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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’ 
15 

Seizoen 2021 - 2022 

 
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 2022 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2022. 
 

2 februari 2022 
2 maart 2022 
6 april 2022 
4 mei 2022 
8 juni 2021 

7 september 2022 
5 oktober 2022 

2 november 2022 
7 december 2022 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Laat ik beginnen iedereen een 
goed en succesvol 2022 te wen-
sen maar, boven alles een ge-
zond Nieuwjaar. Wie had zich  

 
kunnen voorstellen na bijna 2 jaar 
nog in een lockdown te zitten? De 
niet essentiële winkels zijn dicht, 
maar ik zie steeds meer zaken in 
de landelijke supermarktketen 
komen die het brood zijn voor de 
lokale ondernemer. Het is jammer 
dat daar geen samenwerking is 
met de lokale ondernemer die hun 
producten ook graag op die vier-
kante meters zouden willen tonen. 
 
Daarom koop bij de lokale onder-
nemer, die zit echt niet thuis dui-
men te draaien, maar die heeft 
een oplossing voor u. Bel, mail 
hem/haar en maak een afspraak. 
Dus nu geldt meer dan ooit, koop 
lokaal want de ondernemers in 
het dorp hebben we straks ook 
weer nodig. Onder onze leden zijn 
er die helemaal niets kunnen, 
kappers, schoonheidsspecialist en 
sportscholen. Voor hen is dit dra-
matisch, want hun dienst afhalen 
of thuisbezorgen mag niet. 
 
Als ondernemersvereniging had-
den we plannen om dit voorjaar 
weer wat te doen, maar het is te 
onzeker dat het kan, dus is het 
steeds een herhaling van plannen 
maken en weer in de ijskast zet-
ten. Het is niet anders en is jam-
mer, maar dat is geen vergelijk 
met die ondernemer die wil, maar 
mag niet. 
 
Op de uitslag van de december-
actie komen we in de volgende 
uitgave terug. U moet nog even 
geduld hebben om te weten wie 
er de mooie ballonvaart mag ma-
ken.  
 

 
De Romboutsprijs willen we weer 
uitreiken, maar ook daar is het 
uitzien naar het moment dat het 
weer kan. 
 
We zijn bezig met een nieuw 
website voor de ondernemersver-
eniging. De oude was zo langza-
merhand wel achterhaald, straks 
is er meer mogelijk en kunnen de 
leden zich beter presenteren. Heb 
nog even geduld, maar bij de vol-
gende uitgave van Aktu-Ael moet 
hij in de lucht zijn. 
 
Gelukkig beginnen we het jaar 
goed met nu al een nieuw lid te 
mogen noteren. Hetjes Bouw Ad-
vies en management heeft zich 
aangesloten bij ons. Kijk eens op 
onze site en link door naar de site 
van deze ondernemer en dat zou 
je zomaar een heleboel werk kun-
nen besparen als je bouwplannen 
hebt. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 

 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
De eerste Aktu-Ael van 2022 is 
weer een feit en ook wij als redac-
tie wensen onze lezers en dorps-
genoten een mooi, gelukkig, ge-
zond en succesvol 2022. Wat 
brengt ons het nieuwe jaar, dat zal 
voor velen een vraag zijn. Geraken 
we uit de lockdown, uit de pande-
mie, uit deze voor iedereen te 
langdurende crisis? Niemand die 
het weet en misschien ook wel 
weer goed, we hebben dit met zijn 
allen en we zullen deze klus met 
zijn allen moeten klaren. Terugkij-
kend op een mooie kerstwandeling 
vanaf ons prachtige Rombout-
splein, moest ik denken aan hoe 
het ook kan zijn, zo met elkaar ge-
moedelijk wandelend door ons 
prachtig dorp en door de Oranje-
vereniging zo’n schitterende tocht 
door het verlichte Aelse bos geor-
ganiseerd. Of er niets aan de hand 
was in ons land, zo voelde dat en ik 
heb dat gevoel geprobeerd vast te 
houden en is me even gelukt. Zoals 
zo vaak haalt de realiteit je in, maar 
ik hoop dat we ook dit jaar weer vol 
goede moed kunnen uitzien naar 
allerlei activiteiten die er weer ge-
organiseerd gaan worden, want dat 
moeten we blijven doen.  
 
Het was niet voor alle families in 
Andel een feestmaand, want ook 
dat is realiteit als er mensen, ge-
liefden van families overlijden. Het 
waren vier families in Andel die te 
maken kregen met verdriet en er 
zullen er misschien wel meer zijn, 
maar die zijn ons niet bekend. 
 
Op 12 december 2021 overleed 
Truus Bouman-Hetjes op 79 jarige 
leeftijd, geboren en getogen in An-

del en het was heel verdrietig voor 
haar man Huib en de dochters, dat 
zowel Truus en Huib tegelijk in het 
ziekenhuis lagen en Huib zodoen-
de niet bij de uitvaart kon zijn. Ze 
woonden samen sinds hun trouwen 
in de Kammetweg. Heel veel sterk-
te voor de familie.  
 
Eerste kerstdag 25 december over-
leed Janny Duister-van de Ree op 
72 jarige leeftijd. Janny woonde 
samen met haar man Huibert in de 
Kennedylaan. Janny en Huibert zijn 
geen ras Andelnaren, maar woon-
den daar al heel lang en zijn be-
kende gezichten voor velen van 
ons. Samen hebben ze 5 kinderen 
gekregen en 17 kleinkinderen, een 
prachtig gezin dat nu verder moe-
ten zonder vrouw, moeder en oma. 
Wij wensen Huib en zijn gezin veel 
kracht en sterkte.  
 
