
Oplossing zoekplaatje Verjaardag 
 
Een drietal oplossingen maakten het lijstje van de kinderen die in 1966 in de 
klas zaten bij Tonia Hol vrijwel compleet. Bekijk om te vergelijken de foto op 
www.alphenaandemaas.com; nieuwsbrieven sept. 2012. 
 
1. Willie v. Wichen 2. Ria v. Zwolgen 3. Antoinet Hol 4. Thea Roeffen 5. Ardie 
Thijssen 6. ? 7. Johan v. Gruijthuijsen 8. ? 9. André v.d. Boogaard 10. Frans 
v. Lent 11. Thea Verhoef 12. Jeanne v.d. Boogaard 13. Nelly v. Heck 14. 
Diny Kuijpers 15. Gerrie v.d. Wert 16. Anita v. Uden 17. Maarten v. Geffen 
18. Hans Derks 19. Frans v. Wichen 20. Theo Hol 21. Anita Gijsbers 22. 
Helmien v. Hoogstraten 23. Mari Lagarde 24. Bert Peeters 25. Johan Story 
26. Henk v. Ooijen 27. Otto v.d. Wert 28. Antoon Last 29. Piet de Klein 30. 
Mien v. Zon 31. Tilly v. Wichen 32. Truusje Steenbruggen 33. Lies de Klein 
34. Marian Gijsbers. 
We danken de inzenders Mari, Gerrie, Theo en Jeanne en wie weet volgt er 
nog een aanvulling voor nr. 6 en 8. 
 
Zoekplaatje Biljarters? 
 
Twee heren uit dit 
groepje biljarters 
denken wij te 
kennen: nr. 2 is 
Frans van Lent en 
nr. 6 is Antoon 
Strijbosch. Wie kent 
de overige heren 
van deze groep? 
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Veranderingen 
 
Tijdens de vakantieperiode zijn er bij WHAM wat zaken veranderd. Allereerst 
onze nieuwsbrief. Na 5 jaar gekopieerd te zijn bij Lighthouse bleek dit bedrijf 
van onze dorpsgenoot Martien Derks zo uit te groeien dat het maandelijkse 
kopieerwerk dat voor ons gedaan werd wat lastig werd. We hebben daarvoor 
een oplossing gevonden door, nog steeds met sponsoring van Lighthouse 
onze kopieën op de EDOhof te maken, met als resultaat nog steeds een 
nieuwsbrief die gezien mag worden! Martien, nogmaals bedankt voor alle tijd 
en moeite. Bestuur van EDO: bedankt voor jullie samenwerking! 
 
Het zoekplaatje moest voorheen altijd twee maanden wachten voor de 
oplossing gepubliceerd werd. We gaan proberen dat nu voortaan elke maand 
af te werken. Wacht dus niet te lang met het doorgeven (kan ook per mail) 
van uw ideeën. Verder willen we om plaats te besparen bij de oplossing de 
foto niet meer opnieuw afdrukken. U kunt, als u hem niet bewaard hebt, de 
nieuwsbrief altijd terugvinden op onze site: www.alphenaandemaas.com. 
Leuk om ze allemaal nog eens terug te lezen tijdens regenachtige 
herfstdagen. 
 
Een aantal Alphenaren is ons zeer goed behulpzaam waardoor voor ons 
belangrijke zaken fantastisch worden opgepakt. Susan Mulders maakte een 
prachtig overzicht van alle geboortekaartjes, zocht alle carnavalsfoto’s van 
jaren geleden voor ons uit en is nu bezig met het scannen van alle (oude) 
Unions! Peer Witzel hing borden rond het dorpshuis, waardoor iedereen ons 
nu beter kan vinden. Lindy en Cobie van Oss maken werk van het 
fotograferen van de grafstenen op het oude - en nieuwe kerkhof. We hebben 
ondertussen ook een grote hoeveelheid oude eigendomsakten gekregen of 
gekopieerd en Petra de Leeuw maakt een overzicht van de informatie die 
daarin te vinden is. Grad van de Wert is onlangs begonnen met het maken 
van dvd’s waardoor er nu voor  € 5 een leuke dvd met oude en recente 
bewegende beelden van de slagwerkgroep te koop is. 
We zijn heel blij met al deze medewerking en wij verzekeren u: voor wie 
graag iets wil doen is er zeker nog wel iets op ons lijstje te vinden. Informeer 
of kom gewoon op donderdagavond eens binnen. 
 
