
Zoekplaatje Augustus 1949 
 

 
 
Wie kan ons vertellen wie er op deze foto staan? Op de achterkant staat 
geschreven “augustus 1949”.Verder weten we er niets van.  
 
 
Oplossing zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (10) 
 
Terwijl we de nieuwsbrieven nog aan het rondbrengen waren, kwam de eerste 
naam al binnen. Helaas ging het met de rest niet zo snel, maar toch hebben 
we weer bij 3 foto’s een naam gekregen. Nr. 29 is Cees van Rossum uit 
Wamel, nr. 67 is Coen van Toon van Wichen en nr. 68 is Henk Hol.  
Allen die reageerden onze hartelijke dank. 
Kijk nog eens in de Zoekplaatjes rubriek op www.alphenaandemaas.com om 
alle foto’s terug te kijken. Wie weet kunt u ons de laatste vijf namen vertellen. 
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VANWEGE HET NIET VERSCHIJNEN VAN DE UNION I.V.M. HET CORONA 
VIRUS WORDT ONZE NIEUWSBRIEF DEZE MAAND LOS BEZORGD. 
 
 
Watervoorziening 
 
Dit krantenartikel van 
bijna 100 jaar geleden 
laat zien dat niet 
alleen het probleem 
van teveel water, maar 
ook dat van 
onvoldoende water, 
onze gemoederen al 
lange tijd heeft 
beziggehouden. De 
ruilverkaveling heeft 
hier in de vijftiger jaren 
grote verbeteringen in 
gebracht. Het Quarles 
van Uffordgemaal op 
Moordhuizen zorgt 
voor een oplossing 
van de afwaterings-
problemen in het 
komgrondengebied. 

De Gelderlander, 28 mei 1921 
 
Aan het einde van de vijftiger jaren kregen we ook in Alphen waterleiding. 
Mensen boven de zeventig weten nog dat in Alphen iedereen een pomp in huis 
had. Geen aanrecht, maar een “pompsteen” waar de emmer ingezet werd die 
moest worden volgepompt. Op deze manier moest het water worden 
aangevoerd wat voor het dagelijks gebruik nodig was.  
Na de oorlog was er materiaal schaarste, maar het Rijk verklaarde zich bereid 
de exploitatiekosten voor de aan te leggen drinkwaterleiding voor zijn rekening 
te nemen. Op 1 juli 1945 bedroeg het aantal aansluitingen in het rivierengebied 
rond de 400 en de lengte van het hoofdleidingnet 165 km. In 1953 bedroegen 
deze getallen respectievelijk 11.500 en 490 km. Pas in 1951 kwam de subsidie 
af voor het Land van Maas en Waal en volgens berichten werden toen ook in 
Leeuwen en Druten de eerste buizen voor de streekwaterleiding in de grond 
gegraven. Tot dan was alleen Wijchen van waterleiding voorzien. In 1953, zo 



vermelde de Arnhemsche 
Courant, is al 40 km gelegd, 
hetgeen volgend jaar zal zijn 
uitgegroeid tot rond 60 km met 
o.a. aansluitingen in de 
gemeente Appeltern. 
In 1955 kwam Alphen aan de 
beurt. Deze positieve geluiden 
werden een jaar later wel 
bijgesteld. Men verwachtte dat 
in 1957 het hoofdleidingnet in 
dit gebied voltooid zou zijn. Dan 
zou rond 225 km leiding zijn 
gelegd, waarop 6000 percelen 
aansluitbaar waren. De aanleg 
verliep voorspoedig waar 
bijvoorbeeld voor de 
ruilverkaveling de nieuwe 
wegen werden aangelegd. 
Verder duurde het wel tot 1962 
voor er overal in Alphen 
waterleiding was. 
 
 
 
 

Algemeen Dagblad, 
26 mei 1956 

 

 
Aanleg waterleiding in de Greffelingsestraat  
 

Inlichtingen gevraagd 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen noodgedwongen een 
andere verblijfplaats gehad. De communicatie was slecht en daardoor kwam 
het voor dat men niet meer wist waar familieleden waren gebleven. Soms ging 
het ook om personen waar men tijdens de oorlog contact mee had gehad en 
die plotseling naar elders waren vertrokken. In kleine berichtjes in de krant kun 
je in 1944 en 1945 vaak een oproep zien waarin gevraagd wordt of 
familieleden of kennissen zich via de krant willen melden. Zo werd in de tijd dat 
we nog niet konden telefoneren vaak met succes toch weer iemand 
teruggevonden. 
 

   
 

De Gelderlander, 6 december 1944    Arnhems Dagblad 3 mei 1945 
 
 
WHAM Vakantietips 
 
Dit is onze laatste nieuwsbrief voor de vakantie. In september pas komt de 
volgende uit, hopelijk in de Union en anders valt ie gewoon weer los in uw bus. 
 
U hoeft u echter niet te vervelen in deze periode want vanaf donderdag 11 juni 
starten we de wekelijkse inloopavonden in ons documentatiecentrum weer op. 
Vanaf 20.00 uur bent u welkom. We maken een aparte in- en uitgang met 
voorzieningen voor handontsmetting en uiteraard blijft iedereen op gepaste 
afstand.  
 
Vanaf dan is ook het nieuwe boek van Koosje de Leeuw: “Een te grote jas” bij 
ons te koop voor € 17,95. Een echte aanrader om wat vakantie uurtjes mee 
door te brengen! 
 
Tenslotte wijzen wij u er nog op dat op donderdag 16 juli vanaf 17.20 uur, elk 
uur bij Omroep Gelderland een deel van de film over Alphen uit 1968 herhaald 
wordt. Zonder namen, maar met deskundig commentaar van Ted van Geffen 
en Ben van Dijk. De gehele film met alle namen is uiteraard ook nog steeds bij 
ons te koop voor € 15,00. 
 
Blijf gezond allemaal en voor wat de nieuwsbrief betreft: tot september. 
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