
Zoekplaatje Schoolreisje kleuters 
 
Het zoekplaatje van deze maand komt uit 1959. Het gaat hier om een uitstapje 
van de kleuters die in dat jaar bij Truus de Leeuw in de klas zaten. Ze gingen 
naar Elsendorp. In 2009 hadden we ook een zoekplaatje van zo’n uitstapje. 
Mogelijk was dat dezelfde klas, maar dat is niet helemaal zeker. De kinderen 
op deze foto zouden nu ongeveer 63 jaar oud zijn. We hopen weer dat iemand 
van onze lezers ons de namen kan vertellen. 
 

 
 
Heeft u thuis nog oude (groeps)foto’s en wilt u graag weten wie er op staan? 
Laat deze dan bij ons scannen, zodat wij ze kunnen plaatsen als zoekplaatje. 
Onze eigen voorraad begint nu echt op te raken, 
Op het zoekplaatje Bij de stuw van vorige maand hebben we helaas nog geen 
reacties gehad. 
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Wie was toch Van Allemiet? 
 
We starten in deze nieuwsbrief een nieuwe rubriek, met namen die je in 
Alphen nog vaak hoort, maar waarvan menigeen niet meer weet over wie het 
gaat. 
 
Deze achternaam kom je in geen 
enkele namenlijst van Alphenaren 
tegen. Toch wist zo’n vijftig jaar 
geleden in Alphen iedereen over 
wie je het had. Allemiet is een 
samenvoeging van de voornamen 
Al en Miet de Klein. Deze familie 
de Klein woonde tot 1981 aan de 
Molendijk 13. Het huis had 
vroeger het adres Hoekeind 188.  
Vlak na de Tweede Wereldoorlog 
woonden daar van de kinderen 
nog een ongetrouwde dochter 
(Beth) en drie ongetrouwde zoons 
(Hend, Kees en Piet). Al de Klein 
stierf in 1946, Miet in 1953. 
Zoals dat vaker met veel 
voorkomende achternamen gaat 
werden de kinderen uit dit gezin 
Van Allemiet genoemd. De 
jongste zoon Piet (van Allemiet) 
trouwde in 1948 en ging later in 
het huis tegenover het ouderlijk 
huis wonen (Molendijk 6).  
 
De kinderen van dochter Mien woonden in Rotterdam. In de vakantieperioden 
beleefden zij een fantastische tijd als zij in Alphen in het huis van opa en oma 
mochten logeren. In 1997 heeft één van hen, Ries van Gruijthuijsen, een 
prachtig boekje geschreven met mooie tekeningen over het leven en de 
mensen in deze buurt in de jaren vijftig. Zijn broer Ab van Gruijthuijsen is nog 
een regelmatige bezoeker van de inloopavonden van WHAM. Met zijn 
uitstekende geheugen weet hij zijn jeugdherinneringen aan mensen in deze 
buurt nog prachtig te vertellen. 
 



Inentingen 
 
Deze maand was het weer enkele uren zeer druk bij de doktoren omdat veel 
oudere inwoners zich lieten inenten tegen de griep. Bij mensen die tot de 
risicogroep behoorden viel daarvoor een uitnodiging in de bus. 
 
In 1830 werd de oproep tot een vaccinatie door middel van een bekendmaking 
van de burgemeester gedaan. Daaruit blijkt dat de Alphenaren lang geleden 
lang niet zo volgzaam waren! 
 
