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DORPSBLAD ANDEL wordt uitge-
geven onder auspiciën van Onder-
nemersvereniging “De Linden” te 
Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-
Ael, alleen de maanden juli en 
augustus verschijnt het dorpsblad 
niet. Aktu-Ael wordt verspreid in 
Andel en wordt toegezonden aan 
belanghebbenden. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de in-
houd. Overnemen van teksten uit 
dit blad is toegestaan. 
 
 
Redactie:  
Kees en Ria van der Linden,  
Abraham Kuyperstraat 28,  
4281 ME ANDEL,  
tel. 0183-449304 / 06-53945404 
 
 
Bankrekening:  
NL17 RABO 03415 19 677 
Ondernemersvereniging  
De Linden, t.n.v. Dorpsblad Andel. 
 

Kopij plaatsing is vrij voor iedereen, 
behoudens degene die enig com-
mercieel belang dient. De redactie 
mag kopij weigeren, zonder opgaaf 
van redenen. 
 
Adverteren is toegestaan voor alle 
ondernemers uit Andel. Elders ge-
vestigde ondernemers kunnen 
eveneens adverteren, zij mogen in 
geen concurrentieverhouding staan 
met Andelse ondernemers.  
Advertenties dienen zoveel moge-
lijk druk klaar aangeleverd te wor-
den.  
 
Teksten dienen getypt, of via email 
aangeleverd te worden. 
c.vanderlinden@hetnet.nl 
 
Tarieven advertenties in Euro’s  
per uitgave 
 
Formaat    10x        5x         1x-4x 
1/1 A4     132,50   140,-      147,50 
 ¾  A4     102,50   110,-      117,50  
 ½  A4       80,-        87,50     95,- 
1/3 A4       64,-        71,50     79,-  
 ¼  A4       52,50     60,-        67,50 
1/8 A4       37,50     45,-        52,50  
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
29 

Seizoen 2020 - 2021 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van 
Aktu-Ael’ worden. Hieronder vindt 
u de gegevens om het dorpsblad 
financieel te ondersteunen.  
Rekeningnummer: 
NL17RABO0341519677 t.n.v. 
Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften 
zijn van harte welkom. 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2021 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2021. 
 

5 mei 2021 
2 juni 2021 

8 september 2021 
6 oktober 2021 

3 november 2021 
1 december 2021 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 

ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Met Kerst hadden we een alterna-
tief bedacht om u toch in bewe-
ging te krijgen. Een prijsvraag van 
onze leden bracht u toch het dorp 
in om te zoeken naar de oplos-
sing. Begin van het jaar hebben 
we meestal een buffet met uitrei-
king van de Romboutsprijs. Dat 
was beide nog niet mogelijk, de 
uitreiking misschien wel, maar we 
willen dat graag met een officieel 
tintje doen. Dus nog even wach-
ten. 
 
Met Pasen hebben we de traditie 
dat de jeugd eieren kan zoeken in 
een deel van het dorp, maar dat 
ging vorig jaar al niet en nu het  

 

kon nog steeds niet vanwege co-
rona. We hebben dus wat anders 
bedacht, want veel ondernemers 
hebben ongelooflijk hinder van de 
Lock down. 
 
Een aantal ondernemers zijn ge-
sloten geweest en sommigen 
kunnen nu nog niet open. Dat 
doet pijn als je ondernemer bent 
en dat niet alleen, de kosten zijn 
er wel. Dus wilden we wat doen 
voor de ondernemers die het 
moeilijk hebben. Een ont-
bijt/brunch box hadden we be-
dacht. Op 24 maart jl. hebben we 
in Andel huis aan huis inschrijf-
formulieren laten bezorgen. Uiter-
lijk 27 maart wilden we weten 
hoeveel boxen we zouden moeten 
maken. Men kon bestellen bij dro-
gisterij Verbeek. Normaal is het al 
lastig om te parkeren in de Bea-
trixstraat, maar dat zal nu zeker 
het geval zijn geweest. Dirk  Ver-
beek verkocht maar liefst 435 
boxen (zie foto hierboven) en dat 
naast zijn normale werkzaamhe-
den. Dus waarschijnlijk hebt u 
moeten wachten als u alleen maar 
voor de drogisterij kwam. Voor 
degene die een box bestelde, 
hebben we € 5,- in rekening ge-
bracht. 
 
Daarnaast zorgden de volgende 
sponsoren dat we een mooi be-
drag hebben overgehouden voor 
de getroffen ondernemers. 

Bakkerij van Horssen 
Kaasboerderij De Lange Hoeve 

Brug-ei Giessen 

 
Vos Groenten en Fruit Wijk 

en Aalburg 
Chocolaterie Petit Ami 
Verhoeven Kleurt BV 
Minicamping 't Wai-ke 

Dier en Tuin Andel 
Ad de Graaf Media 

Singelstaete Vermogens-
beheer 

Drogisterij Verbeek 
Holland Harma 

 
Tenslotte waren we bij-
zonder blij dat we van 't 

Buitenhoff gebruik mochten ma-
ken, voor het vullen van de boxen, 
maar zeker voor het afhalen. De 
weersomstandigheden op 2e 
Paasdag maakte wel dat we van-
uit binnen moesten aanvoeren en 
niet vanuit een tent op de par-
keerplaats. We hadden tijdven-
sters gemaakt, maar er is geen 
enkel moment geweest dat het 
vast liep. 

Nieuw lid. 
We mogen ook weer een nieuw lid 
verwelkomen, namelijk Fa P. 
Brugmans & Zn, Distributiestraat 
63, 4283 JN Giessen. Beter be-
kend om hun handelsnaam Brug-
ei. Kijk maar eens op hun site, 
www.brug-ei.nl, wat ze eventueel 
voor u kunnen betekenen. Hun 
slogan is ‘Dé bezorgpoelier van 
Altena’. 

http://www.brug-ei.nl/


ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
(vervolg) 
 
Eind maart is bij de notaris De Ri-
vieren de vereniging Onderne-
mershuis Altena opgericht. De site 
was al langer in de lucht, maar nu 
is er ook een bestuur, al zijn ze nog 
op zoek naar 2 bestuursleden en 
het liefst dames. Maar er is nu dus 
een federatie van ondernemers-
verenigingen in Altena die de ge-
sprekspartner is van de overheid. 
Eens per kwartaal is afgesproken 
dat er contact is met de wethouder 
economische zaken. Daarnaast 
zullen er regelmatig contacten zijn 
met de ambtenaren die zich bezig 
houden met economische zaken. 
Ook Ondernemersvereniging De 
Linden is lid van deze vereniging 
en ondergetekende heeft daar een 
bestuursfunctie. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 
 
NOOT VAN DE REDAKTIE 
 
“April doet wat hij wil”, zegt het ge-
zegde en inderdaad wat betreft het 
weer was dat ook wel zo. De ene 
week loop je in kortbroek en blote 
armen en hup de week erop win-
terkleren aan en sneeuw op de 
daken. Wat is de natuur en de 
schepping wonderlijk mooi en trekt 
zich niets aan van onze wensen. 
We moeten het er mee doen en dat 
is maar goed ook. 
 
