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1945 Juli-Hulpgoederen uit Lisse, aangevoerd per boot 
in de haven van de steenfabriek.

Een stoel per 3 inwoners. Ook jonge katten werden aangevoerd  i.v.m. de muizen plaag.  



1945- Opbouwwerkers na de oorlog, het IKO.-interkerkelijk overleg 

Pater v. Moorsel op de motor met zijn zus Jeanne.



1945 - Uitdelen van voedsel pakketten aan de 
Haalderense bevolking. (Hark de hulpactie van het rode kruis)

Nelly de Bruyn.



1946- Schoolstraat. In deze barak werden de voedsel pakketten 
ingepakt. IKO - interkerkelijk overleg.    (Later de Gidsen barak)
Vrouw en dochters-Bep-Corrie en Nel van meester Clerx.

Overblijfsel van de School

1948 de 1e Gidsen Barak



1924 v.l.n.r. Frits Buurman 11 jaar - vader Jan - Martien -
moeder Hendrika en Til.

Luus an de ketting
De Groene straat



Frits Buurman 1945 Jantje (rechts) en Harrie op 
de puinhopen van de woningen aan de Blauwe 
Pan.  Ze woonde hier tot 1941.    (nu De Tichel)

Frits Buurman en zijn vrouw An 
Verhoeven met Harrie - en Jan 
1941. Woning in de Groenestraat.



Oude Wei-Staand links, Jan 
Peters (de Pruis) het herstellen 
van het huis- de Oude Wei 6.



Fam. P. Smits 1930, v.d. Mondeweg. Achterkant stond naar de straat. 

Marie zus mevr. Smits. Huis in 1937 omgedraaid en verbouwd met winkel.

17 mei 1945  Piet Smits is terug het huis in puin.  
De schuur werd omgebouwd tot woning.



1946 omgebouwde schuur. v.l.n.r. Mevr. Smits met emmer een IKO-
hulpverleenster met Nelly. Rieka in de deuropening en rechts Leentje. Hier 
woonde de familie tot 1949.



1948-Nieuw gebouwd Gebr. Mom op de plaats van de woningen 
van Smits en Peelen en Bart Smits heeft er later links naast gebouwd.



Luchtwachttoren 1950 – 1960. Baalsestraat  bemand door 2 

vrijwilligers. Een van de totaal 276 torens om vijandige 
vliegtuigen(Russen?) te spotten. Afstand onderling 8 km.



Spitfire lost at Angeren - Haalderen (near de Linge)
on 26-09-1944 (SGLO ref: T4380) Neergestort ergens bij de Linge.

Met de komst van radar hadden de 
torens geen functie meer. - 1960



Oude namen van wegen/paden.

• De Luus aan de ketting/ 
Groenestraat

• De Blauwe Pan / Kolkweg
• Hoge Zandsestraat  / v.d. 

Mondeweg
• Dorpstraat, Hoge Zandse straat v.d. 

Mondeweg
• De Kruisstraat / Baalsestraat
• De Schoolstraat/De Ambachtstraat
• De Kniep / bij De Ambachtstraat,  

de dijk over

• Haldersche straat  /                    
Kolkweg en v.d. Mondeweg

• Het Engelse pad.(kerkepad) -naar 
de Oude Wei         Van de gebroeders Wiltingh 
naar de Lange kamp van Gerrit Peters in de Oude Wei

• Melkvart , het pad wat boeren namen om de melk 
naar de mark in Nijmegen te brengen. In 1918 werd dit 
Schoolstraat  en is nu  de Ambachtstraat.

Bijnamen was vroeger  gewoon.
- Grad van Bruur en Mieneke van de 

lange Frits.

- Hent van Miet was de bruur van Dorus 
den Dove. 

- En Grad den Aol, Grad Alofs, dat waren 
lange minse, daar keek men tegenop. 

- Lekkere Piet en  Hanna van Chris etc.

- Frans de Kajer, den dekker, was 
rietdekker .Frans Wittenberg.

- Mos en de Kromme, Broers Wemmers 
aan de dijk

- Pietje klootje, veldwachter Piet 
Huisman

- Den Does, Herman Gerdsen.

- De Roemel , Jan spanbroek

- Grad van Bruur , Grad Spanbroek uit de 
Essenpas.

- De pop, Bart Janssen vader van Gert 
Janssen. 

