Zoekplaatje Broers en zus 1956

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
Over dit zoekplaatje weten we zo
goed als niets te vertellen. We
kregen het onlangs in handen uit een
nalatenschap van de familie Hofmanvan Koolwijk. Op de achterzijde van
de foto staat 15 juli 1956
geschreven.
In die tijd was er in Alphen een
politieman die Hofman heette.
Mogelijk zijn het zijn kinderen en is er
nog iemand die ze weet te
herkennen. Alle hulp is welkom. We
hebben nog een aantal foto’s uit
dezelfde bron.

Oplossing Zoekplaatje Kleuters 1965
Op de foto, die mogelijk toch al in 1964 van de kleutergroep is gemaakt, zijn op
de voorste rij zittend herkend (van links naar rechts): Tineke Strik, Diny van Mil
en in het midden Betsie van den Boogaard en rechts geknield Mechtild
Verhoef. Tussen de staande jongens en meisjes werden (ook van links naar
rechts) genoemd Beppie Derks, Tonnie van de Wert, Harrie van Gruijthuijsen,
Thea van Lith en Helmien van Wichen. We hebben de oplossing nog niet
compleet, dus misschien herkent nu nog iemand zichzelf of klasgenootjes.
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Ongeluk 1897
Zo’n 125 jaar geleden was reizen nog een hele onderneming. Toen was een
reis naar Amsterdam lastiger dan nu naar New York! Toch gingen in augustus
1897 al acht gegoede burgers uit Alphen en Maasbommel per koets via
Kranenburg naar Kevelaar op bedevaart, zo blijkt uit een artikel dat in
verschillende kranten verscheen. Ook Kranenburg was een bedevaartsoord.
Volgens de overlevering zou daar in het jaar 1279 een herder na een
Paasdienst de geconsacreerde hostie niet hebben doorgeslikt, maar
uitgespuugd in een spleet van een boom. De herder biechtte dit op bij zijn
priester. Deze ging zoeken in de boom maar vond de hostie niet. Maar toen de
boom dertig jaar later werd gekapt als brandhout werd in de boom de vorm van
het Christusbeeld teruggevonden, dat al snel door talrijke pelgrims werd
vereerd. Deze reis had echter een zeer onfortuinlijke afloop: één van hen
verongelukte en enkele anderen raakten gewond toen de koets met hoge
snelheid in het Reichswald van een berg af reed.
In de kranten wordt deze gebeurtenis uitgebreid omschreven. Van de
inzittenden zijn niet de namen maar wel de initialen vermeld. Wij denken dat
wethouder Frans van Lent, en de raadsleden P.G. de Leeuw en Hendrik
Mollenberg uit Alphen bedoeld zijn. Jan Banken kwam uit Altforst. Uit
Maasbommel verongelukte wethouder Jan Luijpen. Ook Secretaris Reinier
Tengnagel van Teeffelen zat in de koets. Wie bedoeld werden met A.v.E en
J.H.B. hebben wij nog niet kunnen vinden.

De journalist uit die tijd
vermeldde verder bij het
artikel dat er heel veel
betrekkingen
opengevallen zouden
zijn als dit ongeluk nog
ongunstiger was
afgelopen. Alle
inzittenden bekleedden
namelijk verschillende
betrekkingen en zo zaten
in deze koets dus wel
drie kerkmeesters, twee
wethouders en
ambtenaren van de
Burgerlijke Stand, drie
raadsleden, drie
secretarissen, drie
ontvangers, drie zetters
van de belasting, zes
armmeesters en twee
poldermeesters. Je kunt
dus wel zeggen dat al
deze heren verschillende
petten (of hoeden) op
hadden!

Onze dorpsgenote Dana
Treadwell van Fun Art
Alphen heeft speciaal
voor ons bijgaande
grappige illustratie van
dit voorval gemaakt. Zij
verzorgt voor groepjes
hobbymatig schilderen
en tekenen.

Alphense klompen
Op de folder van het klompenpad,
dat onlangs is geopend, zijn de
klompen te zien van Jan Gremmen
(1911-2000). De kleine exemplaren
werden gedragen door zijn
kleinzoon Jan Gremmen (foto
Marietje de Leeuw-Derks).
Dorus Gremmen, de oudste broer
van Jan Gremmen sr, was in de
dertiger jaren van de vorige eeuw
zover wij weten de enige klompenmaker in Alphen. Dat beroep oefende hij al
uit toen hij nog thuis woonde, aan de Dreumelweg. Na zijn huwelijk woonde hij
aan de Molendijk, op de hoek met de Melkstraat. Daar had hij een aparte
klompenmakerij. In de periode dat er geslacht werd lieten de mensen daar ook
worst, spek en ham roken. Daarvoor werden dan de houtkrullen gebruikt die
overbleven bij het klompenmaken. Het huis stond vlak aan de dijk en is later
afgebroken. Koos Gremmen was de jongste broer van Dorus. Hij had in
Alphen een kruidenierswinkel, eerst aan de Greffelingsedijk en later de VIVO
winkel in de Kerkstraat, wat nu Bij van Alles ‘n Bietje is.
Ook zijn broer Piet Gremmen was hier een bekende verschijning omdat hij 40
jaar lang in Alphen de post bezorgde.
De klompen zoals op het plaatje staan
zullen niet door Dorus Gremmen zijn
gemaakt. Beschilderde klompen werden
later machinaal gemaakt en in Alphen op
verschillende plaatsen verkocht, maar
toen werkte Dorus al lang bij de Betuwe in
Tiel.

Dorus Gremmen

B en W(eetjes) van honderd jaar geleden
Op 27 juli 1921 boog het College van B en W zich over de vraag wanneer de
“gewone zomervacantie” gehouden zou moeten worden. Het Hoofd van de
(toen nog) Openbare Lagere School te Alphen stelde voor van 8 tot 29
augustus en daar kon het College zich mee verenigen!
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