De maand maart stond in het teken 
van de verkiezingen, de uitslagen, 
de corona perikelen en wat er nog 
meer was om je druk over te ma-
ken. De verkiezingen zijn erg goed 
verlopen en hier in Andel mocht ik 
op het stembureau in ’t Buitenhoff 
zitten en dat was erg leuk en gezel-

lig. Na veel maan-
den weinig men-
sen te hebben 
kunnen spreken 
en zien, was dit 
even een verade-
ming. Mijn com-
plimenten aan de 
organisatie, van 
zowel de Gemeen-
te als van ’t Bui-
tenhoff. De ver-
zorging was prima 
en ik hoorde dat 
dat in de Ark ook 
zo was. Na 21.00 
uur zijn we met 
een heel groot 
aantal mensen per stembureau 
gaan tellen in Sporthal De Jager in 
Giessen en ook dat was super ge-
organiseerd. Op 1½ meter afstand, 
mondkapjes, handschoenen, drin-
ken, daarbij een hartig zakje chips, 
hebben we in no time de gigantisch 
grote stembiljetten geteld. Wat een 
tapijten waren dat zeg, maar goed, 
het is gelukt met goede samenwer-
king onderling en prima voorzitters 
van ieder zijn eigen stembureau, 
die de boel coördineerden en door 
gemeenteambtenaren werden bij-
gestaan. Hoe het verder zal gaan 
met die uitslag, dat is nog maar de 
grote vraag en er ligt een grote 
opdracht voor de informateur, die 
puin mag ruimen na de vorige ver-
kenners. Wie geïnteresseerd was 
in het hele gedoe, kon dagen naar 
saaie en lange debatten kijken en 
hopelijk aan het einde daarvan 
zeggen, wat is nu daarvan de uit-
slag. Als u het weet mag u het 
zeggen, ik niet meer. 
 
Vorig jaar oktober vierden Wim en 
Lora Naaijen hun 65-jarig huwelijk 
en nu vorige maand 26 maart over-
leed Wim op 91 jarige leeftijd, thuis 
aan het Notaris Hollestelleplein 2, 
waar hij samen met zijn vrouw 

woonde. Wim is opgeroeid in Andel 
en trouwde met Lora van Helden 
uit Wijk en Aalburg. Ze kregen drie 
kinderen, Jenny, Bert en Dinie en 
hebben inmiddels klein en achter-
kleinkinderen. Wim is altijd in Andel 
blijven wonen en was voor veel 
inwoners een goede bekende. Wij 
wensen Lora, kinderen en hun ge-
zinnen veel sterkte en kracht bij dit 
gemis. 



NOOT VAN DE REDAKTIE 
(vervolg) 
 
De verenigingen laten ook telkens 
weer van zich horen via acties. De 
Oranjevereniging Juliana had een 
ontzettend leuke Dorpsquiz, digi-
taal plus een rad van avontuur, 
waar veel mooie prijzen waren te 
winnen, die allen waren geschon-
ken door ondernemers. Waar een 
klein dorp groot en goed in kan zijn, 
50 teams deden ermee en via de 
YouTube livestream konden we 
meedoen. Alles luid en duidelijk te 
volgen en te horen. De opbrengst 
gaat naar ondernemers die het 
moeilijk hebben door de pandemie.  
 
Ook de ondernemersvereniging De 
Linden heeft goed zijn best ge-
daan, want via deze Aktu-Ael, fly-
ers, social media en andere plat-
forms hebben ze te koop aangebo-
den voor € 5,00 een ontbijt/brunch 
box af te halen op 2e Paasdag ’s 
morgens vroeg en op te geven bij 
Dirk Verbeek. Het liep storm, want 
dik 400 boxen werden er verkocht.  
Een logistieke uitdaging voor Dirk 
en zijn team, maar ze hebben de 
klus geklaard en ze kregen heel 
veel complimenten. Wat ik ook hier 
zo mooi aan vind is dat er veel ge-
sponsord is en dat de opbrengst 
ook hier gaat naar de ondernemers 
in ons dorp, die getroffen zijn door 
de pandemie. “Samen” is een 
woord dat hier zeker van toepas-
sing is, want alleen dan kunnen we 
het volhouden om deze periode 
van maatregelen, door te komen. Ik 
ben trots op ons dorp, waar zoveel 
met en voor elkaar wordt gedaan. 
 
Ria van der Linden-Verhoeven 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
APRIL 2021 
18  Geref. Kerk: Jeugddienst met  
      Harmen van Wijnen. 
27  AFC: Aubade Koningsdag. 
28-29 
      Sparta ’30: 2-daags voetbalkamp. 
 
MEI 2021 
  4  AFC: Dodenherdenking bij het monument  
      in Woudrichem. 
16  Geref. Kerk: Jeugddienst met  
      Corine Zonnenberg. 
22  AFC: Aelse dag. 
30-5 t/m 6-6 
      AFC: Online collecte ’Anjeractie Pr. Bernhard  
      Cultuurfonds’.  
 
JUNI 2021 
  5  AFC: HaFaBra concert, organisatie K&B  
      Meeuwen. 
12  AFC: Herdenkingsconcert Herculesramp  
      25 jaar. 
19  AFC: Praktijk examens. 
 
JULI 2021 
10  AFC: Klapstoeltjesconcert + jaarafsluiting.  
 

 
AUGUSTUS 2021 
23  AFC: Eerste repetitie seizoen 2021/2022. 
 
SEPTEMBER 2021 
18  AFC: Slaatjesactie. 
 
OKTOBER 2021 
  9  AFC: Try-out concert, jeugd- en groot orkest. 
18-10 t/m 23-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
23  AFC: Altena Streekfestival. 
 
NOVEMBER 2021 
AFC: “Horizons” concert met TV opname. 
 
DECEMBER 2021 
24  AFC: Kerstzangdienst Heusden. 
 
JANUARI 2022 
  1  AFC: Nieuwjaarsconcert. 
 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 
 
Nieuw 
 



Beste bewoners van Andel, we 
proberen als seniorenvereniging 
een actieve vereniging te zijn in 
deze tijd van de Pandemie. Hoewel 
we geen ledenmiddagen kunnen 
organiseren willen we toch onze 
leden niet vergeten. Weet dat we 
aan u denken en contact proberen 
te houden via een kaartje, bloeme-
tje of een attentie. We zijn erg blij 
met onze actieve vrijwilligers en 
bestuursleden.  
 