Van tijd tot tijd moeten we toch ook een keer een plekje in deze nieuwsbrief 
benutten voor het melden van spullen die soms van heel ver bij ons terecht 



komen. Zo stuurde Martin van de Wert uit  Canada ons o.a. een prachtige 
serie foto’s van de dijkverzwaring in Alphen en een duidelijke videoband van 
het 40jarig postjubileum van zijn broer Cornelis. Verrast werden we ook door 
een doos met 15 kilo bidprentjes van Marietje de Kleijn! (Ja Piet, ook bedankt 
voor het uitzoekwerk!) Ook voor alle andere bijdragen bedankt: u zorgt met 
ons samen voor een fantastisch documentatiecentrum! 
 

In de zomer van 2011 wonnen we € 1000 van 
Omroep Gelderland voor tentoonstellings-
panelen. We hebben lang gezocht, gekeken en 
gevraagd om dit geld zo goed mogelijk te 
besteden.  Bij het 60jarig jubileum van EDO 
hebben we nu de eerste borden in gebruik kunnen 
nemen. Dankzij handige handjes van Geertjan van 
Hoogstraten en Peer, en een mooie bijdrage van 
Jaap van Dijk hebben we nu iets waar we jaren 
mee voor de dag kunnen komen en wat ook zeer 
handig is in het gebruik.  

 
 
De oude school als verenigingslokaal 
 
Na ruim 110 jaar als school dienst te hebben gedaan stond de St. 
Willibrordusschool aan de Schoolstraat in 1970 leeg, zonder bestemming. 
Het was in de tijd dat er in de omgeving allerlei dorpshuizen werden 
gebouwd. In deze dorpshuizen werd een gymzaal opgenomen. Door de vaste 
vergoeding van de school voor de gymuren was een groot deel van de 
exploitatie verzekerd. Ook in Alphen was daarmee rekening gehouden: de 
nieuwe school Mariënhof was gebouwd zonder gymzaal. 
 
Het parochiehuis werd nog door verschillende verenigingen gebruikt, maar er 
kwam een duidelijke vraag naar eigen ruimtes, temeer omdat men dat nu een 
aantal jaren in ’t Hof 
gewend was. Sinds enkele 
jaren was er een groep 
jongeren die jaarlijks in de 
vakantietijd gedurende 
een week allerlei 
activiteiten voor de 
schooljeugd organiseerde 
(KIVARA). Het hele jaar 
door werden hiervoor 
dingen bedacht en in 
elkaar geknutseld en het 

leegstaande oude schoolgebouw bood daarvoor prima ruimte. Na een poosje 
bleek één van de klaslokalen ook wel een geschikt (eigen) plekje voor de 
ouderen, en ook EDO vond hier enkele jaren onderdak. Door een 
verenigingsraad werd een enquête onder de verschillende verenigingen 
gehouden om te peilen of er in Alphen ook behoefte was aan een dorpshuis. 
Hoewel er ook stemmen opgingen voor het verbouwen van het parochiehuis 
en zelfs voor het verbouwen van de oude school werd deze in 1976 gesloopt 
om plaats te maken voor de bouw van dorpshuis de Hucht. 
 
 
Ouwe kranten 
 
Een groot deel van onze kastruimte in de Hucht wordt in beslag genomen 
door krantenknipsels. De berichten die elke dag in kranten en huis-aan-
huisbladen verschijnen en met Alphen te maken hebben worden door ons 
uitgeknipt en verzameld. Ze worden natuurlijk pas interessant als ze ouder 
worden, maar wat vandaag gebeurt, hoort morgen bij de geschiedenis. 
 
Dankzij internet is het tegenwoordig mogelijk om stukjes over Alphen, die in 
oude kranten verschenen, op te zoeken.  
 
Bij één van de zoekacties naar Alphense stukjes kwam onderstaand stukje te 
voorschijn! Het stond in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
van 4 januari 1882. De post deed erg veel moeite om de brieven bij de juiste 
persoon te brengen, want tweewekelijks stond er een overzicht van brieven 
die niet bezorgd konden worden in de krant. Het zoeken naar deze 
mejuffrouw in Alphen lijkt ons echter onbegonnen werk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