Op 27 december overleed Tiny 
Schouten-van Ooijen op 87 jarige 
leeftijd. Tiny is geboren in Poede-
roijen en trouwde met Bert Schou-
ten. Ze hadden thuis bij Bert een 
Vivo winkel in de Julianastraat (nu 
de Knip-Inn) en gingen daar wo-
nen. Later verhuisde zij met Bert 
naar de Langenhof en sinds de 
nieuwe Bronkhorst is gebouwd 
woonde Tiny in de Bellefleur. Haar 
man Bert is al een aantal jaren gel-
den overleden, maar Tiny was op-
timistisch van aard en ging niet bij 
de pakken neerzitten en was altijd 
vriendelijk en maakte graag een 
praatje. Ze hadden samen 2 pleeg-
kinderen en die wensen wij veel 
sterkte bij dit verlies.  
 
Het nieuwe jaar is voor Marien de 
Jonge uit de Beatrixstraat en zijn 
kinderen en kleinkinderen verdrietig 

begonnen, 
want zijn 
vrouw Corrie 
de Jonge-
Maris over-
leed 1 januari 
2022 op 79 
jarige leeftijd. 
We kennen 
Corrie ook van 
de dierenarts-
praktijk waar 
ze haar man 
in bijstond. 
Corrie woonde 
sinds een 

paar jaar in de Lemmenskamp en 
zodoende zagen we haar niet meer 
wandelen of boodschappen doen. 
Ze is altijd actief geweest in het 
dorp en velen zullen haar missen, 
in het bijzonder haar familie. Wij 
wensen ze veel sterkte. 
 
Deze Aktu-Ael hebben we gelukkig 
weer kunnen maken, want door dat 
we weer ondernemers bereid heb-
ben gevonden om te adverteren en 
vooral ook de Vrienden van Aktu-
Ael die doneren, kunnen we nog 
steeds de inwoners van Andel 
voorzien van plaatselijke activitei-
ten, nieuws en historie. Mocht u 
ook willen adverteren, neem dan 
contact met ons op. Zoals te zien is 
op de voorkant is de gerestaureer-
de Romboutstoren weer in volle 
glorie herstelden prachtig om te 
zien. Het Huis van Jan Claesen is 
aangepakt, fietsers kunnen er wa-
ter tappen en uitrusten op de bank-
jes, de Jeu de Boules club kan in 
het huisje koffie zetten en naar het 
toilet. Een prachtig plein dat voor 
het dorp een grote aanwinst is. 
 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
 
JANUARI 2022 
16  Geref. Kerk: Jeugddienst. 
30  Herv. Kerk: Kinderdienst, 17.00 uur. 
 
FEBRUARI 2022 
  ?  OV Juliana: Ledenvergadering. 
12  AFC: Jeugd muziek dag Altena. 
20  Geref. Kerk: Jeugddienst met Paul Balogh.  
 
MAART 2022 
30  Geref. Kerk: Jeugddienst met  
      Corine Zonneberg.  
 
APRIL 2022 
  9  OV Juliana: Dorpsquiz. 
  ?  OV Juliana: Koningsdag met kleine feestweek. 
 
MEI 2022 
21  AFC: Hafabra concert. 
 
AUGUSTUS / SEPTEMBER 2022 
  ?  OV Juliana: Feestweek met verlichting. 
 
 
 
 
 

 
 
OKTOBER 2022 
17-10 t/m 22-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
 
 
Nieuw 
 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 
 



 
 
 

Korte terugblik 
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf namens het bestuur worden 
de kerstbomen, die een aparte 
sfeer in de huiskamers brachten, 
ingeleverd bij de Toren. Daarbij 
opgeteld de sprookjesachtige 
avondwandeling die tot in de punt-
jes georganiseerd werd door de 
Oranjevereniging. De jaarwisseling 
is voorbij zonder vervelende inci-
denten, met gezelligheid rondom 
de vuurkorven tot soms diep in de 
nacht. Wij denken dat we het dorp 
gerust mogen complimenteren voor 
gedrag als we naar onze buren 
kijken. 
 
Wat zal het nieuwe jaar ons als 
Dorpsraad brengen. Niet te voor-
spellen lijkt ons gezien de corona 
omstandigheden waarin we verke-
ren. Hopen op betere tijden zoals 
onze burgemeester in zijn nieuw-
jaarstoespraak verwoordde.  
Elk jaar kijken we even achterom. 
Wat is er tot stand gekomen en hoe 
functioneren we t.o.v. de gemeente 
en de inwoners. Met B&W hebben 
we onderhoudende besprekingen 
gehad. Misschien zijn er wel meer 
gesprekken geweest boven de 
normale jaarlijkse agenda, maar 
jammer genoeg te weinig in de 
kernen door de bekende omstan-
digheden. Dat is ook jammer voor 
de inwoners.  
 In vergelijking met onze 
start 13 jaar geleden is de verhou-
ding raadslid versus dorpsraden 
sterk verbeterd. Toen kregen we 
weleens het verwijt dat we op hun 
stoel gingen zitten. Raadsleden 
voelen nu meer de noodzaak dat zij 
input op moeten halen om kracht 
bij te zetten voor bepaalde belang-
rijke debatten. En niet alleen bij de 
Dorpsraad. Partijen begrijpen wel 
dat dit met 21 kernen verstandig is. 
Deze manier van informatie voor-
ziening levert een wisselwerking 
op.  