Eene nalatigheid in het nakomen der vanwege het bestuur vastgestelde 
bepalingen, aan veele Alphensche ingezetenen zoo eigen, is dezer dagen 
wederom duidelijk aan den dag gelegd; daar na voor af op den 12e dezer 
gedane bekendmaking den Heer van Diest Heelmeester te Druten zich op den 
15 daaraanvolgende ten huize van Lambertus Lagarde heeft bevonden, tot 
inenting der koepokstof, aan die geenen welke noch niet mogten zijn ingeënt 
geweest; waarop hij thans zijn billijke klagten aan het bestuur heeft ingediend 
van slechts vijf voorwerpen te hebben gevaccineerd. – terwijl ons bekend is dat 
de kinderen der navolgende ouders zijn opgegeven – en welke ouders, indien 
de thansch gezegde kinderen noch in leven zijn voor zeer nalatig kunnen 
gehouden worden, als: Joh. Van de Wert, Jan. A. Hol, G. Hol, D. Lagarde,  
W. Steenbruggen, A. van Eldrum, J. van Teeffelen, Wed. G. de Leeuw, Derk 
van Lent, T. Toonen, P. den Holder, J. Hoogmoet, H. van den Broek, K. den 
Holder, A. Appeldoorn, G.J. Appeldoorn, L. Grave, W. Emons, G. van der 
Velden, J. van Os, J. van den Hurk, W. Jachtenberg, D.H. Sterk, K. de Klijn, 
Jacobus van Avezaat, K. van Lent, Jan Roeffen, A. van der Wielen, J. van 
Zwolgen, H. van Zwolgen, A. Sackers, H. Verkuil, F. Looijmans, M. van Os,  
P. Jacobs, en B. van Ooijen – Welke alle kunnen verzekerd zijn dat wanneer 
bij eene op nieuw te bepalen dag, zij geen zorg dragen dat hun kind of 
kinderen worden ingeënt, deze naar aanleiding der bestaande voorschriften 
wel voorzeker op eene min voordeelige wijze zullen in het oog gehouden 
worden... 
 
…Tot welke nadere inenting ten huize van Lambertus Lagarde dan wederom is 
bestemd – Donderdag den 24 juni aanstaande, des voormiddags van 9 tot 11 
uren – zullen die welke alsdan worden ingeënt op den 3e julij daaraanvolgende 
aan het Veerhuis te Maasbommel aan gezegden Heelmeester worden 
vertoond – ten einde bewijs te erlangen dat de inenting met goed gevolg heeft 
plaats gehad. 
 
En opdat niemand eenige onwetendheid zoude kunnen wenden zal deze op 
heden na beide kerkdiensten worden afgelezen en daarna aangeplakt. 
 
Gedaan te Appeltern 19 junij 1830 
De Burgemeester der Gemeente (get.) de Villers 
 

Verenigingen: De gidsen 
 
Dit jaar hebben we aan de verschillende verenigingen in Alphen gevraagd om 
hun archiefmateriaal, zodat we dat kunnen bewaren en het niet verloren gaat 
bij bestuurswisselingen. We kunnen er momenteel al een flinke kast mee 
vullen! 
In de nieuwsbrief willen we ook beschrijven wat we ondertussen over 
verschillende verenigingen weten, zodat het nog aangevuld kan worden. 
Van de gidsen is veel fotomateriaal bewaard. Misschien wel omdat we van 
beide leidsters (Truus de Leeuw en Annie de Leeuw) enkele oude fotoalbums 
hebben mogen scannen.  
De oudste foto’s dateren van 1949. Veelal 
zijn de foto’s gemaakt op kamp. De locatie 
is meestal ergens in Brabant, in Uden, 
Heesch of Nistelrode. Op vrijwel alle foto’s 
is ook pastoor Van Schaijk te zien, die 
kennelijk een belangrijke rol speelde in 
deze vereniging. Een zoekplaatje met 
namen van de gidsen in 1951 op kamp is 
terug te vinden bij de zoekplaatjes van 
2013 op onze website. 
De groep had de naam St. Cecilia. In 1958 
kregen ze de beschikking over een eigen 
clubgebouwtje, een blokhut die gebouwd 
werd naast het parochiehuis in de 
Kerkstraat. 
In 1963 kwamen er verschillende 
verenigingen op de zolder van de boerderij 
’t Hof. De gidsen waren toen niet meer in 
beeld. 