Wat betreft ons bestuur zijn we op 
zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Dhr. Anne  Versteeg heeft aange-
geven te willen stoppen met zijn 
bestuurstaken, vooral omdat dit 
fysiek en psychisch niet meer mo-
gelijk is voor hem. Wij zijn Anne 
heel veel dank verschuldigd voor 
het vele werk dat hij de afgelopen 
jaren voor en met ons heeft ge-
daan.  
Al jaren is het bestuur niet geheel 
compleet en dat maakt dat er voor 
de zittende bestuursleden steeds 
meer taken op hun bordje komen te 
liggen. We zijn op zoek naar ie-
mand, liever nog 2 personen die 
ons willen komen ondersteunen. 
Personen met een creatieve geest, 
liefde en aandacht voor onze seni-
oren worden verzocht te reageren. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
één van de bestuursleden.  
 
Daarnaast willen wij u aanmoedi-
gen om lid te worden van onze 
vereniging. Plaatselijk houden we 
regelmatig ledenbijeenkomsten 
waarbij vooral onderling contact 
belangrijk wordt gevonden. Verder 
nodigen we personen uit die voor u 
als senioren belangrijke onderwer-
pen bespreken. Natuurlijk zijn er 
ook ontspannende middagen.  
We zijn aangesloten bij de landelij-
ke PCOB. Vanuit dat landelijke 
bestuur worden regelmatig onder-
werpen, die voor ons als senioren 
meerwaarde hebben,  onder de 

aandacht gebracht van de rege-
rende partijen. U kunt hierover le-
zen in ons mooie Magazine dat 
elke maand verschijnt. Voor uitge-
breide informatie en de lopende 
activiteiten kunt u terecht op de 
website van KBO/PCOB.  
Meld u nu aan als lid en u kunt mee 
profiteren van de aanlokkelijke 
aanbiedingen die in het mei num-
mer worden aangeboden. 
 

Voorproefje actie Magazine mei.  
U kunt fantastische prijzen winnen! 
In het Magazine van mei, dat 20 
april uitkomt, staat er een leuk 
uniek prijzenfestival. (Nieuwe) le-
den en abonnees maken kans op 
mooie prijzen: KBO-PCOB Voor-
deel geeft 100 prijzen weg t.w.v. 
ruim € 20.000! Om u te belonen 
voor uw lidmaatschap, maar het is 
ook aantrekkelijk voor nieuwe le-
den! Gebruik vooral dit prijzenfesti-
val om nieuwe leden aan uw afde-
ling te binden. Het Magazine is al 
een mooi visitekaartje voor nieuwe 
leden, deze actie maakt het extra 
aantrekkelijk om lid te worden, 
naast alle activiteiten die op afde-
lingsniveau hopelijk weer snel kun-
nen worden opgestart 
 
Sinds 2017 en 2018 zijn er plannen 
gemaakt voor een juridische fusie 
tussen KBO en PCOB. Maar na 
diverse besprekingen is duidelijk 
geworden dat dit geen goed idee 
is.  Daarom is door de ledenraden 
van beide verenigingen besloten 
om de samenwerking voort te zet-
ten onder de titel KBO-PCOB 
Nieuwe Stijl. Dit klinkt heel gemak-

kelijk maar er zijn nog veel bestuur-
lijke dingen die geregeld moeten 
worden. De vijf speerpunten (koop-
kracht; wonen, welzijn en zorg; 
veiligheid; digitalisering; zingeving) 
blijven gewoon bestaan. En natuur-
lijk blijft KBO-PCOB landelijk uw 
belangen behartigen, zoals het 
pensioenakkoord, de vaccinatie-
campagne, Code Zwart, enzovoort. 
Vanuit de PCOB blijft het landelijke 
bestuur wel actief in de contacten 
naar de afdelingen en vrijwilligers.  
 
U ziet zowel plaatselijk als landelij-
ke zijn we als vereniging actief in 
het belang van u als senioren. Wij 
wensen u een fijn voorjaar toe.  
Voorzitter: Adri van Breugel, tel. 
0183-442013, 
adrivanbreugel@planet.nl 
Bestuursleden: Nellie Hobo-van 
Noorloos secretaris, Arie van den 
Bogerd penningmeester, Marja  
Versteeg-Timmermans bestuurslid.  
 
 
BEDANKJE 
 
Beste mensen, 
 
Wekenlang was er een donkere 
wolk boven ons leven, maar nu uit 
alle onderzoeken geen negatieve 
uitslag is gekomen, zijn we de Hee-
re God heel dankbaar. Het mede-
leven en gebed heeft ons ontroerd, 
het was hartverwarmend, daarvoor 
onze welgemeende dank. 
 
Een warme groet van  
Corrie en Johan de Cloe 
 
 
TERUG NAAR HET  
ANDEL VAN 140 JAAR 
GELEDEN 
 
door Teus van Tilborg 
Deze maand neem ik u mee naar 
het Andel van zo’n 140 jaar gele-
den. Naar het begin van de ja-
ren’80 van de negentiende eeuw. 
Wat speelde er toen zoal in het 
dorp dat dan ongeveer 820 inwo-
ners telt. Bladerend door kranten 
en notulen uit die tijd levert ver-
schillende feiten en feitjes op. 
 
 
 
 
 

mailto:adrivanbreugel@planet.nl


TERUG NAAR HET  
ANDEL VAN 140 JAAR 
GELEDEN (vervolg) 
 

De gemeente heeft nog geen eigen 
gemeentehuis, maar maakt gebruik 
van twee kamers in de herberg van 
de weduwe A. van Andel aan de 
Rib. Aan een nieuw gemeentehuis 
is ook geen behoefte schreven 
burgemeester en wethouders al in 
1877 aan het provinciaal bestuur, 
dat daar blijkbaar vragen over had 
gesteld. Ze wijzen er op dat er 
geen geschikt terrein zonder hoge 
kosten te maken beschikbaar is. 
Bovendien wijzen ze erop dat de 
raadskamer en de secretarie beter 
ingericht zijn dan in de meeste an-
dere plaatsen in de omgeving. Ze 
voegen daar nog aan toe dat de 
plaats van het gemeentehuis heel 
goed is vanwege zijn ligging in het 
‘volkrijkst’ gedeelte van de ge-
meente. Ook het feit dat het een 
onderdeel is van een café of her-
berg vindt het college geen pro-
bleem. Bezoekers behoeven name-
lijk de gelagkamer niet door om bij 
de secretarie te komen. De gelag-
kamer is namelijk door een andere 
buitendeur bereikbaar. J.H. van 
Ouwerkerk (foto) is sinds 1 oktober 
1880 burgemeester van Andel. Hij 
woonde in Rijswijk waar hij even-
eens burgemeester was. Tijdens 
zijn benoeming is hij nog vrijgezel. 
Op 31 augustus 1882 trouwt hij, 29 
jaar oud, in Den Haag met de 23-
jarige Maria Margaretha Studer. 
Een paar weken na de huwelijks-
voltrekking wappert bij verschillen-
de huizen in Andel de vlag en de 
raadskamer is smaakvol versierd. 
Reden: de burgemeester bezoekt 

