
Zoekplaatje Medewerker Philips 
 
Het onderstaande zoekplaatje, dat ook weer uit de dorpsfilm van 1968 komt, 
toont een medewerker van het Philipsfabriekje. We weten niet zeker of hij wel 
uit Alphen komt. Misschien kan iemand ons nog vertellen wie het precies is. 
 

 
 
 
Oplossing zoekplaatje Film 1968 
 
De oude baas op ons vorige zoekplaatje was Jan de Bijl uit Lith. 
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De jaren 1963 – 1973 
 
Bij onze tentoonstelling van zondag 7 oktober haalden we letterlijk alles uit de 
kast om onze bezoekers een terugblik te geven in deze jaren, waarin er veel in 
Alphen veranderde. Zoals gewoonlijk konden we daarvoor putten uit hetgeen 
Cornelis van de Wert in zijn jaarmappen verzamelde. Bijna evenveel materiaal, 
foto’s en krantenartikelen hebben we ondertussen toegevoegd aan deze 
verzameling omdat vele Alphenaren deze bij ons hebben aangeleverd. 
Boeiend middelpunt van dit alles was de film die precies 50 jaar geleden werd 
gemaakt en die het dagelijks leven in Alphen vertoont. De voorraad dvds die 
van deze film te koop was, was in een mum van tijd uitverkocht, maar zal bij 
het verschijnen van deze nieuwsbrief weer ruim op voorraad zijn. 
 
Straatbeeld 
Vanaf de Nieuwe 
Schans waren de 
munitieschepen in de 
Oude Maasarm een 
opvallend verschijnsel. 
Verderop stonden langs 
de dijk nog de 
knotwilgen en voorbij 
Greffeling de hoge 
populieren. Er waren 
nog allerlei leveranciers 
die hun spullen huis 
aan huis bezorgden en 
vrijwel alles was nog in het eigen dorp te koop. De eerste frietkraam verscheen 
bij de “Vijfsprong” en er was nog een normale busverbinding. We hadden nog 
geen pinautomaat, maar wel een Boerenleenbank en een postkantoor.  
 
Verplaatsing molen 
Op woensdag 3 april 1963 werd de standerdmolen aan de Molendijk ongeveer 
25 meter verplaatst en daarna helemaal gerestaureerd. Hiervan waren destijds 
filmbeelden te zien op het journaal en er stonden foto´s in verschillende 
kranten, zelfs het Friese Dagblad!  
Op de oude plaats zou de molen gevaar hebben opgeleverd voor het almaar 
drukker wordende verkeer op de dijk. In de kranten werden echter de 
uitbreidingsplannen van de molenaar (bouw van een schuur) als reden 
genoemd. 



Wit-Gele Kruis gebouw 
In 1963 kreeg Alphen een eigen Wit-Gele Kruis wijkgebouw. De wijkzuster had 
daar haar consultatiebureau. Hier werden de inentingen gedaan. Zuster Nel 
Sleijpen woonde ook in een deel van het gebouw. De huisarts dokter Polman 
was bij de consultaties aanwezig. Later was er op enkele dagen in dit gebouw 
ook het spreekuur van de dokter. Op het gebouw staat een eerste steen met 
het jaartal 1962. Uiteindelijk is het gebouw in 1963 in gebruik genomen. Om 
het nodige geld bij elkaar te krijgen verzon men een ludieke actie: er werden 
doosjes met lucifers verkocht met een speciaal etiket. 
 
Pastoor de Bresser 1964 
Deze pastoor kwam op 22 maart 1964. Hij volgde pastoor Willems op die 
waarnemend pastoor was nadat pastoor van Schaijk in 1962 om gezondheids-
redenen moest stoppen met zijn taak als herder van deze parochie. Pastoor de 
Bresser ging voortvarend te werk. In de kerk werd het orgel vernieuwd en er 
kwam een nieuwe geluidsinstallatie. Dit is ook de tijd dat in de kerk de 
altaartafel werd gemaakt en de pastoor, in een verhoogd priesterkoor, met het 

gezicht naar de parochianen kwam te 
staan. De pastoor stimuleerde het 
verenigingsleven en had uit zijn vorige 
functie vele contacten. Daardoor 
gebeurde het bijvoorbeeld dat een groep 
van 200 kinderen van Hongaarse 
vluchtelingen, die hun hele leven al op 
verschillende plaatsen in Nederland en 
België woonden, twee weken in Alphen 
op kamp kwamen om te leren over het 
leven en de gewoonten van hun 
geboorteland.  
De pastoor haalde ook een jongen, die 
een merkwaardige bloedziekte had, uit 
een weeshuis en nam hem op in Alphen 
op de pastorie. Deze Theo Krus kreeg 
later zelfs de achternaam van de pastoor 
en groeide op met de kinderen in Alphen. 
Elk huisgezin in Alphen had een foto van 
pastoor de Bresser gekregen, die in vele 
huizen toen nog op de 
schoorsteenmantel prijkte. 

 
Bibliobus 1966 
Wie in Alphen boeken van een bibliotheek wilde lezen, was aangewezen op 
een beperkte hoeveelheid boeken die geleend konden worden in het 
parochiehuis. Toen deze voorziening werd uitgebreid door een bus, waarin een 
grotere collectie aanwezig was en waar je bovendien kon bestellen uit andere 
filialen, werd het aanbod aanzienlijk vergroot. 

Bouw nieuwe school Mariënhof 1969 
Onlosmakelijk hiermee verbonden is de vondst van de grote hoeveelheid 
munten bij de sloop van de boerderij ’t Hof die stond op de plaats waar de 
school gebouwd moest worden. Kinderen van ´t Kleuterhofke, waarvan het 
eerste deel al in 1965 was gebouwd, vonden bij het spelen de eerste munten. 
Vele Alphenaren gristen daar in de avonduren muntjes weg die bij de 
werkzaamheden tevoorschijn waren gekomen. Caféhouder Toon Story had 
enkele vrachtwagens grond opgekocht om zijn tuin bij de Maas op te hogen.  
Toen hij deze grond liet verspreiden bleek daar het leeuwendeel van de 
munten in terechtgekomen te zijn. 
 
Vrouwenpartij MIES 1970 
In 1970 kwam er voor het eerst bij de verkiezingen in onze gemeente een lijst 
met alleen maar vrouwen. De lijst M.I.E.S. (meer inspraak en samenwerking) 
was daarmee zelfs de eerste en enige in de provincie. Twee raadszetels 
leverde deze verkiezing op. Behalve Mevr. v.d. Vlist uit Maasbommel kwam 
ook Willemien de Leeuw-van Oorsouw in de gemeenteraad. Later werd zij nog 
enige tijd wethouder. 
 
Aanleg dorpsplein. 
In 1965 werd een plein aangelegd bij de kerk. Daarop konden verschillende 
activiteiten plaatsvinden. In het begin was het ook de plek waar de hoogste 
groepen van de basisschool slagbal speelden. Aanvankelijk stonden er ook 
banken en bloembakken op dit plein en was het helemaal betegeld. Later 
werden de hoeken gevuld met rode split.  
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