Annie de Leeuw en Cor van Heck 
 
 

 
Agriterreur?       22 juli 1901 
 



Inentingen 
 
Deze maand was het weer enkele uren zeer druk bij de doktoren omdat veel 
oudere inwoners zich lieten inenten tegen de griep. Bij mensen die tot de 
risicogroep behoorden viel daarvoor een uitnodiging in de bus. 
 
In 1830 werd de oproep tot een vaccinatie door middel van een bekendmaking 
van de burgemeester gedaan. Daaruit blijkt dat de Alphenaren lang geleden 
lang niet zo volgzaam waren! 
 
Eene nalatigheid in het nakomen der vanwege het bestuur vastgestelde 
bepalingen, aan veele Alphensche ingezetenen zoo eigen, is dezer dagen 
wederom duidelijk aan den dag gelegd; daar na voor af op den 12e dezer 
gedane bekendmaking den Heer van Diest Heelmeester te Druten zich op den 
15 daaraanvolgende ten huize van Lambertus Lagarde heeft bevonden, tot 
inenting der koepokstof, aan die geenen welke noch niet mogten zijn ingeënt 
geweest; waarop hij thans zijn billijke klagten aan het bestuur heeft ingediend 
van slechts vijf voorwerpen te hebben gevaccineerd. – terwijl ons bekend is dat 
de kinderen der navolgende ouders zijn opgegeven – en welke ouders, indien 
de thansch gezegde kinderen noch in leven zijn voor zeer nalatig kunnen 
gehouden worden, als: Joh. Van de Wert, Jan. A. Hol, G. Hol, D. Lagarde,  
W. Steenbruggen, A. van Eldrum, J. van Teeffelen, Wed. G. de Leeuw, Derk 
van Lent, T. Toonen, P. den Holder, J. Hoogmoet, H. van den Broek, K. den 
Holder, A. Appeldoorn, G.J. Appeldoorn, L. Grave, W. Emons, G. van der 
Velden, J. van Os, J. van den Hurk, W. Jachtenberg, D.H. Sterk, K. de Klijn, 
Jacobus van Avezaat, K. van Lent, Jan Roeffen, A. van der Wielen, J. van 
Zwolgen, H. van Zwolgen, A. Sackers, H. Verkuil, F. Looijmans, M. van Os,  
P. Jacobs, en B. van Ooijen – Welke alle kunnen verzekerd zijn dat wanneer 
bij eene op nieuw te bepalen dag, zij geen zorg dragen dat hun kind of 
kinderen worden ingeënt, deze naar aanleiding der bestaande voorschriften 
wel voorzeker op eene min voordeelige wijze zullen in het oog gehouden 
worden... 
 
…Tot welke nadere inenting ten huize van Lambertus Lagarde dan wederom is 
bestemd – Donderdag den 24 juni aanstaande, des voormiddags van 9 tot 11 
uren – zullen die welke alsdan worden ingeënt op den 3e julij daaraanvolgende 
aan het Veerhuis te Maasbommel aan gezegden Heelmeester worden 
vertoond – ten einde bewijs te erlangen dat de inenting met goed gevolg heeft 
plaats gehad. 
 
En opdat niemand eenige onwetendheid zoude kunnen wenden zal deze op 
heden na beide kerkdiensten worden afgelezen en daarna aangeplakt. 
 
Gedaan te Appeltern 19 junij 1830 
De Burgemeester der Gemeente (get.) de Villers 
 

