
Zoekplaatje Toeschouwers 
 

 
 
Een deel van de toeschouwers bij activiteiten van de Hongaarse bezoekers. 
Wie kan ons de namen vertellen? Op onze website is bij de Zoekplaatjes een 
vergroting te bekijken. 
 
 
Oplossing Zoekplaatje Eldoradi 
 

Helaas heeft nog niemand ons kunnen helpen aan het 
singletje Karnavalsrok van Eldoradi. Hopelijk helpt deze 
kleine kleurige herinnering ons nog aan een exemplaar of 
opname daarvan. 
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Alphen 50 jaar geleden: 1972 
 
Dit is de honderdvijftigste nieuwsbrief van Werkgroep Historisch Alphen aan de 
Maas. In deze nieuwsbrief willen we aandacht schenken aan onze woonplaats 
Alphen zoals die er 50 jaar geleden uitzag en welke dingen toen de aandacht 
hadden. We denken dat veel van onze lezers zich deze gebeurtenissen nog 
zullen herinneren en met ons zullen denken: is dat al weer 50 jaar geleden? 
 
Alphenaren in de gemeenteraad 
 
In de gemeenteraad zaten elf personen, 
waaronder de Alphenaren Piet Hol, wethouder 
Fons de Leeuw, Eb Storij, Cornelis van de Wert en 
Willemien de Leeuw-van Oorsouw.  
Het waren de beginjaren van de “vrouwenpartij” 
M.I.E.S. (meer inspraak en samenwerking). De 
komst van deze partij had tot veel beroering geleid 
van de zittende raadsleden. Met op de weg 
gekalkte leuzen als: “behoed u voor wolvinnen in 
schaapskleren” probeerde men tevergeefs het 
stemgedrag te beïnvloeden. Willemien de Leeuw 
werd later nog een korte periode wethoudster. 
 
In de laatste raadsvergadering van 1972 werd onder meer gedebatteerd over 
het nieuwe voetbalterrein van Avios aan de Dijkgraaf de Leeuwweg.  
Avios is niet overtuigd van de kwaliteit van dit veld en heeft het terrein wat in 

augustus in gebruik zou kunnen worden genomen 
nog niet aanvaard. En er is nog weinig duidelijkheid 
over de kleedgelegenheid die ontbreekt. Piet Hol 
(foto), die naast raadslid ook voorzitter is van de 
voetbalvereniging, wil pas nadat dit probleem is 
opgelost het huurcontract ondertekenen. Want, zo 
zegt hij: “het is onmogelijk om in een emmer te 
gaan melken waar geen bodem in zit”. Ook de 
K.N.V.B. stelt een kleedlokaal als eis. Maar dan 
blijkt dit gemis veroorzaakt te zijn door een (door 
Avios) te laat ingediende subsidieaanvraag voor 
deze kleedruimte. Reden voor het college om nog 
maar eens met het (nieuwe) Avios bestuur om de 
tafel te gaan zitten. 



Recreatie langs de Maas: Costa del Dina 
 
Een ander twistpunt in de gemeenteraad is de recreatie langs de Maas. Men is 
bezig met de ontzanding van de Megense Ham. Door de verwachte opbrengst 
van het opgezogen zand wordt dit project al gauw de Gouden Ham genoemd. 
De gemeente wil hier de mogelijkheid voor een groot recreatieproject open 
houden. Om geen concurrentie te veroorzaken is in Maasbommel een klein 
stukje van de Maasarm afgezet als openbaar badje. In Alphen heeft de 
gemeente een stukje 
weiland aan de Oijense 
Veerweg gehuurd en 
weer onderverhuurd 
aan raadslid Eb Storij. 
Voor twee kwartjes 
mogen alle 
belangstellenden op dat 
terrein komen en daar 
zwemmen in de oude 
Maas, waar in die tijd 
ook de munitieschepen 
liggen.  Dina komt twee kwartjes entree beuren. 
 
Bij de naastgelegen Camping het Zonnestrand is men niet gelukkig met deze 
situatie. De inhoud van de toiletvoorziening (een toiletpot op een emmer 
tussen een stuk plastic om vier palen) wordt regelmatig in de Maas gekieperd 
en er staan ook vaak tenten en caravans. In een ingezonden brief in De 
Gelderlander neemt collega raadslid Piet Hol het ook op voor Piet van 
Rossum, die ondanks dat hij wel beschikt over goed sanitair, zijn “camping” 
aan de Molendijk moet opruimen en daarbij door de rechter f 50 boete krijgt 
opgelegd. “In de gemeente Appeltern is het nog altijd zo, dat degenen die het 
kortst bij het vuur zitten, zich het beste warmen”, zo is de conclusie van Piet. 
 
Hongaarse vluchtelingen 
 
Een groep van 200 kinderen van Hongaarse vluchtelingen, die hun hele leven 
al op verschillende plaatsen in Nederland en België woonden, kwamen twee 
weken in Alphen op kamp om zoveel mogelijk te leren over het leven en de 
gewoonten van hun geboorteland. Dat gebeurde op initiatief van pastoor De 
Bresser, die in 1964 in Alphen pastoor was geworden als opvolger van pastoor 
Van Schaijk. 
 
De groep vond een onderkomen in het oude schoolgebouw dat al ruim een 
jaar leeg stond omdat in 1970 de Mariënhof in gebruik werd genomen. De 
kinderen varieerden in de leeftijd van zes tot zestien jaar. Ze kregen tijdens 
hun kamp les in de Hongaarse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, lezen, 
literatuur, volksliederen, enz. De dagen werden geopend en afgesloten met 

volksdansen. Daarnaast maakte de groep ook uitstapjes naar het zwembad in 
Dreumel en het Ouwehands dierenpark in Rhenen.  
 
Op zondag was er een volksdansmiddag in nationale kleding bovenaan de 
trappen van het plein bij de kerk. Daarbij waren ook de ouders van de kinderen 
aanwezig.  
Speciaal voor 
deze 
gelegenheid 
had pastoor De 
Bresser zelfs 
een 
toespraakje in 
het Hongaars 
ingestudeerd!  
 
 
 
Brand 
 
Op 6 maart 1972 breekt ’s middags een felle brand uit in het huis met winkel 
en smederij op de hoek van de Schoolstraat en de Kerkdijk (links op de foto). 
In dit historische pand was in vroeger dagen het café van Jantje Hol gevestigd. 
Zijn zoon Hannes Hol had er jaren lang een smederij en later ook een winkel in 
huishoudelijke artikelen. “Hannes de smid” verhuisde later naar een bungalow 
in de Heuvelstraat. Leo de Leeuw nam de winkel en smederij over. Het pand 
werd na de brand helemaal afgebroken en er kwam een nieuwe woning voor in 
de plaats. 
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