Oplossing zoekplaatje Eerste klas

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Een toch wel wat onscherpe klassenfoto uit 1955 leverde zeer snel na het
verschijnen van de Union twee reacties op. Vrijwel alle namen kwamen
overeen dus wij hebben veel vertrouwen in deze informatie, verstrekt door
twee van de meisjes in deze klas, nl. Els Henzen en Marietje Derks.
In de opsomming noemen we voor de duidelijkheid alle meisjes met hun
eigen achternaam.

Nieuwsbrief

1.Koos Engelbart, 2. Hans van Lent, 3. Juffrouw de Leeuw, 4. Cisca de Kleijn,
5. Els Henzen, 6. Truus van Hoogstraten, 7. Tonny van Wijk, 8. Truus van
Wichen, 9. Willy Henzen, 10. Henk de Kleijn, 11. Henk Steenbruggen, 12.
Henk van Zwolgen, 13. Koen van Wichen, 14. Hans Gerlag, 15. Ties van
Zon, 16. Nellie van Wichen, 17. Nellie of Anneke v.d. Boogaard, 18. Pieta
Derks, 19. Helmien van Heck, 20. Marietje Derks, 21. Toon van Zwolgen, 22.
Wim Merkx

Kalenderfoto september 2010

Heel hartelijk dank weer voor deze reactie. Mocht iemand een scherpere
afdruk van deze foto hebben dan maken wij daar graag een scan van.
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Open Monumentendag zondag 12 september
Na veel wikken en wegen hebben we ook de WHAM bijeenkomsten in de
vakantietijd op een wat lager pitje gezet. Het was niet gemakkelijk, want je
hobby gaat toch (soms juist) in de vakantietijd gewoon door? De enige avond
waarop geen van ons aanwezig kon zijn bleek een passerende schipper
belangstelling te hebben gehad voor ons archief…. Anderzijds kwamen er net
nu allerlei verrassingen ‘boven water’: bijzondere oude foto’s dankzij attente
reacties van kerkvrijwilligers, en prachtige oude foto’s en bidprentjes van
dorpsgenoten.
Zondag 12 sept. is het open monumentendag. Deze dag grijpen wij graag
weer aan om u uit te nodigen bij ons in het dorpshuis te komen kijken naar
een serie foto’s die wij tentoonstellen. Deze keer hebben wij gekozen voor
foto’s van allerlei kerkelijke optochten, t.g.v. het jubileum van pastoors,
processies en bedevaarten. Ook is het hoog tijd om eens te kijken of er op
een 30-tal retraitefoto’s nog oude bekenden staan.
Wij stellen uw komst zeer op prijs tussen half 11 en 4 uur.

Op deze foto jongens van de groep Jong Nederland op een kamp in Schaijk.
Deze groep was in Alphen actief in de zestiger jaren. Het leek een beetje op
de Verkenners of zoals
tegenwoordig de Scouting.
De kinderen en hun leiders
droegen een uniform en er
waren rangordes als
“vendelleider, hopman en
vaandrig”. Op deze foto
links hopman Simon Luites.
Naast hem zittend Henk?
Strik, Sjaak de Leeuw, Tini
Gremmen, Ben van Dijk, Coby Gremmen en ? achter de tafel. Als indiaan
voor het spel verkleed een hulpleider uit Tilburg. Voor zittend v.l.n.r. Joke van
Heck, Henk van Lent en Kees Strik. Rechts van voor naar achter Henk van
Wichen, Rinus van Zon, Toon van Zwolgen en Henk Hol.

Stoomgemalen in Alphen (7) (vervolg van nieuwsbrief juni 2010)
Wij zijn deze serie over de stoomgemalen in Alphen in januari begonnen
omdat het toch wel zeer uniek is, dat in een klein dorp 4 gemalen actief zijn
geweest om de binnendijkse wateroverlast te bestrijden. Vanzelfsprekend
was dit te danken aan het feit dat Alphen op het laagste punt ligt van het land
van Maas en Waal, een gebied dat door de bedijking zijn water niet meer
kwijt kon naar de rivieren. Zoals reeds beschreven waren er eerst sluizen, die
opengezet konden worden als het water in het gebied (polder) hoger was dan
de rivier (de Maas), later werden poldermolens gebruikt en rond 1850 werd
de stoomkracht benut in stoomgemalen.

met hout. Het hout werd met petroleum overgoten en vervolgens in brand
gestoken, waarna hij ging kantelen.
(wordt vervolgd)

Zoekplaatje Geslaagd?
Deze 12 mannen zien er uit alsof ze zojuist een diploma in ontvangst hebben
genomen. Zijn het fruittelers of misschien middenstanders. We weten zelfs
niet of het allemaal Alphenaren zijn. Omdat deze foto een plaatsje had in één
van onze fotoalbums proberen we er op deze manier maar weer eens achter
te komen waar, wanneer en wie hier poseren. Wie helpt ons?

Ook het gemaal langs de huidige Dijkgraaf de Leeuwweg tussen Alphen en
Maasbommel kwam zo in 1867 op de plaats waar daarvoor een molen het
water uit dit gebied wegpompte. De pompinstallatie werd in 1911 vervangen.
Het water werd gepompt naar een z.g. boezem, die tussen dit gemaal en de
dijk lag. De uitvliet waar dit water doorheen liep was aan beide kanten
voorzien van een hoge wal. Deze diende ook om de kolen voor het gemaal
aan te voeren vanaf de Maas. De kolen werden daar per schip aangevoerd
en overgeladen op karren, met paarden ervoor. Buurtbewoners legden soms
een grote steen op dit pad, zodat er kolen van de kar vielen, die zij dan weer
konden gebruiken om te stoken.
Het gemaal lag tamelijk geïsoleerd omdat het eigenlijk alleen over deze wal
te bereiken was. Op de foto is ook nog het machinistenhuis van Greep te zien
dat er naast stond. Later woonde daar Helderman.
De machinist van dit
gemaal was Fliervoet en
van 1919 tot 1945
Johan Greep. Na de
oorlog werd Greep
machinist in Appeltern
op het gemaal De
Blauwe Sluis.
Het huis op de foto werd
in de vijftiger jaren
gesloopt. In de
gebouwen van het
gemaal woonde daarna
de fam. Henzen en nu
de fam. Morauw. Het oude ketelhuis en de machinekamer staan er nog in de
oorspronkelijke buitenkant. De schoorsteen is in 1948 gesloopt. Dat gebeurde
op een aparte manier. Onderin werden gaten gekapt, die werden dichtgestopt

Kalenderfoto Augustus
Heeft u de kalenderfoto van augustus gemist? I.v.m. plaatsgebrek in deze
nieuwsbrief drukken we hem niet af, maar we kunnen wel vermelden dat op
deze foto ‘interieur van een boerderij na de ruilverkaveling’ Anna van den
Oever-van Hoogstraten en Lena van den Bos-van Hoogstraten staan. Ze
staan in de keuken van de boerderij aan de Zijvond 10, waar zij vanaf
Greffeling na de ruilverkaveling heen verhuisden.