voor het eerst met zijn kersverse 
echtgenote de gemeente. Het 
echtpaar bezoekt ook de beide 
scholen. Het dorp heeft dan inder-
daad nog twee lagere scholen, een 
openbare en een christelijke met 
aan het hoofd respectievelijk J. van 
der Weiden en J. de Fijter. De 
christelijke school was in 1879 op-
gericht. In september 1881 houdt 
de gewestelijke vereniging Noord-
Brabant van het Nederlands On-
derwijzersgenootschap haar na-
jaarsvergadering in Andel. Het zal 
op uitnodiging van Van der Weiden 
zijn geweest. Onder de aanwezi-
gen is ook J.L. Mussert, school-
hoofd in Werkendam. Hij is de va-
der van de latere NSB leider Anton 
Mussert. De openbare school heeft 
trouwens niet lang bestaan. We-
gens gebrek aan leerlingen besluit 
de gemeenteraad in 1888 de 
school op te heffen. 
 
Een orgel in de kerk 
Op zondag 20 juni 1880 krijgt de 
hervormde kerk voor het eerst een 
orgel. Het is een geschenk van 
mevrouw douairière May-Leemans. 
In november van 1879 had zij het 
kerkbestuur in brief laten weten als 
een aandenken aan haar familie 
een orgel te willen schenken. De 
mededeling wordt door het kerkbe-
stuur “met verrassing, maar tevens 
met welgevallen vernomen.” De 
kerkbestuurders gaan overigens 
niet over een nacht ijs. Zij stellen 
via een notaris in Rotterdam een 
onderzoek in “om met nog meer 

juistheid” de bedoelingen van me-
vrouw May te weten te komen. Het 
onderzoek zal positief zijn uitgeval-
len, want, zoals gezegd, het orgel 
(foto) wordt ingewijd. Maar voor die 
tijd is ook gezocht naar een orga-
nist. Die is gevonden in de persoon 
van B. van der Nat en zijn zuster uit 
Giessen, zolang er uit de eigen 
gemeente geen organist is. Bij de 
inwijding is de familie May aanwe-
zig. Links op het front van het orgel 
staat de volgende tekst: 
Ter nagedachtenis van haren eeni-
gen broeder Mr. A. der Mooijen 
Leemans, laatste bewoner van “Het 
Hoff”, overleden op 17 mei 1879 en 
van hare overige dierbare betrek-
kingen wordt dit orgel aan de Her-
vormde Gemeente te Op- en Neder 
Andel aangeboden door de jongste 
en  laatste der familie Leemans, 
Douairière van zijn Excellentie den 
Vice-Admiraal James May. ’s-
Gravenhage 20 juni 1880.” 
 
Voor de burgemeester is deze ge-
beurtenis aanleiding om contact op 
te nemen met de Brigadier van de 
Marechaussee, met het verzoek 
om drie mensen extra beschikbaar 
te stellen voor het handhaven van 
de openbare orde en veiligheid. Hij 
vraagt tevens ze een rondgang 
door het dorp te laten maken, want 
af en toe doen zich lichte vechtpar-
tijen voor wanneer er onvoldoende 
politie is. Hij doelt daarbij op de 
arbeiders die in Poederoijen aan 
het fort werken en die zich blijkbaar 
op zondagen in Andel ophouden.  



TERUG NAAR HET  
ANDEL VAN 140 JAAR 
GELEDEN (vervolg 2) 
 
Waarschijnlijk om daar één van de 
cafés te bezoeken. En die zijn er 
genoeg: elf tappers en slijters vol-
gens een gemeentelijke opgave. 
Veel te veel volgens de Drankwet. 
Het aantal moet naar drie terugge-
bracht worden. Uiteindelijk vragen 
in januari 1882 zeven van hen een 
vergunning aan. Niet alleen wordt 
het fort in Poederoijen in deze tijd 
gebouwd, maar ook aan het fort in 
Giessen wordt gewerkt. Voor het 
aanvoeren van bouwmaterialen is 
vanaf Andel een railverbinding 
aangelegd. 
 
Als het orgel ingewijd wordt heeft 
de gemeente geen predikant. Veel 
beroepen worden, zonder resultaat, 
uitgebracht totdat dominee F.J.C. 
Schook uit Garderen besluit naar 
Andel te komen. Op 27 november 
1881 wordt hij door zijn collega uit 
Uitwijk als predikant in Andel be-
vestigd. Bij de Gereformeerde Kerk 
is in die periode P.J. de Bruyn pre-
dikant. Een echt kerkgebouw is er 
dan nog niet. De gemeenteleden 
komen bijeen in een verouderd 
pand dat meer weg heeft van een 
schuur dan van een kerkgebouw. 
In 1885 wordt een nieuw kerkge-
bouw aan de Voorstraat (nu Julia-
nastraat) in gebruik genomen waar 
nu de Voorhof staat. 
 
 

Lindebomen 
Momenteel worden in het dorp lin-
debomen vervangen. Een paar 
keer werd me gevraagd of ik weet 
sinds wanneer er de bomen staan 
die zo karakteristiek voor het dorp 
zijn. Een antwoord moet ik (nog) 
schuldig blijven. Een feit is dat ze 
er al heel lang staan, zo blijkt ook 
deze oude foto laat zien (collectie 
Bert van Rijswijk). Bij het voorbe-
reiden van deze bijdrage kwam ik 
tegen dat in oktober 1881 burge-
meester en wethouders een brief 
van een boomkwekerij behandelen 
waarin een prijsopgave wordt ge-
daan voor lindebomen. Er worden 
prijzen genoemd van 0,70 tot 2,20 
gulden per stuk van de grond ge-
meten. Naar aanleiding van de 
brief wordt besloten nog enige 

boomkwekers aan te schrijven. In 
mei 1882 wordt een omgewaaide 
lindeboom door de gemeente pu-
bliekelijk verkocht. En in 1888 lees 
ik dat Marinus Versteeg een bui-
tengewone gratificatie krijgt voor 
het snoeien van de lindebomen. Al 
met al is het heel fijn dat het ge-
meentebestuur van Altena oog 
heeft voor het zorgvuldig omgaan 
met deze bomen. 
 