 Ook met de interne organi-
satie op het gemeentehuis hebben 
we een goed contact, hoewel thuis 
werken in de communicatie nog  
beter kan. De beloften om terug te 
bellen gaat gestructureerder, 
waarmee de irritatie afneemt. Maar 
er wordt nog steeds hard aan ge-
werkt volgens het college om dit 
nog meer te optimaliseren.  
 Als we toch aan het achter-
om kijken zijn, zijn er toch nog heel 
wat onderwerpen gerealiseerd en 
staat het onderwerp van lage be-
planting als vervanger van grind 
tussen de leilinden, op de eerste 
plaats van belangrijkheid. Be-
nieuwd hoe de beplanting zich 
weer opricht na de winterperiode. 
Het was een langdurig voortsle-
pend item, waar veel energie in 
gestoken is, evenals in het volgen-
de onderwerp. Dat wordt misschien 
ook wel een topper. 
 
Curio Prinsentuin 
Het onderwerp busvervoer Curio 
leerlingen is op dit moment een hot 
item. Het college stelt een transfe-
rium voor vanaf de Hoge Maasdijk 
via de rotonde van de N322 (Sluis-
dijk). Dus niet meer door de Hoofd-
graaf. Zo zijn we in de periode van 
voormalig wethouder Bergsma in 
dit onderwerp terecht gekomen 

omdat de Dorpsraad vond dat het 
te gevaarlijk en hinderlijk was dat 
de bussen vanaf de Toren naar de 
school reden. We werden hierin 
gesteund door de bewoners uit de 
Hoofdgraaf. Er zijn heel wat woor-
den aan besteed en varianten nabij 
de school voor ingediend. De situa-
tie werd doorzichtelijker doordat de 
bussen zich eerst moesten verza-
melen op het parkeerterrein bij de 
sportvelden om de leerlingen op te 
halen en zo via de Parallelweg op 
te rijden via Giessen. Maar het 
probleem nabij de school bleef be-
staan. De knoop moest doorgehakt 
worden, want het onderwerp sleep-
te zich maar voort. Maar voor wel-
ke oplossing er ook gekozen zal 
gaan worden in de raadsvergade-
ring, er zal altijd iets op aan te mer-
ken zijn. Zie hieronder het ontwerp.  
 
Inmiddels is er al een persbericht 
verschenen vanuit de gemeente 
met de aankondiging dat de ge-
meenteraad op 1 februari een be-
sluit neemt. De start van de aanleg 
zal bij goedkeuring in 2023 plaats-
vinden. Als Dorpsraad zullen wij 
ons bij goedkeuring mede buigen 
over de invulling van het terrein. 
Met name de invulling van groen 
staat hoog op het verlanglijstje en 
willen daar graag over meepraten.  



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Veel groen waarmee de leerlingen 
van de school in hun opleiding te 
maken hebben, waardoor het beeld 
van asfalt grotendeels weggedrukt 
wordt. Zover zijn we nog niet, maar 
een jaar vliegt voorbij en het is de 
bedoeling dat er meer vaart achter 
plannen gezet gaat worden met de 
intrede van de omgevingswet. Di-
verse huidige raadsleden zullen de 
uitvoering hoe die ook mag zijn niet 
meer als raadslid meemaken om-
dat er in maart gemeenteraadsver-
kiezingen zijn. Maar nu wensen wij 
elk raadslid veel wijsheid toe om dit 
onderwerp te beoordelen. 
 
Verkiezingen gemeenteraad 
In maart gaat het weer gebeuren. 
Afvallers en nieuwkomers en mis-
schien nieuwe partijen als u de 
kranten goed leest. Kieslijsten zijn 
al rond gestuurd naar de leden van 
de partij. Op de kieslijst staan de 
namen van leden die in een aan-
gegeven volgorde gekozen kunnen 
worden binnen de partij. Of een 
kandidaat voor een zetel in aan-
merking komt hangt af van het aan-
tal stemmen die op de partij uitge-
bracht  zijn. Maar een geplaatste 
kandidaat kan ook met voorkeur 
gekozen worden, die moet dan 
apart aangestipt worden. Er gaat 
nu hard gewerkt worden om de 
idealen bij het publiek te introduce-
ren. Speerpunten worden ze ge-
noemd en worden meestal het 

eerst gelezen en onthouden. Welke 
idealen streeft de partij in de ko-
mende 4 jaar na zonder dat er be-
loftes aan verbonden kunnen wor-
den. Aanplakbiljetten en folders 
geven de nodige gegevens weer 
om de kiezer nog meer duidelijk-
heid te geven wie bij welke partij 
hoort. Meestal is daar een lijsttrek-
ker op afgebeeld maar dat hoeft 
niet altijd. Kortom een spannende 
periode voor degenen waarom het 
allemaal gaat, maar ook voor vele 
serieuze kiezers. Laten we hopen 
dat ook vele jonge kiezers hun 
stem uitbrengen. De jonge kiezer 
die goedkope huur- en starterswo-
ningen hoog in het vaandel hebben 
staan. Belangrijk zal voor hen de 
60 nog te bouwen woningen op de 
Bronkhorst fase 3 zijn en op andere 
locaties op de Wilhelminahof, dr. 
Esseveldlaan / Koolmeespad en de 
Amaliahof. Op tijd inschrijven dus 
bij Bazalt Wonen als je wilt huren. 
Jammer dat  de gemeente Altena 
nog niet zover is dat 30% of meer 
eerst aan de kernbewoners aange-
boden moet worden. De gemeente 
Heusden is daar al druk mee bezig, 
maar daar moet ook nog aan het 
beleid geschaafd worden. Mis-
schien een speerpunt voor diverse 
partijen in de verkiezingsstrijd in 
Altena. 
 
