
Zoekplaatje schoolvoetbal 
 
Aan het einde van de zestiger jaren deed de Mariënhof regelmatig met een 
elftal mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Vaak was dat in de paasvakantie. 
Kinderen van de scholen uit verschillende dorpen deden mee. Leerlingen 
hadden nog geen eigen schooltenue, maar speelden in de kleding van Avios. 

 
Op deze foto staat een prijsuitreiking van dit evenement, waarbij er een mooie 
beker wordt overhandigd. Wij zijn benieuwd of er voetballers zijn die zichzelf 
herkennen of herkend worden. Mogelijk weet iemand ook de naam van degene 
die de prijzen uitreikt. 
 
Zoekplaatje Kleuters 1952 
 
Over dit zoekplaatje kregen we nog geen bericht. Iemand wist ons wel te 
melden dat de kleuterschool in 1951 in de St. Willibrordusschool is gestart. 
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Kinderen in de oorlog 
 
In 1944 zijn veel kinderen uit de grote steden ondergebracht in het oosten en 
midden van Nederland. In december gebeurde dit i.v.m. de Hongerwinter. De 
Duitsers hadden voedseltransporten naar het nog bezette deel van ons land 
verboden. Dat leidde tot ernstige voedseltekorten, met name in het 
dichtbevolkte westen. 
 
In Alphen is echter al in de maand mei van 1944 een groep kinderen vanuit 
Amsterdam geweest. Ceciel Meijnders (geb. 1934) is één van die kinderen. Ze 
is dan negen jaar. Ze woonde in die tijd in Amsterdam. Via de trein naar Tiel en 
de pont in Wamel kwam zij op 4 mei 1944 met zo’n dertig kinderen in het land 
van Maas en Waal terecht. Ceciel kwam bij de ouders van Leida de Leeuw, in 
het burgemeestersgezin wat al bestond uit elf kinderen! Ze is maar vier weken 
gebleven, vrijwel alle kinderen gingen toen weer terug. Voor ons is niet 
duidelijk wat de reden was voor de verplaatsing van deze kinderen in de 
maand mei. Ook Alphen was toen nog bezet gebied. Reizen was dus zeer 
gevaarlijk. 
 
Een ander kind, Corrie 
Buijs, kwam terecht bij de 
familie Toon Hol die toen 
aan de Greffelingsedijk op 
nr. 33 woonde. Hij is niet, 
zoals Ceciel, met de groep 
teruggegaan, maar in 
Alphen gebleven. Corrie 
werd in november door 
een granaatscherf 
getroffen terwijl hij in de 
polder tussen Alphen en 
Dreumel op het land was. 
Hij stierf in Nijmegen en is 
in Alphen begraven. Op 
zijn graf ligt een kleine 
natuursteen met een 
metalen bordje erop. Hij 
werd maar twaalf jaar. 
 
 



Brand (3) 
 
In de vorige delen van deze serie over brand zagen we dat er ruim 
tweehonderd jaar geleden ook al heel wat geregeld was over hoe men moest 
handelen bij brand. Natuurlijk moesten deze voorschriften wel bekend worden 
gemaakt aan de bevolking. Daarvoor kon men in die tijd geen gebruik maken 
van huis aan huis bladen. 
 
In het regionaal archief in Nijmegen vonden wij een “Register ter inschrijvingen 
van Publicatien, Bekendmakingen, Waarschuwingen, enz. van den 
Burgemeester van Appeltern” vanaf het jaar 1829. Daarin is te lezen dat de 
bekendmakingen bij de kerk werden aangeplakt, maar ook werden 
voorgelezen. Wij Alphenaren komen er in de mening van de burgemeester (De 
Villers) niet zo gunstig vanaf, want al in 1830 wordt verkondigd: “Eene 
nalatigheid in het nakomen der van wege het bestuur vastgestelde bepalingen, 
aan veele Alphensche ingezetenen zoo eigen,……… 
 
Op 16 april 1832 doet hij er nog een schepje bovenop met de volgende aan 
ons adres gerichte waarschuwing: 
“De Burgemeester van Appeltern ontwaart, hebbende dat onderscheidene 
zijner ingezetenen vooral in het dorp Alphen, zich veroorloven op de publieke 
wegen langs de huizen, schuren en verdere gebouwen en meerdere 
gevaarlijke plaatsen met open pijp zonder dopje te rooken, 
Inziende het gevaar waarmede deze onachtzame gewoonte gepaard gaat, 
waarschuwt bij deze ten strengste een iegelijk zich hiervan in het vervolg 
bijzonder te wachten.” 
Verder schrijft hij nog: “Wijders wordt hun bij deze uitdrukkelijk aanbevolen om 
in het algemeen toe te zien, dat geene overtredingen tegen de politie in hunne 
kerspelen begaan worden en in het bijzonder tegen alle roekeloosheden met 
vuur en licht worde gewaakt, en eindelijk dat alles, wat tot de gezondheid, en 
de zindelijkheid op de publieke wegen, kan bevorderlijk zijn, worde 
gehandhaafd”. 
 
 
Dikke boom (vervolg) 
 
In onze nieuwsbrief van december 2014 maakten we melding van een 
krantenartikel dat in 1875 in de krant stond over een bijzonder dikke boom die 
in Alphen was geveld. Een omtrek van meer dan 5 ½ meter werd daarbij 
aangegeven. Wij vroegen ons af of iemand ooit over deze boom gehoord had 
en misschien nog kon vertellen waar hij had gestaan. 
 
Nu hebben we in de Tielsche Courant van 28 maart 1875 de advertentie die op 
de volgende pagina staat gevonden: 
 

Ongetwijfeld wordt hier 
het hout van de bedoelde 
dikke lindeboom te koop 
aangeboden. De verkoop 
vindt plaats bij het 
woonhuis van de eigenaar 
van de boom en die woont 
“aan den Hoek”.  
Hier wordt bedoeld het 
deel van Alphen wat bij 
velen van ons bekend is 
als “het Hoekeind”: de 
Molendijk 1-13. Op deze 
manier is het ons dan toch 
gelukt om de plek te 
vinden waar deze boom 
heeft gestaan! 
 
Onderstaand kaartje uit 
1850 toont dit deel van 
Alphen. Daarop is te zien 
dat er toen ook vanaf deze plek een voetveer was naar Lithoijen. 
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