
Zoekplaatje Daar bij die molen 
 
In april 1963 werd de molen in zijn geheel ongeveer 25 meter verplaatst vanaf 
de dijk richting de Maas. Dat gebeurde over rails met behulp van takels. Er 
waren zelfs beelden van te zien in het journaal! Onlangs konden we de 
originele foto kopen die destijds in de kranten stond. In een uitsnede is hier 
een zevental jongens afgebeeld. Wie herkent iemand op deze foto? 
 

 
 
 
Oplossing zoekplaatje IJsbeer (3) 
 
Van diverse kanten kregen we de oplossing van deze foto bij de dierentuin in 
Rhenen. Lia Borneman-Henzen, zelf helemaal rechts op de foto, kwam samen 
met andere leden van het zangkoor met de meest complete oplossing: v.l.n.r.: 
meester P. van Oorsouw, Marian Janssen, Gonnie van Gessel, Hennie Derks, 
Juffrouw Tonia Hol, Tina Hooijmans, (ijsbeer), Joke van Wichen, Annie de 
Leeuw, Truus (dochter van Fons) de Leeuw en Lia Henzen. Iedereen hartelijk 
dank voor de aangeleverde oplossingen! 
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Aannemersfamilie Van Heck 
 
In de nieuwsbrief van september 2018 hebben we vermeld, dat aannemer 
Johan van Heck (1889-1956) een eeuw geleden het stoomgemaal De Tuut in 
Appeltern bouwde. Maar bij nader inzien bleek dit zijn broer Gerrit van Heck 
(1880-1963) te zijn geweest. Johan en Gerrit waren de zoons van aannemer 
Martien van Heck (1848-1910). Hun opa Geert van Heck kwam uit Lith en staat 
in de akten van de burgerlijke stand bij geboorten, huwelijken en overlijden als 
timmerman vermeld.  
 
Gerrit en Johan van Heck hadden in Alphen een groot bouwbedrijf. De 
gebroeders Van Heck bouwden o.a. in Lith de R.K. Meisjesschool in 1921, en 
het Liefdegesticht in Ravenstein (1922). Verschillende kerken, zoals in 
Vorstenbosch (1932) en de St. Antoniuskerk in Groesbeek (1934), staan op 
naam van Johan van Heck. Voor ons is het meest bekend de afbraak en 
vrijwel helemaal opnieuw opgebouwde St. Lambertuskerk in Alphen.  
 

 
 Huis van Johan van Heck Huis van Albert van Heck 
 
In 1934 is er sprake van het bouwbedrijf J.M. van Heck en Zn. als ook Martien 
(1916) een steentje bijdraagt. In 1936 bouwen zij een kerk in Mierlo en in 1938 
in Winssen. Ook verschillende huizen hier in het dorp zijn door de Van Hecks 
gebouwd, zoals de onlangs weer verkochte villa’s aan de Greffelingsedijk 39 
(woonhuis Johan) en 49 (woonhuis broer Albert van Heck).  
 
In de gevel van het huis aan de Schansedijk 1 is een bijzonder patroon in het 
metselwerk te zien. Dit gebouw werd gebouwd voor een werknemer van Van 
Heck (zie linker foto op de volgende pagina).  
 



     
 
In een advertentie in 1954 zagen we de foto van de boerderij Edenoord in 
Druten aan de Heersweg (foto rechts).  
Rond 1955 werden in de polder tussen Alphen, Dreumel en Wamel de 
ruilverkavelingsboerderijen neergezet. Daarvan werden o.a. in Alphen de 
boerderijen aan de Lindenlaan van Al van Geffen, Jan van Lent en Wim Smits 
en aan de Wamelseweg van Piet de Leeuw gebouwd door Gerrit van Heck 
(1916-1997). Hij was zoon van Gerrit van Heck sr. 
 

 
 
Bijzonder is ook nog wel bovenstaande activiteit, die vermeld werd in De 
Waalbode van 22 maart 1922 
 
 
Van Nijmegen naar Appeltern in 1834 
 
Het bestellen of versturen van een pakje… Het gebeurt heden ten dage met 
het grootste gemak. Binnen een dag is verzending van A naar B geregeld. Het 
is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen dat zoiets tussen Nijmegen en 

Appeltern in 1834 moeilijk, ja zelfs onmogelijk was. In oktober van dat jaar 
wordt aan de burgemeester van de gemeente Appeltern, waar Alphen toen bij 
hoorde, gevraagd of er “correspondentie” zou kunnen zijn tussen Nijmegen en 
Appeltern. Een deel van het uitgebreide antwoord hebben wij hierbij 
overgenomen uit het Register van Uitgaande brieven van de burgemeester van 
Appeltern. 
 
“dat mij, na overweging van het daarin vervatte onderwerp, in overleg en 
overeenstemming met mijn ambtgenoot te Druten, is voorgekomen, dat het 
voorgestelde plan, om namelijk tot bevordering eener geregelde 
correspondentie drie malen ’s weeks een postkarretje uit Nijmegen te doen 
vertrekken langs den Waalkant tot Dreumel, en van daar over Appeltern en 
Wijchen terug naar Nijmegen, niet anders zal kunnen worden uitgevoerd, dan 
met één nacht te mogen overblijven, aangezien die toer, met geene 
mogelijkheid op een dag kan worden afgelegd;“ 
 
De burgemeester beschrijft dan verder hoe zo’n tocht zal moeten verlopen met 
een tijdschema erbij: 
“Het vertrek van Nijmegen des morgens om 7 uur (of zoveel vroeger of later 
als met de aankomst der post aldaar doelmatig zal zijn, waarnaar dan ook de 
volgende tijdstippen evenredig veranderen moeten), om aan te komen bij de 
Burgemeester van Beuningen te Weurt ten half 8 ure. Bij dien van Ewijk: half 9 
ure, bij die van Druten: half 10 ure. 
Om aldaar een uur te overblijven en vervolgens aan te komen bij den 
Burgemeester van Wamel te Leeuwen om half 12 ure; bij dien van - en te 
Dreumel, met bevoegdheid op zich, des verkiezende ¼ uur te mogen 
ophouden te Wamel, ten half 2 ure, den Binnen- of Kleiweg te mogen rijden ten 
half 6 ure, te Appeltern overnachten en van daar te vertrekken den volgende 
morgen ten 7 ure, om aan te komen bij den Burgemeester van en te Batenburg 
ten half 8 ure. 
Bij dien van Bergharen te Leur ten 9 ure, bij dien van en te Wijchen ten half 10 
ure, te Nijmegen ten 12 ure. 
De stukken van de Burgemeesters van Horssen en Balgoij en Keent zouden 
het meest gevoeglijk, vóór de aankomst der boden, bezorgd behoren te 
worden te Druten en te Wijchen.” 
 
Als dit plan zo uitgevoerd wordt wil de burgemeester ook graag: 
“tot bevordering van bezuiniging en algemeen gerief, aan den postrijder de 
bevoegdheid te laten, om ook personen of brieven van particulieren te mogen 
meenemen, zonder daardoor eenige vertraging in de dienst te veroorzaken, en 
wel tegen betaling voor passagiers, (die echter in geen geval meer dan twee 
tevens zouden mogen worden medegevoerd) van 15 cents per uur en van 
brieven tot en met Druten 5 en verder 10 cents; voorts pakketten naar billijke 
evenredigheid.” 
 
De Burgemeester der Gemeente Appeltern De Villers. 
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