Onze Speerpunten  voor nu en 
de komende jaren 
•invulling parkeerruimte De Rib; 
een mooi onderwerp voor een ver-
kiezingsprogramma; tevens een 

vraag aan de inwoners om ideeën 
in te leveren via ons mailadres  
dorpsraad.andel@gmail.com 
•asfalteren Hoge Maasdijk: dit 
jaar 2022 met hoop in het voorjaar; 
•oplossing bussenprobleem Cu-
rio: volg de beslissing van de raad 
op 1 februari 2022; 
•verplaatsing speeltuin Bronk-
horst: ideeën voor een centrale 
speeltuin op de Bronkhorst; 
•herinrichten Neer Andelseweg: 
opgenomen in de Mobiliteitsvisie 
gemeente in het samen gaan van 
de ontsluitingen Bronkhorst na op-
levering bebouwing fase 3, met 
mogelijkheid rotonde einde Mid-
denweg; 
•stimuleren bouw woningen in 
het algemeen. 
 
Zoals u kunt lezen zijn dit onder-
werpen die jaren in beslag kunnen 
nemen voor uitvoering zoals ook 
het aanleggen van een vrij liggend 
fietspad langs de Middenweg. On-
ze taak om hier stimulerend aan te 
werken en vragen over te stellen 
via onze contacten bij de gemeen-
te. 
 
Het grasperk bij de Romboutstoren 
zal binnenkort weer een vrolijk 
beeld geven van de bloembollen 
die in de grond gestopt zijn. Maar 
ook zullen de schaatsliefhebbers 
uitzien naar een vorstperiode. 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

2  FEBRUARI  2022 

mailto:dorpsraad.andel@gmail.com


DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg 2) 
 
Woningnet 
Afschaffen verlengingskosten 
inschrijving in Woongaard. 
De jaarlijkse verlengingskosten van 
€ 10,- gaan verdwijnen. Bij inschrij-
ving bij Woongaard hebt u die kos-
ten betaald. Deze verlengingskos-
ten zijn per 1 februari 2022 ver-
dwenen. Geen nepmails meer en 
een hoop vragen minder. Overi-
gens vanaf 20 december wordt u al 
niet meer om betaling voor verlen-
ging gevraagd. Maar betalingsver-
zoeken voor verlenging met een 
datum voor 20 december moeten 
wel betaald worden. Net als herin-
neringen hiervoor. Doet u dit niet 
dan wordt u automatisch uitge-
schreven. Heeft u net uw verlen-
gingskosten betaald, dan is dat 
geen reden voor terugbetaling, 
want op het moment dat u moest 
betalen golden de oude regels. Een 
nieuwe inschrijving kost € 25,-. 
Controleer regelmatig of uw gege-
vens in Woongaard kloppen. Pas 
deze aan bij wijzigingen. Op die 
manier krijgt u het juiste aanbod te 
zien. Voor vragen kunt u op de 
website van Woongaard kijken. 
Daar vindt u onder het kopje uit-
leg/inschrijven meer informatie 
rondom betaling en inschrijvingen. 
 
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 bij het secretariaat 
c.vanderlinden@hetnet.nl. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 
 
 
HET JAAR 1922 IN  
VOGELVLUCHT  
 
Over een frauderende postkan-
toorhouder en een principiële 
machinist van de elektriciteits-
centrale. 
door Teus van Tilborg 
 
Wat in Andel dit jaar staat te ge-
beuren is grotendeels nog onbe-

kend. Bekend is wel wat er een 
eeuw geleden zoal plaatsvond. In 
vogelvlucht nemen we u mee door 
dat jaar, gebruikmakend van de 
regionale kranten uit die tijd. Groot 
nieuws, maar vooral klein nieuws 
dat nu de krant niet meer zou ha-
len. Want het komt nu niet meer 
voor, als een lid van de kerkenraad 
van de Hervormde gemeente be-
dankt en overstapt naar de Gere-
formeerde Kerk, dat dit de krant 
haalt. Als ouderling D.G. Mans die 
overstap maakt, haalt het alle regi-
onale kranten. Evenals het bericht 
dat bij H. Vogelaar, vermoedelijk 
door een bunzing, drie kippen zijn 
doodgebeten. 
 
Verkiezingen 
Andel is in 1922 nog zelfstandig 
hoewel de provincie dan al pogin-
gen in het werk stelt de gemeente 
samen te voegen met Giessen en 
Rijswijk, wat er overigens nooit van 
zal komen. Het aantal inwoners 
bedraagt 1132. Verreweg de mees-
ten, 863, zijn lid van de Nederland-
se Hervormde Kerk. De Gerefor-
meerde Kerk telt 263 leden en zes 
inwoners zijn van geen enkel kerk-
genootschap lid. 546 inwoners zijn 
bevoegd te stemmen. Dat zijn meer 
dan voorgaande jaren, omdat dit 
jaar het algemeen kiesrecht is in-
gevoerd. Vrouwen mogen nu ook 
naar de stembus. En die is geo-
pend op 5 juli voor de verkiezing 
van de leden van de Tweede Ka-
mer. Gekozen kan worden op kan-
didaten van 23 partijen. De op-
komst is hoog in Andel: 81,5% van 
de 445 kiezers die opgekomen zijn. 
De ARP haalt de meeste stemmen, 
61,57%, gevolgd door de CHU met 
20%. De SGP, die voor het eerst 
meedoet, scoort 1,57% (7 stem-
men) en de SDAP 1,35% (6 stem-
men). 
 