Nog een paar feitjes uit de be-
schreven periode. Het valt op dat 
veel jonge kinderen overlijden. Een 
in de krant met naam genoemde 
inwoner, pleegt door ophanging 
zelfmoord. Een “braaf oppassende 
man” wordt hij genoemd. Veron-
dersteld wordt dat geldgebrek de 
oorzaak is.  



TERUG NAAR HET  
ANDEL VAN 140 JAAR 
GELEDEN (vervolg 3) 
 
Hij laat een vrouw en twee kin-
deren na. Sander Naaijen is zo blij 
met het voorgenomen huwelijk van 
zijn 31-jarige zoon Arie met de 25-
jarige Jacomina Adriana Dina Ver-
meulen, dat hij bij gelegenheid van 
de ondertrouw de armen een gift 
geeft van 100 gulden. Daar laat hij 
het niet bij. De christelijke school 
krijgt eenzelfde bedrag en de 
openbare school moet het met een 
beduidend lager bedrag doen, met 
tien gulden. Sander Naaijen be-
hoort tot de rijksten in Andel. Hij 
was van 1852 tot 1860 burgemees-
ter van zijn woonplaats. Hij komt 
met een bedrag van fl. 1034,90 met 
155 anderen voor op de lijst van 
hoogstaangeslagenen in Noord-
Brabant, die in 1882 verkiesbaar 
zijn voor leden van de Eerste Ka-
mer. In dat jaar sluit de gemeente-
raad een overeenkomst met het 
Rijk voor een los- en ladingsplaats 
aan de Zwaan en neemt na de 
aanleg het beheer en onderhoud 
over. 
 
 
GEEN TRUCKERDAG 
2021 
  
De Trucker dag 2021 van Stichting 
Sport en Spel kan helaas vanwege 
corona niet plaatsvinden. We ho-
pen op betere tijden en hopelijk is 
het komende jaar wel mogelijk. 
 
Betsy van Nimwegen 
 
 

 
 
Wat is diabetes?    
Bij diabetes is het lichaam niet 
meer in staat om de bloedsuiker-
spiegel automatisch op het juiste 
niveau te houden. Het lichaam 
maakt dan minder/geen insuline 
aan of het  reageert minder goed 
op de lichaamseigen insuline. Insu-
line is nodig om glucose/suikers in 
het bloed te transporteren naar de 
cellen, waar het dient als brandstof. 
Bij diabetes moet het lichaam dus 

geholpen worden bij dit pro-
ces. In plaats van diabetes 
wordt ook vaak de term sui-
kerziekte gebruikt. 
 
Diabetes in cijfers 
Op dit moment hebben naar 
schatting wereldwijd 463 mil-
joen mensen diabetes. Dit be-
tekent dat 1 op de 11 mensen 
wereldwijd diabetes heeft. De 
verwachting is dat dit totaal 
aantal groeit naar 700 miljoen 
mensen in 2045 (zie figuur: 
IDF, 2019). Diabetes is hier-
door één van de grootste me-
dische problemen van de 21e 
eeuw (IDF,2019).  
 
In Nederland zijn in 2018 bijna 
1,2 miljoen mensen gedia-
gnosticeerd met diabetes, dus 
1 op de 14 Nederlanders. In 
2040 zijn dit naar schatting 1,5 
miljoen mensen! 

Factoren die bijdragen aan de 
groei van diabetes in Nederland: 
-Veranderingen in levensstijl die 
leiden tot toename in lichamelijke 
inactiviteit en gewichtstoename 
-Vergrijzing 
-Betere screening, waardoor bij 
meer mensen diabetes wordt vast-
gesteld (RIVM, 2019). 
 
Zorgkosten diabetes in Neder-
land 
De groei van het aantal mensen 
met diabetes heeft gevolgen voor 
gezondheidsbudgetten over de 
hele wereld. In Nederland werd in 
2017 al 1,6 miljard euro aan dia-
beteszorg uitgegeven. 
 
Symptomen en gevolgen van 
diabetes 

Diabetes kent 2 verschijningsvor-
men: type 1 en type 2. Kenmer-
kende symptomen voor beide vor-
men zijn: vermoeidheid, veel dorst, 
veel plassen, last van de ogen of 
wazig zien. Met name bij type 1 
komt ook afvallen vaak voor. Type 
2 is vaak lastiger te herkennen. 
Naast de genoemde symptomen 
kan ook sprake zijn van: wondjes 
die slecht genezen, veel infecties 
(zoals blaasontsteking), pijn in de 
benen bij het lopen en kortademig-
heid. Als sprake is van diabetes, 
dan zal het glucosegehalte in het 
bloed te hoog zijn. Dit kan zeker op 
lange termijn grote gevolgen heb-
ben. 
 
Zonder tijdige diagnose en goede 
behandeling is diabetes een aan-
doening die tot ernstige complica-
ties kan leiden. Een langdurig hoge 
bloedglucose kan o.a. resulteren in 
verlies van zicht, amputaties en 
nier schade. Ook op andere vlak-
ken kan diabetes veel invloed heb-
ben, bijvoorbeeld financieel en een 
verminderde kwaliteit van leven.  
 
Bewegen als medicijn 
Een gezonde leefstijl is essentieel 
voor de behandeling (of preventie) 
van diabetes. BEWEGEN is een 
belangrijke factor om de (gezond-
heid)situatie bij mensen met diabe-
tes te verbeteren, óók als al medi-
catie wordt gebruikt.  



FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
De afgelopen jaren is uit onderzoek 
steeds duidelijker geworden wat de 
positieve effecten van bewegen zijn 
voor mensen met diabetes. Iedere 
week regelmatig bewegen kan het 
ontstaan van diabetes voorkomen 
of vertragen. Ook helpt het bij 
mensen met diabetes om de 
bloedsuikerwaarden onder controle 
te krijgen/houden, waardoor ze zich 
beter, gezonder en zelfverzekerder 
voelen. Bij diabetes type 2 kan vol-
doende beweging en gezonde 

voeding bijdragen dat minder of 
geen medicatie nodig is. 
 
