
Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was de bevolking in de ons 
omringende landen er heel slecht aan toe. Kinderen in Duitsland, Oostenrijk en 
Hongarije waren tijdens de oorlog verzwakt en ondervoed geraakt. Er kwamen 
acties op gang waarbij kinderen uit die landen werden opgehaald om in 
Nederland bij families aan te sterken. De Hongaarse premier en een priester 
gingen langs de kerken om “vakantiekinderen” bij Nederlandse pleegouders 
geplaatst te krijgen. In heel Nederland vonden zo wel 5000 kinderen een 
pleeggezin. 
Ook financiële steun was daarbij  natuurlijk nodig en daarvoor werden er overal 
collectes gehouden. Dat ook de Alphenaren zich hierbij niet onbetuigd hebben 
gelaten blijkt wel uit het volgende artikeltje uit de Waalbode.  
 

�
 
 
 
Oplossing zoekplaatje Busreis 1954 (2) 
 
Ook voor het tweede zoekplaatje m.b.t. de busreis in 1954 kregen we helaas 
geen enkele oplossing binnen. Op onze website zijn de foto’s nog eens terug 
te kijken. Hopelijk weet iemand toch nog wat personen te herkennen. 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
 
p/a Greffelingsestraat 23 | Peer Witzel tel. 56 2195 
6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
Elke donderdagavond in de Edohof | Johan de Jong tel. 56 1557 
van 20.00 tot 22.00 uur |  
  |  
RegioBank NL45RBRB0918497752 | email: wham@alphenaandemaas.com 
KvK nr. 11069033  | www.alphenaandemaas.com 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 

Nieuwsbrief                  februari 2021, nr. 142 
 
 
Het nieuws van honderd jaar geleden 
 
Jagen was honderd jaar geleden ook al een geliefde bezigheid. Dat deze 
hobby niet ongevaarlijk was blijkt uit onderstaande berichtjes uit de Waalbode 
en Tielsche Courant. In het eerste bericht legt de agent bijna het loodje, in het 
tweede is J.v.L. bijna het haasje. 
 

 
 

 



De politie had in vroeger tijden ook de ordehandhaving in de kerk als taak. Er 
was achter in de kerk een kleine verhoging waar de politie een vaste plaats 
had. Als er onrust ontstond werd er proces verbaal opgemaakt en moest de 
beklaagde zich voor de rechtbank verantwoorden. In de Waalbode vonden we 
onderstaand berichtje. In andere berichten over dit vergrijp dat op 20 maart 
1921 plaatsvond, wordt nog vermeld dat de pastoor als getuige verklaarde dat 
hij na het eindigen van de mis in het gebed was gestoord doordat met een 
hard voorwerp, een spijker, althans iets van dien aard, aan de buitenzijde van 
het koor werd geslagen. 
 

 
 
Ook in de Waalbode konden we lezen dat er een bijzonder jubileum werd 
gevierd op 26 oktober 1921. Toon Hol (1865-1928) was 40 jaar doodgraver en 
zorgde voor het luiden van de klok en het opdraaien van het uurwerk. Hij was 
niet getrouwd. Hij woonde in de Schoolstraat, waar nu het oorlogsmonument 
staat. Als hij zeven jaar later sterft wordt op zijn bidprentje vermeld dat hij “met 
groote trouw en nauwgezetheid de geloovigen heeft opgeroepen ter kerke en 
zijne diensten verleend als het H. Misoffer werd opgedragen en bij de 
kerkelijke plechtigheden”. 
 

 

Zoekplaatje Hoge hoed 
 
Het onderstaande zoekplaatje zat als negatief bij een foto van een gouden 
bruiloft geplakt maar het is duidelijk een ander gezelschap. Wij weten er verder 
niets van. Wie weet het wel? 
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