Elektriciteits-
voorziening 
Net als veel ande-
re gemeenten 
heeft Andel een 
eigen elektrici-
teitsbedrijf. De 
stroom wordt op-
gewekt in de cen-
trale aan de Ach-
terstraat, nu Bur-
gemeester van der 
Schansstraat (foto: 

Collectie Bert van Rijswijk). H. 
Bouman is de machinist. Een man 
met principes, die zich strikt aan de 
zondagsrust houdt. Zijn vervanger, 
de hulpmachinist, neemt dan zijn 
taak over. Er ontstaat dan wel een 
probleem als hij wegens ziekte de 
centrale niet kan bedienen. Twee 
zondagen zijn de inwoners voor 
licht aangewezen op een petrole-
umlamp. ”Het ware te wensen dat 
door het gemeentebestuur daarin 
wordt voorzien daar toch steeds 
het volle geld voor lichtverbruik 
betaald moet worden”, schrijft de 
krant. De elektriciteitsvoorziening is 
dit jaar toch veel in het nieuws. Dat 
komt doordat het plan is de eigen 
centrale in de zomer te sluiten en 
aan te sluiten aan de elektriciteits-
voorziening van de N.V. PNEM 
waardoor het laagspanningsnet 
omgebouwd moet worden. De ge-
meenteraad heeft op 31 maart de 
werkzaamheden voor 12.969 gul-
den opgedragen aan de firma Al-
berts en Klugt uit Amsterdam. Dat 
maakt gebruik van enkele werklo-
zen uit het dorp voor graafwerk en 
het plaatsen van de palen. Op 22 
juli zijn de werkzaamheden klaar 
en wordt het omgebouwde net 
overgedragen aan de N.V. PNEM. 
Vanaf die dag wordt de stroom 
betrokken van de centrale in Geer-
truidenberg. De gehele inventaris 
gaat in de verkoop. De centrale in 
Andel zal later verbouwd worden 
tot gemeentehuis en heeft tot 1964 
als zodanig dienst gedaan. Een 
verzoek om er een woonhuis met 
hulppostkantoor van te maken 
werd afgewezen. 
De hervormde kerk is nu van elek-
trisch licht voorzien wat als een 
grote verbetering wordt gezien. En 
het gebouw gaat nog meer aan de 
eisen van de tijd voldoen. De nog 
aanwezige stoelen worden vervan-
gen door ‘nette’ banken. 

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl


HET JAAR 1922 IN  
VOGELVLUCHT  (vervolg) 
 
Postkantoor 
Andel heeft aan de Hoge Maasdijk 
(nu nummer 42) een postkan-
toor/hulptelegraafkantoor (foto: 
Collectie Bert van Rijswijk). Jaar-
lijks wordt vermeld hoeveel tele-
grammen en gesprekken zijn be-
handeld. Het zijn er (in 1921) res-
pectievelijk 878 en 1060. Van hier-
uit wordt ook de post in het dorp 
bezorgd. Drie keer per dag. P. 
Hoesen is de postbode, postbestel-
ler zoals het toen werd genoemd. 
In het begin van het jaar is het 
postkantoor ook op zondag geo-
pend en wordt ook post bezorgd. 
Daar komt echter verandering in. 
Als eerste verdwijnt de zondagse 
bezorging en vanaf 16 juli wordt de 
zondagse dienstverlening geheel 
opgeheven. Wel kan nog post wor-
den afgehaald. Aan het eind van 
het jaar komt de derde postbestel-
ling te vervallen. 
 
Beheerder van het postkantoor is 
G. Vos, en dat is hij al lang. Op 1 
maart is hij 25 jaar in dienst. Een 
zilveren jubileum dat de nodige 
aandacht krijgt, waaruit blijkt dat hij 
gezien is in het dorp. Velen komen 
hem feliciteren en bieden hem ca-
deaus aan waaronder een horloge 
en een ketting met inscriptie. An-
dels Fanfare Corps biedt hem een 
serenade aan. Hoe anders is de 
situatie een paar maanden later. 
Op woensdag 12 juli meldt de 
Nieuwe Gorinchemse Courant dat 
de politie uit Woudrichem dinsdag 
“gevankelijk naar ’s-Hertogenbosch 
heeft overgebracht een zekere 

G.V. kantoorhouder der posterijen 
te Andel. Thans geschorst wegens 
onregelmatigheden op zijn kantoor. 
V. was meer dan 25 jaren in be-
trekking.” Het bericht vermeldt ver-
der nog dat hij overgebracht is naar 
het Huis van Bewaring en dat hij 
verdacht wordt van verschillende 
fraudes. Een andere krant weet te 
melden dat het gaat om “het zich 
wederrechtelijk toe-eigenen” van 
onder andere postwissels en ou-
derdomsrente.” Het kan niet anders 
of de arrestatie van Vos moet als 
het gesprek van de dag zijn ge-
weest in 
Andel. Hoe 
het verder 
met hem is 
afgelopen 
ben ik (nog) 
niet tegen-
gekomen. 
Hij komt 
niet meer 
terug als 
kantoor-
houder. 
Besteller P. 
Hoesen (foto: Collectie Wim 
Hoesen) wordt in augustus als 
waarnemend  en per 1 juni 1923 
als definitieve kantoorhouder be-
noemd. Hij is maatschappelijk be-
trokken, in en buiten het dorp. Zo is 
hij secretaris van de afdeling 
Heusden van de Centrale Bond 
van Post- Telegraaf en Telefoon-
personeel, een aan het NVV ver-
bonden vakbond, en wordt hij afge-
vaardigd naar het congres in 
Utrecht. In 1922 mengt hij zich via 
een ingezonden brief in de verkie-
zingsstrijd voor de Tweede Kamer. 
Hij schrijft: “Opmerkelijk is het ech-

