Zoekplaatje Busreis 1954

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Onderstaande foto is een uitsnede van een grote groepsfoto die werd gemaakt
tijdens een busreis in 1954. We weten hiervan al veel namen maar op dit
stukje van de foto missen we er nog een paar. Het is lang geleden, maar we
hopen toch dat iemand nog zijn opa of oma weet te herkennen.
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Wimke Derks
?
?
?

5. Harrie van Dijk?
6. Trui Verhoeven
7. Dokter Buijs

8. ?
9. ?
10. ? Roeffen

Oplossing zoekplaatje Zilveren P.T.T. jubileum
Stefan van Wichen en Martine Klijmij vertelden ons de namen van de drie
personen rechts op de voorgrond. Van links naar rechts zijn dit Janus Lagarde
(met hoed), Truudje Lagarde en Jo Lagarde-van Wichen. Hiervoor onze
hartelijke dank. Wie kan ons nog de laatste naam, van de heer helemaal links
op de foto, vertellen? De foto is uiteraard terug te zien op onze website.
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De historie van WHAM (2)
Nadat speelotheek
Bruintje Beer er mee
stopte, kreeg WHAM in
2011 de gelegenheid om
“uit de kast” te komen.
Deze ruimte was
aanmerkelijk groter en
de huur voor dit stukje
dorpshuis ging fors
omhoog. Ook de
repetities van de
muziekvereniging in de
gymzaal ernaast waren
voor de gesprekken niet
ideaal. De verzameling
groeide gestaag door de
ijver van de leden van de werkgroep.
Toen de Hucht verbouwplannen begon te maken, meldde WHAM zich dan ook
voor een vergroting van hun ruimte. De geplande verbouwing was de reden
dat er dan tijdelijk naar een andere ruimte zou moeten worden verkast. Die
mogelijkheid werd op een presenteerblaadje aangeboden omdat de
Dagopvang uit de EDOhof vertrok. In 2014 werd de Alphense geschiedenis
overgebracht naar een
ruime zaal in het
Ouderencentrum. Door
een subsidie van
woningstichting De Kernen
kreeg de collectie een veel
betere plek in mooie
kasten. Er ontstonden
ondertussen in
verschillende andere
dorpen historische
verenigingen die zeker
jaloers waren op onze
super locatie van wel 50
m2!

In het coronajaar 2020 zijn
we opnieuw verhuisd,
terug naar het dorpshuis,
het trefpunt voor de
Alphenaren. Al onze
boeken en
opbergmaterialen zijn met
fantastische hulp van een
aantal vrijwilligers in de
week van 5 oktober de
trap op gedragen (!) en
hebben een plaats
gekregen op de
zolderverdieping van de
Hucht 2.0. Door de
coronamaatregelen kunnen we u nog niet laten zien hoe het er uit ziet, maar
we gebruiken deze tijd wel om ons zo goed mogelijk te “nestelen”. En uiteraard
hopen we u zo snel mogelijk te kunnen ontvangen op onze nieuwe stek.

Ouderencentrum EDOhof (1989 – 2020)
Na ruim dertig jaar heeft de 50+ seniorenvereniging EDO haar eigen
onderkomen in de EDOhof moeten prijsgeven. Op 24 november is de
huurovereenkomst bij De Kernen beëindigd.
De seniorenvereniging heeft dertig jaar geleden de voormalige kleuterschool
met hulp van vrijwilligers helemaal aangepast aan de wensen van de
gebruikers. De bewoners van een drietal aanleunwoningen bij het grasveld
naast de school zouden ook van deze voorzieningen gebruik kunnen maken.
Helaas is dit initiatief van Cornelis van de Wert, die indertijd voorzitter was van
de woningstichting, toen niet helemaal uit de verf gekomen.
De aanleunwoningen werden aanvankelijk bewoond door Lin van Uden, Anna
Appeldoorn, Jan Gremmen en later Herman Schilperoord. Later hebben ook
jongeren in deze huizen gewoond, maar toen was het idee van
aanleunwoningen al verlaten.
Het zalencomplex is al die jaren voornamelijk gebruikt door leden van de
seniorenvereniging. Er was een voorziening om gezamenlijk eens per week
een maaltijd te gebruiken, men kon er biljarten, sjoelen en kaarten. De grote
zaal was ook geschikt om een partij koersbal te spelen op een speciaal
daarvoor uitgerolde mat. Verder waren er door het jaar heen activiteiten
waarbij de leden gezellig samen kwamen, koffie en een drankje dronken en
soms ook met een maaltijd werden verwend, die door de vrijwilligers werd
verzorgd. Een paar keer per maand werd er bingo gespeeld.

In 1991 moest de seniorenvereniging flink wat ruimte inleveren toen de
Dagopvang zich in het gebouw vestigde. In 2000 werd deze ruimte nog eens
flink uitgebreid.
In 2014 kwamen deze zalen weer leeg en vond WHAM er zijn plek. Toen
enkele andere verenigingen moeite kregen om hun repetitieavonden in het
dorpshuis in te plannen vonden ook zij onderdak in dit gebouw. Het kerkkoor,
Vrouwen van Nu en later ook de yogaclub konden hun bijeenkomsten houden
zonder daarbij andere groepen te storen of door anderen gestoord te worden.
In de periode van de verbouwing van de Hucht werd het echt druk in de
EDOhof. Behalve de reguliere gebruikers was er nu ook plaats voor aerobic,
het smartlappenkoor, de dartclub maar ook grote bijeenkomsten als de intocht
van Sinterklaas. Door een goed samenspel hoefden maar weinig verenigingen
uit te wijken naar accommodaties in de dorpen in de buurt.
Het gebouw zal aan de buitenkant weinig veranderingen ondergaan, maar in
het gedeelte, waar nu de keuken en enkele zalen zijn zal straks na de
verbouwing voor drie alleenstaande ouderen een woning worden gemaakt.
Ook de bestaande woningen zullen dan weer aan deze doelgroep worden
verhuurd. Een centrale ruimte zal geschikt worden gemaakt voor deze
bewoners om samen te recreëren of te eten.

Oplossing zoekplaatje Boerenbruiloft 2010
Onze tweede oproep in de vorige nieuwsbrief leverde toch nog alle namen op
van het zoekplaatje van oktober. Aan allen die alsnog reageerden onze
hartelijke dank!
1. Juffrouw Tekla Leemker
2. Meneer Kees Pronk
3. Peter Tijssen
4. Bart de Wildt
5. Noraly Lagarde
6. Myrthe Leijten
7. Sven van den Heuvel
8. Steven van Beuningen
9. Willem Kuijpers
10. Jelle Strik
11. Tim Jansen
12. Sanne Hermans
13. Sander van Beuningen
14. Charlot Stensen
15. Sterre de Leeuw
16. Daniël Hol
17. Josje van Iterson

18. Sylvana Hermans
19. Finn Roos
20. Marijn Strik
21. Britte Janssen
22. Nick Reuser
23. Meike Smits
24. Joëlle van Zon
25. Lois Tijssen
26. Roan Pfeiffer
27. Sanne Smits
28. Ties de Leeuw
29. Luca van Hoogstraten
30. Stijn Strik
31. Bor van der Heijden
32. Milan Beun
33. Kayo van de Weerdt
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