voordat het weiland werd. De foto is uit een tijd dat tractoren al lang het werk
van paarden hebben overgenomen, maar voor een werk als dit bewijst een
paard nog steeds zijn dienst omdat het land zo niet vast gereden wordt.
Geert van Hoogstraten verongelukte in 1978 tijdens zijn werk in de bocht van
de Nieuweweg, pas 46 jaar oud.

Het gemaal “Leeuwense Sluis” (rechts op deze foto uit 1949) is gebouwd in
1914. Een z.g. centrifugaalpomp kon ongeveer 250 m3 per minuut
verplaatsen. Door de wetering, die vlak langs de Nieuweweg bij dit gemaal
uitkwam, werd water weggepompt uit de polders van Boven - en Beneden
Leeuwen, Wamel en een stukje in Puiflijk.
In het huis naast het gemaal (nu woning van de fam. v.d. Drift) woonde de
machinist Strijbosch. Wim Savelkouls was tweede machinist en stoker. Jan
van Toor en Johannes Henzen sr. waren stokers op dit gemaal.
In 1954 zijn de machines uit het gemaal gesloopt en werd de schoorsteen
afgebroken.
Koos van Heck heeft toen als eerste het stoomgemaal als woonhuis gebruikt.
Later ging zijn broer Janus met zijn gezin er in wonen en zij begonnen op
deze plek een snackbar. Na Janus beproefde hier de fam. Bernard Story haar
geluk in de horeca. Na een verbouwing in 1979 heette het Disco-Bar-Dancing
De Schans. Later werd de naam veranderd in “t Anker”. Sinds febr. 2010 is
hier Brasserie ’t Anker gevestigd.

Zoekplaatje Voetbalteam.
Met het kampioenschap van Avios 1 achter de rug en het WK voetbal voor de
boeg, reden genoeg voor een voetbal zoekplaatje.
Het gaat waarschijnlijk om een foto uit 1953. Hoewel we de foto van diverse
kanten kregen aangeleverd, waren er nooit de namen bij. Wie kan ons
vertellen wie er op de foto staan?