ter dat ook te Andel, waar Her-
vormden en Gereformeerden zo-
veel mogelijk van elkander blijven 
gescheiden in deze verkiezingsda-
gen nauwe aaneensluiting zoeken 
vooral nu in rechtse kringen de 
eendrachtige samenwerking te 
wensen overlaat. Dàn moet de 
Kerk het middel vormen om de 
ARP en de Christelijk Historische 
Partij broederlijk te verenigen.” Hij 
reageert hiermee op een afgewe-
zen verzoek van het bestuur van 
de plaatselijke ARP  afdeling om de 
hervormde kerk voor een politieke 
vergadering te gebruiken. Die had 
als reden voor het verzoek aange-
geven dat de voormalige openbare 
school niet te gebruiken was omdat 
die vol stond met materialen. Vol-
gens Hoesen was dit absoluut niet 
het geval. Integendeel, het gebouw 
kon heel goed gebruikt worden. 
Alle benodigdheden, stoelen en 
banken, waren aanwezig. “Ik vind 
daarom de vraag gewettigd, of een 
partij die er niet voor terugschrikt, 
het kerkbestuur te misleiden om 
haar belang te dienen, wel rijp is 
voor een gezonde stembusstrijd.” 
Het zal duidelijk zijn dat Hoesen 
geen ARP stemmer is. Later wordt 
hij voor de SDAP, ook wel arbei-
derspartij in de volksmond ge-
noemd, lid van de gemeenteraad. 
 
Veearts 
Welke personen komen we nog 
meer tegen bladerend door de 
kranten van 1922? Die van notaris 
C. Knook onder andere. Veel zelfs, 
in advertenties waarin hij een pu-
blieke verkoop en verpachting be-
kend maakt. Maar ook de verkoop 
van tien drachtige varkens voor 
boer L.A. van Eeten. Bij Koninklijk 
Besluit van 22 april wordt hij be-
noemd tot notaris in Apeldoorn en 
vertrekt uit Andel en uit zijn woning 
aan de Hoge Maasdijk, die hij in 
1913 had laten bouwen. Ook vee-
arts A. Poot komen we tegen. Via 
een advertentie laat hij weten on-
der nummer 8 telefonisch bereik-
baar is. In de gemeenteraad van 
Veen valt zijn naam ook naar aan-
leiding van een subsidieverzoek 
van hem. Hij voelt zich achterge-
steld bij andere collega’s in de 
streek wat betreft zijn salaris. Om-
dat Veen tot de Kring Heusden 
behoort, wordt zijn verzoek afge-
wezen.  



HET JAAR 1922 IN  
VOGELVLUCHT  
(vervolg 2) 
 
Hij had gedreigd bij het afwijzen 
van zijn verzoek een hoger bedrag 
in rekening te brengen voor zijn 
werkzaamheden. En dat viel ver-
keerd bij de raad. “Een ontactische 
uitlating”, werd het genoemd. 
 

Onder de 
berichten 

van Alm-
kerk lezen 
we dat in 
mei H.P. 
van Iperen 
(foto) in 

Rotterdam 
is geslaagd 
voor het 

onderwij-
zersexamen. De volgende maand 
al wordt hij onderwijzer in Andel, 
wat hij tot zijn pensionering zal blij-
ven. 
 
Waren de gemeentelijke financiële 
lasten voor de inwoners aanvanke-
lijk beperkt, daar komt dit jaar ver-
andering in. Dat staat lang niet ie-
dereen aan, zo blijkt uit een inge-
zonden brief. Bij de behandeling 
voor de begroting 1923 pleit raads-
lid J.G. Schouten voor een verla-

ging van de salarissen van de amb-
tenaren in navolging van de werk-
nemers in de sigarenindustrie. 
Trouwens, Andel heeft ook een 
sigarenfabriek, van Van Os aan de 
Voorstraat (nu Julianastraat). Hij 
heeft pech want zijn werkplaats is 
afgekeurd en zal aan nieuwe moe-
ten.  
 
Er zou nog veel meer te schrijven 
zijn. Over de geitenfokvereniging 
bijvoorbeeld en de melkveehou-
dersvereniging die opgericht wor-
den. Over het aantrekken van een 
verloskundige, de geboorte van 
een zoon bij het burgemees-
tersechtpaar Van der Schans en de 
ondernemers waarvan sommige 
aan het eind van het jaar een 
nieuwjaarswens plaatsen. Het zou 
voor deze bijdrage teveel worden.  

 
KINDERDIENST 
 
Zondag 30 januari wordt er weer 
een kinderdienst in de Hervormde 
Kerk gehouden.  
Deze keer staat het Bijbelverhaal 
over de Verloren Zoon centraal en 
zal Ds. van Dis uit Nieuwegein 
hierover meer gaan vertellen en 
uitleggen aan alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Nadere bericht-
geving volgt via 
www.hervormdandel.nl  
De dienst begint om 17.00 uur. Van 
harte aanbevolen! 
 
Mariska de Groot 
 
 

Afdeling Andel 
 
We hebben een nieuwe kalender.  
Een scheurkalender met op elk 
blaadje een week. Zo heb je snel 
overzicht wat er die week op staat 
en gelijk een vooruitblik op de vol-
gende week als je een blaadje op-
tilt. Gelijk al een aantal dingen in-
gevuld, verjaardagen, afspraken, 
vergaderingen enz. Hoe gaan we 
verder? De persconferentie van 
dinsdag nog niet gehoord, maar 
wel al kennis genomen wat er “ge-
lekt” werd. De lockdown zal zeker 
nog tot 14 januari duren. Reden 
genoeg onze ledenbijeenkomst in 
januari te schrappen. Daar kon het 
eerste al doorgestreept worden op 
onze scheurkalender. Ook de ver-
jaardagen - en die hebben we nog-
al veel in januari - konden ge-
schrapt worden. Niet echt ge-
schrapt, de verjaardagen gaan wel 
door, maar we hoeven er niet heen.  
 

http://www.hervormdandel.nl/


PCOB (vervolg) 
 
En zo begint 2022 al veel te lijken 
op 2021. Maar er is ook goed 
nieuws. We hebben al een af-
spraak kunnen maken voor onze 
boosterprik. We hopen dat we 
daarbij meewerken om het virus in 
bedwang te houden. Dat we op 
korte termijn weer langer dan tot 
17.00 uur bij elkaar kunnen komen. 
En daarom hebben we wel plannen 
gemaakt voor de volgende maan-
den in de hoop dat het dan wel 
door kan gaan. Voor nu wensen wij 
u Gods zegen voor 2022  
 
De jaarvergadering staat gepland 
voor 10 februari. We gaan dan alle 
jaarstukken zowel van 2020 als 

2021 bespreken. Terwijl na de 
pauze we op een gezellige manier 
de tijd invullen. We hopen en bid-
den dat in februari weer bij elkaar 
mogen komen. 
 
