zijn nu vermoedelijk
net de 50
gepasseerd.
Wie herkent zichzelf
(of een ander) op
dit zoekplaatje?
Wij horen graag
van u.

Zoekplaatje Eerste communie
Een enkele reactie daargelaten, hebben we heel weinig over dat zoekplaatje
gehoord! We wachten het nog een maandje af. Kijkt u nog even in de vorige
nieuwsbrief of op onze site en aarzel niet als u iemand denkt te herkennen.

Ouwe kranten

Bovenstaand berichtje vonden we in de Leydse Courant van 5 mei 1880.
Het is weer een mooie aanvulling van onze collectie criminele zaken. Meer
van dit soort berichten kunt u op onze site vinden in de rubriek Criminaliteit.
Ter uitbreiding van deze rubriek hebben we in het Gelders Archief in Arnhem
meer dan 500 handgeschreven pagina’s uit de 18e eeuw gefotografeerd.
Deze moeten nog ontcijferd en overgetypt worden. Lijkt het u wat om ons
daarbij te helpen? Kom eens langs op één van onze donderdagavonden in
ons documentatiecentrum in dorpshuis de Hucht.
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
RegioBank 91.84.97.752
KvK nr. 11069033
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De winter van 50 jaar geleden
In 1963 vroor het dat het kraakte! Sneeuw werd hoog opgeblazen door de
wind en de wegen tussen Alphen, Dreumel, Wamel en Beneden-Leeuwen
waren onbegaanbaar.
Net voor Kerstmis 1962 begon het te vriezen. Op Tweede Kerstdag ging het
sneeuwen en raakten de wegen onbegaanbaar. En zowel de Maas als de
Waal vroren dicht!
Op 11 januari was er opnieuw een grote sneeuwstorm. Het duurde wel 10
weken (tot 8 maart) voor de dooi definitief inviel.
Enkele
woonarken, die
op Greffeling
lagen, raakten
totaal ingevroren.
Op de voorste
woonboot
woonde de fam.
Van Welie, op de
kleinere ark
erachter de fam.
Strijbosch.
Antoon Strijbosch
had een bedrijf
aan de loswal dat
zand en grind
vervoerde en
verkocht. Zijn ark
was in de winter van 1963 de plek van waaruit op de Oude Maasarm
schaatswedstrijden werden georganiseerd. Met enkele geluidsboxen en een
versterker werden vanaf de ark de wedstrijden aangekondigd.
Er moeten zeker nog mensen zijn die foto’s hebben van dit gebeuren.
Wij willen ze graag scannen en bewaren voor andere geïnteresseerden.

De St. Lambertuskerk (4)

Zoekplaatje Carnaval

Ruim 50 jaar na de restauratie heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg de
kerk en de onderzoeksresultaten nog eens bekeken. Daarbij blijkt dat de
gevonden resten van het schip niet met dezelfde soort stenen zijn gebouwd.
Daardoor wordt duidelijk dat het achterste deel van het schip (ong. 3,20 m)
later is aangebouwd. Bij de eerdere onderzoeken is dat over het hoofd
gezien.
Als de kerk, zoals men deze aanvankelijk wilde bouwen, zoveel korter is
geweest, wordt het erg onlogisch om aan te nemen dat men een schip met
drie beuken wilde bouwen. Het zou dan een bouwwerk worden waarbij de
breedte groter werd dan de lengte!
Ook ontdekt men in de muur tussen de toren en de kerk verschil in gesteente.
Het dak is waarschijnlijk lager dan bij eerder onderzoek werd vermoed. Dan
is het ook eigenlijk niet mogelijk dat er aan het middenschip bij de eerste
bouw zijbeuken zijn geweest, want dan zou het dak daarvan veel te laag
uitkomen.
Daarmee is voor de onderzoekers wel duidelijk dat de bouwresten niet het
begin van een Romaanse basiliek zijn geweest.

We gaan met dit zoekplaatje 45 jaar terug in de tijd. Nog voor de tijd van de
eerste carnavalsvereniging in Alphen, de prehistorie van het Plèkgat!
Toch was er al enige activiteit voor de vastentijd begon, getuige deze foto uit
1968. De organisatie was destijds in handen van de school, waar met name
meester Brok de jongens en meisjes van de school tot een optocht probeerde
te verleiden.

Wat overblijft zijn de bouwbeginselen van een oud kerkje, bestaande uit
pijlers, die mogelijk bedoeld waren om een dak te dragen, en een koor met
een halfronde afsluiting. Waar de nissen in dit koorgedeelte voor waren
bedoeld is onduidelijk. Waarschijnlijk zullen het geen zitplaatsen zijn geweest,
want daarvoor zitten ze te laag. De bouwtijd van koor en schippijlers ligt
volgens de laatste
onderzoekers in het einde
van de 11e eeuw. In een
latere periode is het schip
verlengd en heeft het
kerkje een brede toegang
gekregen aan de kant
waar later de toren werd
gebouwd. Het onderste
deel van de tufstenen
toren heeft een muurdikte
van 1,42 m en zal in de
tweede helft van de 12e
eeuw gebouwd zijn.
(onderkerk, oudste muurresten)
(wordt vervolgd).

Op deze foto is in het midden te zien, dat er ook al een enkeling
gekostumeerd deelnam (Th. de Leeuw en zijn vrouw Trees, uit de
Valksestraat) en op de achtergrond zijn zelfs al een paar wagens te zien.
Na de optocht was er een prijsuitreiking in het café van Toontje van Wichen.
De fotograaf stond bij het nemen van deze foto in de Kerkstraat, bij de
kruising met de Greffelingsestraat en de Driehuizenstraat. Het gebouw met
het lage dak rechts werd in die jaren nog vrijwel wekelijks door Alphenaren
bezocht: het was de Boerenleenbank. In die tijd haalden mensen daar nog
regelmatig contant geld (pinnen bestond nog niet) of schreven er hun
betaalopdrachten uit.
De RABO/boerenleenbank werd in 2008 gesloopt, en nu zijn er op die plek
drie woningen gebouwd.
Onze vraag gaat deze maand over het groepje kinderen op de voorgrond, ze