De Bas van de Goor Foundation 
en Nationale Diabetes Challenge 
Bewegen met diabetes kan dus 
best lastig zijn, maar heeft veel 
positieve effecten. Daarom organi-
seert de Bas van de Goor Founda-
tion diverse beweeg- en sportactivi-
teiten voor mensen met diabetes. 
De Nationale Diabetes Challenge 
(NDC) is een effectieve beweegin-
terventie die bijdraagt aan de mis-
sie van de Bas van de Goor Foun-

dation: mensen met diabetes in 
beweging brengen naar een betere 
kwaliteit van leven. Met de NDC 
wandelen deelnemers in 20 weken 
tijd samen met elkaar en zorg-, 
sport- en welzijnsprofessionals uit 
de buurt om te werken aan een 
betere gezondheid. 
Bron: 
www.nationalediabeteschallenge.nl 
 
In samenwerking met het Lokaal 
SportAkkoord Altena start Fysio-
therapie Andel in 2021 een wan-
delgroep vanuit de regio Andel.  
 Voor bijna ieder instapniveau 
haalbaar. 
 Met en zonder diabetes… ie-
dereen mag meedoen! 
 Kosten: € 10,- voor 20 weken 
 
Doe ook mee en schrijf in.  
Info bij Rob en Karin 0183-441681 
of info@fysiotherapieandel.nl  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationalediabeteschallenge.nl/
mailto:info@fysiotherapieandel.nl


Wonen en Bouwen 
Iedereen heeft recht zich vrij te 
vestigen, dus voorrang eigen be-
woners in de kern is nog niet aan 
de orde. In de Woonvisie wordt 
deze discussie meegenomen om-
trent woonvisie en wordt naar ver-
wachting voor de zomer in de raad 
van de gemeente Altena bespro-
ken. 
 
 Amaliahof: de voorbereidingen 
met het woonrijp maken zijn in volle 
gang. 

 Boomgaard: De verdere uitbrei-
ding valt onder fase 2, de zogehe-
ten “kop-staart” woningen die ge-
bouwd gaan worden door de Fa. 

Tankens. Deze woningen gaan 
eind maart/begin april in de ver-
koop. Als dit goed verloopt volgt 
het woonrijp maken en de bouw. 
De straat Boomgaard richting Neer-
Andelseweg is nog niet aan de 
orde. Daarvoor moet eerst fase 3 
en het bestemmingsplan worden 
opgesteld en vastgesteld. Fase 3 
heeft bestemming agrarisch en het 
is nog niet mogelijk om allerlei acti-
viteiten uit te voeren aan wegen, 
trottoir, verlichting, groen etc. 
 
 Kroonsappel/Roem van Altena, 
Boerengroen: 
Jansen Bouwontwikkeling heeft alle 
28 huizen verkocht en start op 17 
juni en begint dan met het ontgra-
ven van de bouwput en inrichting 
van de bouwplaats. Bouwrijp ma-
ken fase 2 is reeds geheel gedaan 
en woonrijp maken volgt na de 
bouwfase. Eerst worden woningen 
gebouwd en daarna wordt de be-
strating definitief gemaakt. Dus nog 
geen bestrating terwijl er gebouwd 
wordt zodat die niet kapot gereden 
wordt.  
 
 Dr. Esseveldlaan / Koolmee-
spad: 
De huurwoningen aan de Kon. 
Emmastraat worden opgeknapt en 
de sloop van de overige woningen 
is ingezet. Daarna volgt een grond-
onderzoek. Het is nog niet duidelijk 
wat voor type huizen er gaan ko-
men. Door Bazalt Wonen wordt 
hiervoor een plan gemaakt waar de 
Dorpsraad bij betrokken wordt. Ook 
is de parkeerruimte een puzzel-
stukje en de financiële haalbaar-
heid. Bij de gemeente is nog geen 
totaalplan binnen gekomen. 
 
 

Curio Prinsentuin 
Het raadsvoorstel van december is 
ingetrokken en de wethouder heeft 
de oude keuze uit de periode van 
de gemeente Woudrichem onder 
de loep gelegd. Zijn voorstel zal 
liefst mei en anders in juni in de 
raad behandeld worden. 
 
Afslag sportvelden 
De aanpak van deze gevaarlijke 
afslag heeft vertraging opgelopen, 
maar nu is er toch opdracht ver-
leend aan de asfalt aannemer. De-
ze gaat een rode asfalt laag aan-
brengen om zo het kruispunt opval-
lender te maken. Bij het rode vlak 
komt dezelfde cirkel als elders op 
de Neer Andelseweg. Het kruispunt 
wordt hierbij zowel overdag als bij 
duister meer zichtbaar door de felle 
kleur en cirkel. In april/mei worden 
beide handelingen uitgevoerd. 
 
 
 



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Inrichting Leilindes/Beplanting 
De uitdrukking grindperkjes behoort 
tot het verleden. 28 Leilindes zijn 
vervangen, bandjes worden zo 
nodig bijgesteld en de lage beplan-
ting wordt aangebracht. Hovenier 
Schutte gaat zorgvuldig te werk en 
doet zijn uiterste best zodat er wei-
nig tot geen overlast ontstaat. 
Weer een onderwerp dat het ar-
chief in kan. 
 

 
Parkeerterrein Dr. Oosterom-
straat 
Een mooie oplossing met 13 par-
keerplaatsen erbij achter Woord en 
Daad waar al gretig gebruik van 
wordt gemaakt. Fijn dat ook dit 
onderwerp is afgewerkt. 

Verdeelstation Essent 
Wij maken ons zorgen over het 
type gebouw dat er in dit agrarisch 
gebied komt te staan. Dus het ge-
bouw moet kort gezegd in de om-
geving passen. Er worden op dit 
moment gesprekken over gevoerd, 
maar wij blijven de vinger aan de 
pols houden via een gesprekspart-
ner. 
 
Asfaltering Hoge Maasdijk vanaf 
De Rib tot ’t Zwaantje 
Ook hiervoor hebben we een con-
tactpersoon die als het over de 
snelheidsproblematiek gaat. Er 
wordt ook gekeken hoe het vanaf 
Aalburg over de gehele Maasdijk is 
geregeld om de uniformiteit te be-
waren. In ieder geval worden de 
aanwonenden bij dit plan betrok-
ken. 
 
Vrij liggend fietspad/wandelpad 
Andel/Veen 
Men is druk met het voorlopig ont-
werp en definitief ontwerp. Er zijn 
gesprekken met bewoners en on-
dernemers gaande. Enkele perce-
len worden nog om toestemming 
gevraagd. GEO Infra doet dat voor 
de gemeente. De planning is om 
nog voor de zomer een haalbaar 
plan te kunnen voorleggen aan 
college en raad. Afhankelijk van de 
verwerving van grond, benodigde 
vergunningen, financiën, afstem-
ming met andere projecten, kan 
pas dan vastgesteld worden dat er 
sprake is van een gedegen plan 
dat gereed is om uit te voeren. 
 
Duizendmorgen 
Niet alle notenbomen zijn vervan-
gen, alleen die nodig waren. 
 