Verenigingen: De gidsen 
 
Dit jaar hebben we aan de verschillende verenigingen in Alphen gevraagd om 
hun archiefmateriaal, zodat we dat kunnen bewaren en het niet verloren gaat 
bij bestuurswisselingen. We kunnen er momenteel al een flinke kast mee 
vullen! 
In de nieuwsbrief willen we ook beschrijven wat we ondertussen over 
verschillende verenigingen weten, zodat het nog aangevuld kan worden. 
Van de gidsen is veel fotomateriaal bewaard. Misschien wel omdat we van 
beide leidsters (Truus de Leeuw en Annie de Leeuw) enkele oude fotoalbums 
hebben mogen scannen.  
De oudste foto’s dateren van 1949. Veelal 
zijn de foto’s gemaakt op kamp. De locatie 
is meestal ergens in Brabant, in Uden, 
Heesch of Nistelrode. Op vrijwel alle foto’s 
is ook pastoor Van Schaijk te zien, die 
kennelijk een belangrijke rol speelde in 
deze vereniging. Een zoekplaatje met 
namen van de gidsen in 1951 op kamp is 
terug te vinden bij de zoekplaatjes van 
2013 op onze website. 
De groep had de naam St. Cecilia. In 1958 
kregen ze de beschikking over een eigen 
clubgebouwtje, een blokhut die gebouwd 
werd naast het parochiehuis in de 
Kerkstraat. 
In 1963 kwamen er verschillende 
verenigingen op de zolder van de boerderij 
’t Hof. De gidsen waren toen niet meer in 
beeld. 

Annie de Leeuw en Betty Holl 
 
 

 
Agriterreur?       22 juli 1901 
 



Zoekplaatje Schoolreisje kleuters 
 
Het zoekplaatje van deze maand komt uit 1959. Het gaat hier om een uitstapje 
van de kleuters die in dat jaar bij Truus de Leeuw in de klas zaten. Ze gingen 
naar Elsendorp. In 2009 hadden we ook een zoekplaatje van zo’n uitstapje. 
Mogelijk was dat dezelfde klas, maar dat is niet helemaal zeker. De kinderen 
op deze foto zouden nu ongeveer 63 jaar oud zijn. We hopen weer dat iemand 
van onze lezers ons de namen kan vertellen. 
 

 
 
Heeft u thuis nog oude (groeps)foto’s en wilt u graag weten wie er op staan? 
Laat deze dan bij ons scannen, zodat wij ze kunnen plaatsen als zoekplaatje. 
Onze eigen voorraad begint nu echt op te raken, 
Op het zoekplaatje Bij de stuw van vorige maand hebben we helaas nog geen 
reacties gehad. 
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Wie was toch Van Allemiet? 
 
We starten in deze nieuwsbrief een nieuwe rubriek, met namen die je in 
Alphen nog vaak hoort, maar waarvan menigeen niet meer weet over wie het 
gaat. 
 
Deze achternaam kom je in geen 
enkele namenlijst van Alphenaren 
tegen. Toch wist zo’n vijftig jaar 
geleden in Alphen iedereen over 
wie je het had. Allemiet is een 
samenvoeging van de voornamen 
Al en Miet de Klein. Deze familie 
de Klein woonde tot 1981 aan de 
Molendijk 13. Het huis had 
vroeger het adres Hoekeind 188.  
Vlak na de Tweede Wereldoorlog 
woonden daar van de kinderen 
nog een ongetrouwde dochter 
(Beth) en drie ongetrouwde zoons 
(Hend, Kees en Piet). Al de Klein 
stierf in 1946, Miet in 1953. 
Zoals dat vaker met veel 
voorkomende achternamen gaat 
werden de kinderen uit dit gezin 
Van Allemiet genoemd. De 
jongste zoon Piet (van Allemiet) 
trouwde in 1948 en ging later in 
het huis tegenover het ouderlijk 
huis wonen (Molendijk 6).  
 
De kinderen van dochter Mien woonden in Rotterdam. In de vakantieperioden 
beleefden zij een fantastische tijd als zij in Alphen in het huis van opa en oma 
mochten logeren. In 1997 heeft één van hen, Ries van Gruijthuijsen, een 
prachtig boekje geschreven met mooie tekeningen over het leven en de 
mensen in deze buurt in de jaren vijftig. Zijn broer Ab van Gruijthuijsen is nog 
een regelmatige bezoeker van de inloopavonden van WHAM. Met zijn 
uitstekende geheugen weet hij zijn jeugdherinneringen aan mensen in deze 
buurt nog prachtig te vertellen. 
 