- Doris Spanbroek , van de Smit.



Hebt U vragen of opmerkingen, of herkend u de 
personen op de foto's, geef dat aan ons door.
Of loopt U eens binnen bij de historische kring in 
de Kinkel in Bemmel. Dinsdag morgen op de 1e

Verd. vanaf 10.00uur.

Maar voor vragen kunt U ook een mail sturen naar 
het secretariaat.
secretaris@historischekringbemmel.nl
Of kijk op onze Web site.
www.historischekringbemmel.nl

mailto:secretaris@historischekringbemmel.nl
http://www.historischekringbemmel.nl/


Oude beroepen in Haalderen.
• De klompenmaker Hend Wismans vestigde zich hier in 1929,bij de grote kolk.

• De Rietdekker Frans Wittenberg

• De Hoefsmid Gerd Lamers en Hent Reijmers

• Koster Wim Spanbroek, Hend Wismans, Gerd Spanbroek

• De Mandenmaker Hentje Wiltink

• De Herenkapper Visser  (kaal met een kuifje zei hij dan)

• De Voerman Met paard en wagen op pad

• De Ulkenvanger Hent Schluter (liep kris kras door het veld met lokaas en kwam 
altijd met iets thuis)

• De kolenboer Hent Spanbroek (van Miet)

• De Petroleumboer Hendrik van Dijk (met de bakfiets)

• De Stratenmaker   Piet Smits

• De Koeienmelker Piet v Loon (v d Wahlenburg)

• De Dorpsagent Piet Huisman (klootje)

• De Spekroker Herman Gerdsen (De Does) op de zandheuvel)

• De Graandorsers De Spanbroeks, Grad, Hent, Dorus en Piet van Bruur

• De Kalveren schetser Hent Spanbroek (Hent v d Smit)

• De Riviervissers  Schokkervissers , zoals Brinkman en Van Haaften.

• De Woarsman Opzichter in uiterwaarden. Dorus Vermeulen uit de Groenestraat.

• De Slagter Thuis Slagter was o.a. Jan Bekker.

• Steenfabriek arbeiders:  de kleigraver-de moddermaker-de machinist-de ondersteker-de zander, 
de afstrijker-de op snijder-de opzetter-de lorrijder-de inzetter-de stoker-de uitkruier-de 
sorteerder-de inscheper.



Kerk -Gebouwd 1933 en verwoest 1944 herbouwd in ’48-49. 
(toren 1958 )foto 1958



1933 Onze Lieve vrouw van zeven smarten.

1e kerk van Haalderen 1422 de Nije kerk werd 
in 1595 verkocht-afgebroken17de-18de eeuw(tijd Reformatie) 

Bewoners van Haalderen gingen naar de kerken
in Hulhuizen en Huissen waar godsdienstvrijheid was. 

Afbraak v d kerk en de verwoestingen door de overstromingen 
van de Waal waren de oorzaak dat Haalderen verdween als dorp 
en een buurtschap werd van Bemmel.

De steen industrie bracht daar weer verandering in. Bouwpastoor 
Take Verweij bouwde met de  Architect de heer H.W. Valk in 1933   
onze prachtige kerk.

De kerk is gebouwd met handvormstenen  
Door de Haalderense bevolking gemaakt op  

de eigen                     de eigen steenfabrieken. 

1958

2017 



1932-’33-wie staan er op de ladder??



Huis links kleermaker Mieneke en Bultje Meier.



1932-’33



1933 Muziekv. UDI-Veldwachters Koenders en Huisman, links Jan 

Huisman. Inzamelings actie voor het kerkgebouw?



Erepoort bij de inwijding van de kerk 28-4-1933
het huis links is Café het Centrum en de stoffenwinkel van Jan Verhagen



Opening in  28-4-1933



Priesters voor de nieuwe pastorie 1933. 
Met pastoor Verweij en Pelgrim en bisschop Mgr. Jansen.



1935 - Schoonmaak ploeg van de kerk. 

En 1937 rechts Miep Joosten



1934



Voor de oorlogs 
verwoesting in 

1944



25 september 1944 



1944 - 1945



Rode kruis-Iko. Interkerkelijk overleg .Opbouw werkers hulpverleners



TH. Spanbroek, 
Zandheuvel ook 
van de Architekt
De heer H.W. Valk.     



