
Oplossing zoekplaatje eerste klas 1957 of 1958 
 
Voor dit zoekplaatje zijn veel oplossingen aangeleverd. Er kwamen vooral 
reacties van mensen die in deze klas hadden gezeten, of zeker wisten dat ze 
daar toen niet zaten, omdat ze ergens anders op de lagere school zaten. 
Het lijstje is nu bijna compleet, hier en daar hebben we zelfs 3 namen. 
Bedankt voor alle reacties! 
De vraag die ons nu al maanden bezighoudt: is er in 1957/1958 ook van de 
andere klassen een foto gemaakt? 
 

1. Gradje van Erp  20. ? 
2. Tini Gremmen/ 

Kees v.d. Velden 
 21. Juffrouw de Leeuw 

3. Mien van Tuil  22. ? 
4. Corjan Strik  23. Trudy van Wijk/ 

Bernadette Gremmen 
5. Sjaak de Leeuw  24. Sjaan v.d. Boogaard 
6. Mientje Hol  25. Willemien Kuijpers 
7. Riekie van Teeffelen/ 

Sjan v.d. Boogaard/ 
Marietje van Ooijen 

 26. Sjaan v.d. Boogaard 

8. Koosje de Leeuw  27. Joke van Schaijk 
9. Marijke van Zon  28. ? 

10. Corrie Roeffen  29. Lily de Leeuw 
11. ?  30. Gonnie v.d. Oever 
12. Truus van Uden  31. Henk van Wichen 
13. Maria Tijssen  32. Koos v.d. Boogaard 
14. Riekie Peters  33. Hennie Auwens 
15. ?  34. Jan/Tonnie van Wichen 
16. Ria/Rina v/d Broek  35. Jan de Kleijn/Rinus van Zon 
17. Bert van Zon/Toon de Leeuw  36. Gerrit Derks 
18. Adrie Peters/ 

Johan v.d. Boogaard 
 37. Giny v.d. Broek 

19. Gerard v.d. Boogaard    
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Verenigingsgebouw ‘t Hof 
 
In 1963 komt de 
oude boerderij ’t 
Hof leeg te staan. 
In Alphen bestaat 
in die tijd een 
Stichting 
Jeugdbelangen, 
met onder meer 
Cornelis van de 
Wert en Hendrik 
van Gruijthuijsen. 
Waarschijnlijk 
hebben zij er een 
grote invloed op 
uitgeoefend dat 
deze woning 
ingericht gaat worden als jeugdhuis. De zolder (bovenverdieping) is een grote 
open ruimte, waar een stafkamer wordt getimmerd, en waar verder dan 
plaats genoeg is om te voetballen! Gaas voor de ramen moet voorkomen dat 
de ruiten aan diggelen gaan. De jeugdgroep Jong Nederland houdt hier zijn 
bijeenkomsten. Deze jongelui dragen een uniform, wat een beetje lijkt op dat 
van de verkenners. Ze gaan regelmatig op kamp, meestal in Schaijk. Voor 
hun sport en spel kunnen ze ook het grasveld gebruiken wat voor ’t Hof ligt. 

 
Op de begane grond is 
een gang, een keukentje 
en een toilet. Er zijn daar 
3 kamers, waar de KAJ 
en de KPJ onderdak 
vinden. De Katholieke 
Arbeiders Jeugd bestaat 
al langer in Alphen, maar 
de agrarische jongeren 
sluiten zich meer en meer 
aan bij de Katholieke 
Plattelands Jongeren. Als 



activiteit staat ook bij deze groepen sport en spel hoog in het vaandel. Veel 
belangstelling is er voor de regionale sportdagen waar de jeugd elkaar treft. 
Ook is er plek voor een toneelvereniging en een meisjesclub. 
 
Maar Cornelis is dan ook al adviseur van de seniorenvereniging EDO en 
daardoor is het niet verwonderlijk dat deze groep ook een kamer in dit 
jeugdhuis betrekt. De bijeenkomsten van de ouderen zijn voornamelijk 
soosactiviteiten, waarbij een eigen ruimte een groot pluspunt is. 
 

Op 19 mei 1963 vindt de opening 
plaats en in het bijzijn van 
burgemeester Baltussen zegent 
pastoor Willems het gebouw in. Er is 
een oorkonde vervaardigd die in een 
koker wordt ingemetseld. (links op de 
foto Cornelis van de Wert en uiterst 
rechts Johan van Dijk.) 
 
Het gebouw kent eigenlijk geen echte 
beheerder en er ontstaat uiteraard nog 
wel eens discussie over schoonmaak 
en onderhoud van het gebouw.  
 
In september 1969 wordt ’t Hof 
gesloopt, omdat de nieuwe school 
Mariënhof op die plaats wordt 
gebouwd. Alphen komt in het nieuws 
omdat bij het ruimen van de fundering 
een grote hoeveelheid oude munten 
wordt gevonden. Het terrein is van de 
gemeente, maar kleuters van het 

vlakbij gelegen Kleuterhofke komen in de winkel met oude munten. Ook de 
ouders gaan er schatgraven. Als de gemeente hekwerken gaat plaatsen blijkt 
dat ze een groot deel van de munten ongezien hebben verkocht met een 
aantal vrachtwagens grond aan kastelein Toon Story. Uiteindelijk zijn ruim 
250 munten geregistreerd, maar waarschijnlijk bestond de schat uit veel meer 
munten. 
 
’t Hof is al te vinden op de tweehonderd jaar oude kadasterkaarten. Het huis 
is dan in bezit van Daniel Sterk, een belangrijk man in die tijd in Alphen. De 
munten die gevonden zijn dateren van 1600 tot 1798. Mogelijk zijn ze bij de 
dreiging van de watersnood van 1805 of 1809 verborgen. Bij het egaliseren 
van het terrein zijn de munten verspreid over het hele perceel. 
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