Kalender 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk 

op het strand, 
Verlegt de grens van water en van 

zand. 
Steeds klimt vanaf de horizon 

nieuw licht, 
Dan komt de dag en gaat de nacht 

weer dicht. 
Soms lijkt het of de wereld is ver-

gaan, 
Geen hand voor ogen en geen weg 

te gaan. 
Je valt en bent te moe om op te 

staan. 
De toekomst lijkt niet langer te be-

staan. 
Je kunt niet verder met je ogen 

dicht. 
Steeds klimt vanaf de horizon 

nieuw licht! 
Wie zich verliest in droefheid en 

gemis, 
Vergeet wat was en bleef en komt 

en is. 
Het leven vraagt vertrouwen, hoop 

en moed, 
Geloof in “ooit is alles héél en 

goed”. 
Steeds slaat en nieuw golf stuk op 

het strand. 
Er is nieuw leven aan de overkant. 
 
Joke Verweerd. 



PCOB (vervolg 2) 
 
Hierbij een paar stukjes uit de lan-
delijke nieuwsbrief van KBO-PCOB 
KBO-PCOB heeft speciale Oude-
ren-Infolijn voor al uw vragen. 
Wij begrijpen dat u zich wellicht 
zorgen maakt over de risico’s van 
het coronavirus en dat u vragen 
heeft. Sommige mensen hebben 
behoefte even iemand te spreken, 
omdat ze zich eenzaam voelen nu 
veel activiteiten stilliggen. Bel dan 
de Ouderen-Infolijn! De lijn is be-
reikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 
030-3400600. 
 
Aandacht voor passende zorg 
voor senioren De begroting van 
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport werd in ok-
tober in de Tweede Kamer bespro-
ken. Seniorenorganisaties KBO-
PCOB en ANBO hebben de han-
den ineengeslagen en samen een 
reactie naar de zorgwoordvoerders 
van de partijen gestuurd. De kern 
van de boodschap: zorg voor pas-
sende zorg voor senioren. 
 
PAMFLET VOOR BANKEN: Breng 
het persoonlijke contact terug. Een 
vertrouwd gezicht, iemand die je 
vriendelijk te woord staat. Gewoon 
even naar binnen kunnen lopen als 
je een vraag hebt. Senioren zijn 
duidelijk: Ze missen hun bankkan-
toor, die eerst nog iedere buurt, 
dorp of kleine stad had. Dat blijkt 
uit de ruim 700 meldingen die bij 
het Meldpunt Bank Dicht van senio-
renorganisatie KBO-PCOB zijn 
binnengekomen. Veel senioren 
kunnen prima overweg met inter-
netbankieren, maar er is ook een 
groep die dit niet kan of er niet 
goed uit komt en dan met vragen 
blijft zitten. Daarom vragen we als 
KBO-PCOB aan de banken: Richt 
lokale servicepunten op! 
 
BLIJF OMZIEN NAAR ELKAAR.  
Om de coronacrisis onder controle 
te krijgen, is de samenleving weer 
op slot, zo werd tijdens de perscon-
ferentie van het kabinet bekend 
gemaakt. Des te belangrijker wordt 
het om eenzaamheid onder kwets-
bare groepen en ouderen te voor-
komen. Daarom roept seniorenor-
ganisatie KBO-PCOB iedere Ne-
derlander op om te blijven omzien 

naar elkaar. In een periode waarin 
het moeilijker wordt om elkaar te 
ontmoeten, is het nóg belangrijker 
om oog voor elkaar te hebben en te 
houden. Premier Rutte gaf zelf ook 
aan dat eenzaamheid één van de 
ontwrichtende gevolgen van corona 
is. Dus pak die telefoon, ga op 
raamvisite of nodig de ander uit 
voor een coronaproof wandeling, er 
is gelukkig nog van alles wel moge-
lijk.” 
 
Namens het bestuur van  
PCOB-afd. Andel 
Adri van Breugel 
 

ARTROSE IN BEWEGING! 
 
Wat is artrose? 
Artrose is een veel voorkomende 
reumatische gewrichtsaandoening, 
wat voornamelijk bij oudere men-
sen voor komt, waarbij de kwaliteit 
van het kraakbeen tussen twee 
gewrichtspunten vermindert.  
 
Artrose wordt gekenmerkt door de 
volgende klachten: 
 Pijn 
 Stijfheid 
 Vermindering van beweeglijk-
heid 
 Vermoeidheid 
 Veranderingen van gewrichts-
vorm 
 Krakend geluid tijdens het be-
wegen 
 
Naar schatting (ReumaNederland, 
2020) lijden 1,5 miljoen Nederlan-
ders aan artrose en is het de meest 
voorkomende vorm van reuma.  
 

Omgaan met uw omgeving 
Leven met artrose doet u niet al-
leen. Steun en gezelschap van 
familie, vrienden en collega's is 
onmisbaar. Door artrose verandert 
niet alleen uw eigen leven, maar 
ook dat van uw omgeving. Familie, 
vrienden en collega's zullen zich 
moeten aanpassen. Communicatie 
tussen u en uw omgeving is hierbij 
belangrijk.  
Tips:  

 Weet uw grenzen te bepalen. Durf 
'nee' te zeggen tegen anderen.  