Pastoor Take Verweij op 17-02-1953                                1987-’53.
Deken Mulder misdienaars - Herman Jansen -
Jan de Klein Jo Reimers - Herman van Schaijk



1968- De graven ook met handvormstenen gemaakt.

Piéta op het kerkhof. 



1945-’46  Marietje Gerdsen- Leyser. Optocht herbouw van de Kerk
Op de wagen bovenste rij Dora Leyser en Bertus Mahler. Daar onder Vic van Merwijk.



1955. Op 17 juli 1949 was de kerk hersteld van de oorlog. Zonder toren  

en gebrandschilderde ramen. In 1958 de toren herbouwd.



50 jaar parochie 1983 Pastoor Wijte en o.a. Piet-Sjaan v 
Loon en Joop Wismans.



1955

1958

2017

1945



Pater Bernhard Rikken uit Haalderen. 
Wijding op 1 Aug. 1946. In 1949-1963 missionaris in Belgisch Congo.



Pater Rikken ( de pater Rikken straat is er naar vernoemd.)



Piéta in de Oorlog opgeslagen op Sallandsgoed bij de   
brand in de oorlogsjaren 1944 verwoest.



Joop Puntman maakt een nieuwe Piéta in 1995. Met hout 
werken was niet zijn ding maar hij begon er toch aan.

de piëta en de Kardinaal.



Een geweldig resultaat uit een blok hout 1996.
met je handen je hart volgen zei Joop.



Joop Puntman en Henk Hoge - Henk Wismans  in de hal 
van de Alloisius school in Elst.



Joop Puntman enkele van zijn creaties in Haalderen. 

Gemaakt voor  in de Rabo Bank
Staat nu achter de Kerk.

Kleuterschool 1969                      /



De  Mos en de Kromme. Grenspaal Haalderen-Gendt in de 
dijk stond het hutje van de Fam. Wemmers.



Dorus en Hent Wemmers genoemd de Mos en de Kromme. 
Dorus  ging na een cafébezoek bij Sander Wassing in De Hoek, met de fiets de dijk af  

belande tegen de gevel en werd daar in de ochtend weer wakker.



Dorus en zijn zus (links)
in het hutje aan de dijk 1950/1960. Rechts de Keuken!



Parochiehuis



Koren-1e Kerkkoor 1933 voor de school in de Schoolstraat.



Koor in 1951 o.a. Broer Peperkamp - The Maassen - Jan Verhagen -

Koosje Spanbroek - Knillis Mahler -



Jongerenkoor 1983



Dames en Herenkoor 1983



Klingelklokjes 1983



Wonen-1975-’76 in de Bouwcommissie .

TV masten op het dak



Hent Mazen-Johanna Mazen – Wentink
60 jaar getrouwd 1953 in de bouwcommissie. 



1945-’46 Noodwoning Fam. Hend Wismans bij grote kolk.

De familie Wismans in juni 1945 in de 
boomgaard van Harrie van Luijtelaar
uit Acht. Achteraan v.l.n.r. Harrie van 
Luijtelaar, Betsie, Leida op arm bij 
moeder Trui, Henk, Gerard, Riek de 
huishoudster van Van Luijtelaar met 
Annie op de arm, Theo, vader Hend. 
Vooraan v.l.n.r. Wim, Truus en Mimi. 

Links Leida en vader Hend.



Naast de noodwoning van Hend Wismans lag het graf van een Britse 
soldaat: een eenvoudig kruis met een helm. Bij de bevrijdingsoptochten werd dat 

uitgebeeld. De kinderen - Truusje Klaassen - Riekie Stuart – Annie Peelen - Jet van 
Swaay en Truusje Wismans.



Fam. Ten Dorsthorst 1976 nu hoek Biezenkamp-Huchtstraat. 





De Essenpas - 1402 .               ‘den hoff to Haelderen’  



16e eeuw. 1576-Kaart met links de Haldersche kapelle
nu woonwijk de Essenpas. 

Opgravingen met plattegrond, 
en de vondst van restanten bij 
de kerk van twee skeletten. 



Boerderij De Essenpas 1842 toen woonde er fam. de Raadt. 



Boerderijen vanaf 1761 bewoond  fam. Breunissen

Jaren ‘70-’80



1976 links de bouwcommissie en de Essenpas.

Essenpas 1996, voor de sloop.