Lid worden 
Bij de inwoners van Andel is het 
genoegzaam bekend dat u lid kunt 
worden van onze vereniging voor € 
5,- per jaar als gezin. Het voordeel 
is dat u tussendoor per mail bijge-
praat wordt als er urgent nieuws is 
of dat uw mening gevraagd wordt. 
Geef u dan op via het secretariaat 
c.vanderlinden@hetnet.nl. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 
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ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Online Jeugd activiteiten 
Olaf (dirigent jeugdorkest) organi-
seert samen met het jeugdbestuur 
op de maandag avonden activitei-
ten voor het jeugdorkest. Leden uit 
het groot orkest sluiten hier af en 
toe bij aan. Deze avonden zijn voor 
gezelligheid, theorielessen, mu-
ziekspellen etc. We vinden het erg 
fijn om met iedereen in contact te 
blijven. De avonden worden leuk 
ontvangen door de leden van AFC.  

 
Digitale Heraut 
Wilt u ook ons digitale clubblad 
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf 
u nu gratis in via 
pr@andelsfanfarecorps.nl  
 
Sponsor kliks – Online shoppers 
opgelet! 
We bestellen tegenwoordig veel 
meer spullen en cadeautjes online. 
Zo zult u ook wel eens online iets 
bestellen. Dan kunt u nu tegelijk 
gratis ook AFC sponsoren!  
Via 
www.sponsorkliks.com/products
/shops.php?club=9875 uit ruim 
300 winkels kiezen waar u precies 
hetzelfde betaalt, maar gaat er een 
commissie naar uw sponsordoel. U 
sponsort ons dus gratis terwijl u uw 
favoriete producten in huis haalt! 
Wij hebben afgelopen maanden al 
mooie bedragen binnen zien ko-
men dankzij u. Dus wilt u gratis uw 
plaatselijke muziekvereniging steu-
nen? Doe dat via Sponsor kliks! 
Bedankt voor uw steun.  
 
Wegens omstandigheden liggen wij 
als vereniging momenteel stil. Wij 
weten nog niet wanneer we weer 
concerten kunnen geven voor pu-
bliek. Het is daarom mogelijk dat er 
data verschoven wordt in onze 
agenda.  
Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 
Facebook  

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl
mailto:pr@andelsfanfarecorps.nl
http://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9875
http://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9875


ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen 
aan onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De versoepelingen m.b.t. het voet-
bal laten nog steeds op zich wach-
ten, maar dat belet ons niet om de 
jeugd van v.v. Sparta’30 allerlei 
extra activiteiten aan te bieden. Zo 
werd er in de kerstvakantie alsme-
de in de voorjaarsvakantie groots 
uitgepakt met allerlei spellen en 
voetbal gerelateerde spellen. De 
animo was vrij groot met ongeveer 
60 deelnemers per activiteit. De 
leeftijd voor deelname was basis-

school leeftijd. Ook niet leden 
mochten meedoen.  
 
In aanloop naar Pasen hadden wij 
ook nog de bekende paaseitjes 
actie waarbij online een bestelling 
geplaatst kon worden. Hier werd 
gretig gebruik van gemaakt en met 
medewerking van Petit Ami werd 
40 kilo aan paaseitjes verkocht. 
Alle kopers hartelijk bedankt, u 
steunt hiermee onze jeugdafdeling 
om b.v. bovenstaande activiteiten 
mee te bekostigen. 
 
Tijdens Pasen op stille zaterdag 
namen alle elftallen na een uur 
trainen deel aan de gezamenlijke 
Paasbrunch. Bij alle activiteiten 
hebben wij steeds een beroep ge-
daan op vrijwilligers om een handje 
te helpen waarvoor onze dank. 
 
De volgende activiteit staat alweer 
op het programma en willen wij u 
bij deze onder de aandacht bren-
gen. Op woensdag 28 en donder-
dag 29 april, in de meivakantie, 
staat er een heus voetbalkamp 
gepland in samenwerking met 
Kicks en Sticks. Het worden 2 da-

gen vol voetbal die je niet wilt mis-
sen. Er worden toffe oefeningen, 
vette challengers, nieuwe tech-
nieken en nog veel meer aan ge-
boden 
De kosten van het mei kamp be-
dragen € 45,-. Dit is inclusief een 
compleet voetbal tenue van de 
voetbalshop, 2x lunch, fruit, drinken 
etc. 
Dit te gek voetbalkamp is er voor 
alle basisschool kinderen en je 
behoeft geen lid te zijn van 
v.v.Sparta’30. 
Opgeven kan tot en met 18 april 
a.s. met naam- leeftijd-eventueel 
elftal-maat tenue mailen naar 
Louisebouman1978@gmail.com  
 
Jeugdcommissie v.v.Sparta’30 

http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.andelsfanfarecorps.nl/
mailto:Louisebouman1978@gmail.com


En dan zijn we zomaar alweer een 
maandje verder. De zonnepanelen 
op school hebben al flink zon lig-
gen happen, zo mooi om die verha-
len van school te horen. Ze zijn er 
echt superblij mee. En tjsah, dat is 
een feestje waard. Ons volgende 
doel is dan ook een mobiele mu-
ziek installatie voor de school te 
gaan regelen. Dit is een mooi klein 
project tussendoor. Voor € 400,- 
kunnen 1100 kinderen singen en 
swingen en wij natuurlijk met hen 
als we er weer naar toe mogen 
reizen. Maar ja wanneer hey? 
Hebben we mooi nog even de tijd 
om het geld bij elkaar te krijgen. 
Helpt u weer mee? Op veler ver-
zoek hebben we een QR code 
aangemaakt, even scannen met de 
QR scanner app en u kunt al done-
ren. Zou mooi zijn als we weer een 
lach op die snoetjes kunnen tove-
ren, want dansen zit echt in hun 
roots, en wij als blanken..... 

Wat is het toch jammer dat we niet 
naar ons geliefd project kunnen 
afreizen. Uiteraard zijn we dank-
baar dat er nog steeds geen coro-
na is op de school en gelukkig 
kunnen we ook op afstand nog veel 
betekenen voor school, maar toch, 
wat missen we al die blije snoetjes. 
Soms face-timen we met school, 
altijd weer supergaaf om te doen. 
Uncle Cheese and Big mama ken-
nen ze allemaal wel en ze missen 
ons. Afgelopen jaren hebben we 
eigenlijk stiekempjes al best veel 
gerealiseerd. In 2012 zijn we ge-
start met zomaar 10 kinderen die 
we financieel ondersteunden, zodat 
ze naar school konden blijven 
gaan. Zo mooi als we nu dan wel-
eens foto's krijgen van de eerste 
lichting, dat ze door hebben gestu-
deerd en nu soms zelfs al een 

baan hebben. Daar doe je het toch 
voor en nu kunnen we zelfs al 90 
kinderen ondersteunen. Voor maar 
een tientje per maand van een 
sponsor een goede toekomst voor 
een Keniaans kind! Daarnaast 
hebben we stapelbedden, school-
banken, grote watertanks, een 
mais- hakselaar, twee betonnen 
ping- pong tafels, maar ook een 
ketel voor warm water gesponsord. 
Dat zijn allemaal kleinere projecten. 
Als we een project hebben afge-
rond vragen we de school wat hun 
volgende wens is. Dit wordt dan 
besproken met het schoolteam, de 
kinderen en het bestuur. Vervol-
gens kijken wij of we dit ook een 
mooi project vinden, en of het fi-
nancieel voor ons te realiseren is. 
We zijn immers maar een kleine 
stichting met grote daden 🙂 
 
