
Oplossing zoekplaatje Voetbalteam 
 
De foto van het voetbalteam leverde al snel een reactie op van Zus de 
Leeuw. Ze wist ons alle namen te vertellen, waarvoor dank. Het gaat hier om 
het team Avios 1 uit de jaren 1950-1955.  
 

 
V.l.n.r. zien we hier: Cobi van Rossum, Arnold Hol, Gerrit van Os, Thé Last, 
Bernard van Geffen, Piet Last, Johan Derks, Harry Kuipers, Jan van den 
Heuvel, Bart van Mil en Arnold Last. 
 
 
Alphenaandemaas.com 
 
Op 1 oktober jl. bestond de website www.alphenaandemaas.com 10 jaar. 
Met vallen en opstaan toch al weer 10 jaar actuele en historische informatie 
over ons dorp. Met de komst van WHAM groeide het aantal bezoekers en 
regelmatig krijgen we via de site nieuwe contacten en interessante informatie 
voor ons archief. Ook hebben we zo al vaak mensen aan bidprentjes en/of 
foto’s van opa’s, oma’s en zelfs overgrootouders kunnen helpen.  
Onze nieuwsbrieven zijn in totaal bijna 10.000 keer gedownload. Er wordt 
veel van de site gebruik gemaakt.  
Kom ook eens kijken, er staat meer op dan u denkt. 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
 
p/a Greffelingsestraat 23 | Johan de Jong tel. 56 1557 
6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Jan van der Voort tel. 56 1632 
Elke donderdagavond in Dorpshuis | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur | 
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Kalenderfoto oktober 
 
Lang voor de SRV-wagen van Gerrit Pasman in de zestiger jaren in Alphen 
van deur tot deur reed, was Rien van den Broek al vaak in de Alphense 
straten te vinden met zijn wagentje op drie wielen, de ijzeren hond genaamd. 
Rien begon zijn handel in sigaretten en bonnen al in de oorlog met een 

bakfiets. Later had hij paard en 
kar met rookartikelen, 
wasmiddelen, koffie, drank enz.  
Hij ventte huis aan huis, maar 
trok al gauw naar zijn klanten in 
de uitgestrekte polder tussen 
Alphen, Maasbommel, Wamel 
en Dreumel om hen de reis naar 
de winkel te besparen. 
Enkele keren kwam hij in het 
nieuws omdat zijn karretje met 
handel omviel.  
Rien overleed in 1991.  

 
 
Tentoonstelling Open Monumentendag 
 
Op Open Monumentendag, zondag 12 september jl., hielden we onze 
jaarlijkse tentoonstelling van oude foto's in dorphuis de Hucht. 
We toonden bijna 200 foto’s van allerlei kerkelijke optochten, t.g.v. het 
jubileum van pastoors, processies en 
bedevaarten. Verder was er een 
dertigtal retraitefoto's te zien. 
 
De tentoonstelling werd goed bezocht 
en de bezoekers (zelfs uit Australië) 
wisten ons aan veel van de 
ontbrekende namen te helpen. 
Hiervoor onze hartelijke dank, we 
hopen iedereen volgend jaar weer te 
zien. 
 



Stoomgemalen in Alphen (slot) 
 
Tijdens de eerste Wereldoorlog (1914-1918) was duidelijk geworden dat de 
binnenlandse landbouw zeer belangrijk was voor de voedselvoorziening. Een 
goede afwatering zou de landbouwmogelijkheden zeker verbeteren. Tijdens 
de economische crisis in de dertiger jaren werd door werkelozen de nieuwe 
Alphense wetering gegraven. De gemalen hadden echter te weinig capaciteit 
zodat van november tot mei grote delen onder water stonden. 
 
Na de 2e Wereldoorlog zorgde de ruilverkaveling voor een planmatige 
aanpak en verbetering van de watergangen, zodat de wateroverlast werd 
verdrongen en ook de komgronden konden worden gebruikt. Sloten werden 
niet alleen verbeterd, er kwam ook een regeling voor het onderhoud. Op een 
aantal plaatsen werden regelbare stuwtjes geplaatst en opjaaggemaaltjes 
zorgden zo nodig tijdens droogte voor een hogere waterstand. 

 
Een nieuw elektrisch gemaal bij Moordhuizen kreeg 2 doorgangen met een 
vrije lozing en uitwateringssluis en kon 800 kuub water per minuut 3 meter 
omhoog wegpompen. Dit gemaal, dat naar de toenmalige Gelderse 
commissaris van de koningin Quarles van Ufford werd genoemd, werd in 
oktober 1952 in gebruik genomen.  
 
Hiermee kwam een einde aan de afwatering via de oude stoomgemalen in 
Alphen. In een zandsteen staat, moeilijk leesbaar, de volgende tekst:  
 

Het dient voor het nageslacht bewaard,  
wat voor een eeuw in kracht vergaard,  
dit volk tot daden wist te zetten. 

 

Tentoonstelling in de bibliotheek. 
 
Van 16 tot 22 oktober is het de week van de geschiedenis. In de bibliotheek 
in Beneden Leeuwen wordt dan een tentoonstelling gehouden over 
Scheepvaart in het Rivierengebied. Als Werkgroep Historisch Alphen aan de 
Maas verlenen wij hieraan graag onze medewerking. 
Zo kunt u een aantal foto’s aantreffen van de pont, de munitieschepen en de 
parlevinker Toon van Wichen. Ook hebben we oude rivierkaarten geleverd 
van de Maas. Verder verzorgden we informatie over het oude beroep 
bakenmeester, dat in Alphen tot 1930 het beroep was van Hannes van Dijk. 
 
Zoekplaatje Schippers. 
 

 
Ons zoekplaatje van deze maand sluit daar mooi bij aan. Aan het Moleneind 
bij café Lagarde legden in de dertiger jaren nog vaak boten aan, die met hun 
goederen onderweg waren. Sommige families (b.v. Lagarde, Savelkouls) zijn 
later ook in Alphen gaan wonen. In onze verzameling zit een aantal foto´s van 
mensen op een boot, waarschijnlijk gefotografeerd in Alphen. Helaas 
ontbreken namen.  
Van bovenstaande foto is bij ons helemaal niets bekend. Op het bord achter 
de mannen staat o.a. Van Waning’s Zand…. Rotterdam. Even googlen 
vertelde ons dat dit de naam van een zandwinningsbedrijf is.  
Er is nog een dergelijke foto in ons archief, waarbij de middelste persoon 
vervangen is door iemand anders. Op www.alphenaandemaas.com bij de 
zoekplaatjes staat ook deze tweede foto.  
 
Wie vertelt ons wie er op staan en waar en wanneer de foto gemaakt is? 
 