Huis van Fam. Grad v  Bruur in de Essenpas.
Grad v Bruur is Grad Spanbroek. Een van de oudste huizen van 
Haalderen.   Nu staat er een bungalow.



Fam. Spanbroek - Grad v Bruur.



De Geer Boerderij van Huub Janssen.  (Geerstraat)



1996 - Sloop Boerderij Janssen voor de nieuwbouw van de 1e

fase van de nieuwe woonwijk de Halden.



Klei Baal 1975 
Ambonezenkamp 
1952

Huis Grad 
Wiltink.



Tragiek in Haalderen.
• Niemand kent het aantal slachtoffers van de 

watersnoodramp/dijkdoorbraak in 1784.

• Een huis afgebrand 1848  van de fam. Jan Smits, zijn vrouw die zwanger 
was, en haar 3 jarige zoontje komen om het leven.

• (er volgt een landelijke actie om geldt in te zamelen)

• Het ijsongeluk op zaterdag 13 februari 1932. Het had  flink gevroren en 
men ging sleeën en schaatsen over de dijk bij de Kniepse af weg. 

• Grote paniek  het ijs heeft het begeven en er schuiven 15 mensen in het 
ontstane wak het ijskoude water in.

• Ongeluk bij het veer in Doornenburg 1934. Piet en zoon  Jan Mom komen 
daarbij om het leven.

• De oorlog eiste 19 dodelijke slachtoffers 1940-1945. En Indië Bart Vonk.

• Fam. de Bruin 25 februari 1940- in de polder probeert de vader zijn zoon 
(16 jaar.) te redden die door het ijs is gezakt, maar beide verdrinken.



IJs ongeluk in 1932 .
Achter de dijk  bij De Kniep .15 mensenzakken door het ijs. Hulpverleners springen het 

water in, Jan en Koos Nieuwenhuis - Wim en Geert Alofs

en Theo van Megen (verdrinkt)  11 mensen worden  gered .

Liedje



Voor 4 mensen kwam de redding te laat: Antonia 18 en Josephina 
Wiltingh 17 - Tilly Heijmen 18 Bemmel – en de redder Theo van Megen 

26 jaar uit Nijmegen hij verdrinkt ook.



De Jonge mannen die te water sprongen v.l.n.r.  broers 

Jan en Koos Nieuwenhuis - Wim en Geert Alofs.

v.l.n.r. Uit het water gered- Frans 
Wiltingh - J. Alofs en Mien Heijmen.

11 mensen zijn gered. 



De begrafenis het hele dorp is aanwezig. De slachtoffers zijn bij  

elkaar in Bemmel begraven. Haalderen had geen begraafplaats 1932



Fam. Mom - 6 Jan.-1934 Piet en zn. Jan Mom op de terugweg 
naar huis  rijden ze de pont af naar Doornenburg die lag nog niet vast. 
Vanaf de helling liep de auto achteruit het water in en ze verdrinken.



Piet 53 jaar en Jan Mom 25 jaar. Ze worden als eerste in 1934 
begraven op het nieuwe kerkhof van Haalderen. Het graf is er nu nog.



• Brand 1848 fam. Smits, de zwangere moeder ging het huis 
in om haar zoontje van 3 jaar te redden. De moeder en zoon 
kwamen  om. Landelijk was er veel aandacht in 1948. Er kwamen giften binnen 

voor fam. Smits 379,06 gulden  o.a. voor het bouwen van een nieuwe woning. 



Winkels - 1e Postkantoor in Haalderen 1927- bij de 

Smederij Hent de Smit- Reijmers - v/h Leentje Lamers.

In de Dorpstraat schuin tegen over de kerk.   



Hent REIJMERS de Hoefsmid - diploma 1927



Hent Reijmers gebouwd in 1931-Winkel met een smederij 
en ook het beslaan van paarden. 



Jaren ’50 en met de benzine pomp.

Benzine 
POMP



1960. Sander Wassink. De Hoek een café en kruidenierswinkel.  



1960-Rinie en Broer Peperkamp  in de Hoek.



1965 - Nieuwe Spar-café . 3e v.l. Mia Verweijen-van Merwijk.

Rinie en Broer Peperkamp en zuster Theodosia.                           .      

De Spar met nog een tel. 
cel in 1980



Adv. 1928 /1929



1970 fam. Bakker nu de oudste winkel in Haalderen. 



•Einde deel 3