Weet u nog vijf jaar geleden. Kees 
en ik hadden al langer de wens om 
een goed voetbalveld aan te leg-
gen. Heel veel gras om de school 
heen, hoog gras, maar geen fat-
soenlijk veld, terwijl juist voetbal 
ook daar graag wordt gespeeld. 
We hebben geld opgehaald met 
diverse acties en ook hebben we in 
heel Andel gecollecteerd en met 
een jaar konden we de school ver-
blijden met een geheel nieuw voet-
balveld. Wij kunnen jullie zelfs trots 
vertellen, dat de wedstrijden van 
omliggende scholen op dit veld 
wordt gespeeld tegen een kleine 
vergoeding. Win-win situatie dus. 
Een volledig nieuw voetbalveld 
inclusief doelpalen! EN !! Sparta 30 
heeft ons team in mooie tenues 
gestoken. Dat was wel even een 
dingetje in de omgeving hoor, twee 
Hollanders die dat zomaar schon-
ken aan de school. Wij zijn trots op 
jullie gulle gevers, die hier toch 
maar even aanhebben meegehol-
pen. Daarnaast hebben we ook zelf 
een team aangekleed met onze 
naam op de rug Olopikidong'oe. 
Via diverse oproepen op facebook 
gaan er iedere keer als we daar 
heen gaan weer een koffer met 
noppenschoenen en scheenbe-
schermers naar toe. Gaaf toch! 
 
En wat denk u van onze speeltuin 
die we hebben aangelegd. Klim-
rekken, schommels, wipwap, glij-
banen, speelhuisjes.... 5 scholen in 
de omgeving hebben hiervoor geld 

opgehaald. Kinderen voor kin-
deren!! 

Ons grootste project was toch wel 
het elektrische hekwerk om heel de 
school heen. Dit was hard nodig 
voor hun veiligheid. Het is een ste-
vig mooi hekwerk geworden met 
een heuse nieuwe poort erin. Het 
laatste project, de zonnepanelen, 
daar zijn we toch wel een beetje 
trots op hoe snel we dat gereali-
seerd hebben. We hadden € 3000,- 
nodig en de Wilde Ganzen zou dit 
dan verdubbelen. We kregen een 
jaar de tijd, maar in slechts vier 
maanden hadden we dit met uw 
hulp al bij elkaar gespaard. Nu al-
leen nog op de klaslokalen en het 
administratieblok, maar we blijven 
nog wel even doorsparen voor 
meer zonnepanelen. 
 
U ziet al, we hebben meerdere 
pijlers waar we ons op richten. Nu 
dan de Muziekboxen en de uitbrei-
ding zonnepanelen. Denkt u, hey ik 
zou ook wel een kind willen onder-
steunen, laat het ons weten. Maar 
denkt u, nou ik wil ook wel iets 
sponsoren op die school met een 
doel waar wij nu helemaal niet mee 
bezig zijn, maar toch heel leuk is? 
Zet met een vriendengroep de 
schouders eronder en wij laten ons 
graag verrassen. Bijv. kleurboeken 
met kleurpotloden, een tv, uitbrei-
ding van de speeltuin, we kunnen 
altijd meerdere speeltoestellen ge-
bruiken. Buitenbanken voor in het 
open veld en langs de lijn van het 
voetbalveld. Ik noem maar wat, 
genoeg leuke kleine projecten die 
misschien echt leuk zijn om als 
vriendengroep of collega's te on-
dersteunen. 
Neem maar eens een kijkje op on-
ze facebookpagina of website 
www.olopikidongoe.nl. 
 
Groeten van Kees van der Linden 
en Wilma van Andel 

http://www.olopikidongoe.nl/


KONINGSDAG
PROGRAMMA  

ANDEL

8.00-11.30 UUR DRIVE-IN BIJ DE ROMBOUTSTOREN

ORANJE TOMPOUCEN
De lekkernij op Koningsdag die niet mag ontbreken bij de 
koffie is de oranje tompouce. Voor 2 stuks betaal je € 3,50 
en je krijgt er 4 voor € 7,-. 

Bovenstaande te bestellen via info@ovjuliana.nl  
of intekenen op een intekenlijst bij de SPAR.  
Beide lekkernijen te bestellen t/m 24 april.

MAAK JE EIGEN (DORPS)VLAG (0 T/M 8 JAAR)
Wie wil er niet zijn eigen vlag maken. Je haalt (als ouder) het 
complete “maak je eigen vlag” knutselpakket op bij de drive-
in. Thuis pak je het uit en ga je heerlijk crea bea doen met je 
kind(eren). Ieder pakket is een stukje vlag die uiteindelijk een 
hele grote wordt. Na het drogen levert iedereen zijn stukje 
vlag in en daar maken wij één grote dorpsvlag van.

ESCAPEROOM BIJ JOU THUIS (8 T/M 14 JAAR)
Een eigen escaperoom bij je thuis. Deze kun jij creëren  
door de volwassen bewoner van jouw huis naar de drive-in 
te laten komen en het escaperoompakket op te laten halen. 
Die persoon gaat bij thuiskomst aan de slag in een badkamer, 
slaapkamer of een andere ruimte en creëert daar voor jou 
een super escaperoom waaruit je met een zelf samengestelde 
groep kunt ontsnappen.  

Aanmelden voor deze activiteiten kan t/m 23 april via  
bianci55@hotmail.com

MET MEDEWERKING VAN HET ANDELS FANFARE CORPS  
Op diverse locaties in Andel zingen we traditiegetrouw  
ons volkslied.

15.30 UUR  
RADIO ORANJE KOMT NAAR JE TOE!

EEN MUZIKALE AFSLUITER VAN DEZE KONINGSDAG
Wij zorgen voor de muziek rundum hause en jij zorgt voor 
de sfeer!

27 APRIL 2021

10.00 UUR  
AUBADE BIJ DE VOORDEUR 

DORPSONTBIJT BIJ JE THUIS PAKKET 
Voor € 5,- per persoon heb je een afwisselend en vers  
Dorpsontbijtpakket waar je thuis lekker van kunt smikkelen. 
Het beroemde eitje ontbreekt natuurlijk niet, naast broodjes, 
beleg en verse jus. 

Gezellige  
Koningsdag 

 gewenst!

Programma onder voorbehoud en afhankelijk van de dan geldende maatregelen.