 Houdt uw problemen, angsten en 
onzekerheden niet voor uzelf, maar 
probeer ze met een vertrouwd per-
soon te delen. Dit lucht op.  

 Probeer relaties in uw omgeving, 
zoals familie en vrienden, te onder-
houden. Praat daarbij niet alleen 
over uzelf en artrose, maar probeer 
ook actief naar de ander te luiste-
ren.  

 Laat zien dat u een actieve 
artrosemanager bent. Door aan 
anderen te vertellen hoe u op een 
positieve manier met uw artrose 
omgaat, zult u waardering uit uw 
omgeving krijgen.  
 
Omgaan met negatieve 
gevoelens 
Iedereen heeft wel eens te maken 
met boosheid, somberheid, verdriet 
of angst. Pijn, ten gevolge van uw 
artrose, kan invloed hebben op uw 
gevoelens. Een slechte dag met 
pijn kan uw humeur verpesten. Het 
is belangrijk dat u begrijpt dat pijn 
en stemming nauw met elkaar sa-
menhangen.  
(H)erkennen 
Het erkennen van een negatieve 
emotie maakt dat u de emotie beter 
kunt dragen. Sta u zelf toe dat u af 
en toe verdrietig of boos bent.  
Blijf actief, ook als u pijn heeft  
Blijf ondanks pijn of vermoeidheid 
dingen ondernemen.  
 



FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
Lichaamsbeweging  
Negatieve gevoelens kunnen er-
voor zorgen dat u minder zin heeft 
om te fietsen of om te gaan lopen. 
Toch heeft het lichaam, juist dan, 
baat bij beweging. Door te gaan 
bewegen komt er endorfine vrij, 
een stof die gevoelens van geluk, 
euforie, rust en levenslust opwekt.  
Ontspanningsoefeningen 
Yoga en meditatieoefeningen kun-
nen u helpen te (leren) ontspan-
nen. Uw aandacht wordt afgeleid 
van de pijn. U kunt ook een wande-
ling in de natuur maken en u volle-
dig concentreren op uw omgeving: 
de bomen, het gras, de zon, de 
wolken, de vogelgeluiden.  
Denk aan uw rol als artrosemana-
ger  
Als manager van uw artrose heeft u 
de touwtjes in handen. U bent de-
gene die actief iets kan doen om te 
proberen de pijn te verminderen. 
Luister naar uw behoeften en geef 
er gehoor aan. 
 
Bewegen met pijn 
Een groot deel van mensen met 
artrose beweegt doorgaans te wei-
nig! En dat is niet gek want: 
Pijn bij bewegen kan alarmbellen 
doen rinkelen vanwege dreigende 
schade aan het gewricht. Door 
angst voor pijn tijdens bewegen 
worden dagelijkse fysieke activitei-
ten vermeden. Hierdoor zijn men-

sen te weinig in beweging waar-
door de conditie slechter wordt en 
spieren slapper worden. Hierdoor 
kost alles meer kracht en kunnen 
normale dagelijkse activiteiten, 
zoals wandelen en fietsen, veel 
moeite kosten. De pijn kan boven-
dien steeds erger worden. Angst 
voor pijn kan daardoor een cirkel 
naar minder bewegen en meer pijn 
in gang zetten. In de figuur hier-
naast wordt deze (negatieve) cirkel 
weergegeven.  
 
Het is dan ook van groot belang om 
te zorgen dat u niet in zo'n cirkel 
terecht komt of om te zorgen dat 
deze cirkel doorbroken wordt. Het 
is namelijk gebleken dat bewegen 
juist heel goed is voor mensen met 
artrose, zeker als dit gedoseerd 
gebeurt. Als u beweegt worden uw 
spieren sterker, waardoor u minder 
snel pijn ervaart bij het bewegen.  
 
Hoe kunt u deze vicieuze cirkel 
doorbreken? 

Mensen die 
door pijn en 
angst te wei-
nig bewegen 
moeten probe-
ren een "knop 
om te zetten". 
Het bewegen 
met pijn voelt 
vaak onna-
tuurlijk, waar-
door uw ge-
voel zegt te 
stoppen met 

bewegen. 
Toch is pijn 
tijdens bewe-
gen niet scha-
delijk voor uw 

gewrichten! 
Een juiste 
pijnbestrijding, 
via pijnstillers 
en medicijnen, 

kan zeer zinvol zijn om de negatie-
ve cirkel te doorbreken. Het is niet 
de bedoeling dat u onnodig veel 
pijn lijdt. Voor vragen over eventu-
eel medicatiegebruik kunt u bij uw 
huisarts terecht. Als u daarnaast 
twijfelt over uw manier van bewe-
gen kunt u ook altijd terecht bij uw 
fysiotherapeut. 
 
Wilt u verantwoord bewegen met 
artrose? 
Kom langs voor medisch fitness 
of behandeling bij fysiotherapie 
Andel, 0183-441681. 
 
 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA 

 
 
 
 

Beste wensen 
Als bestuur van Oranjevereniging 
Juliana wensen we alle lezers van 
de Aktu-Ael een heel fijn en geluk-
kig 2022 toe. We hopen op een 
jaar waarin we weer veel activitei-
ten tot uitvoering kunnen brengen. 
Activiteiten waarbij we elkaar kun-
nen ontmoeten, gezelligheid erva-
ren en een feestje bouwen. 
 
Terugblik december 2021 
December 2021 is een maand ge-
weest waarin tot twee keer toe de 
straten van Andel ‘onveilig’ werden 
gemaakt. De ene keer was dat 
door ons als bestuur, de andere 
keer was u/jij dit zelf. 
Op zaterdag 4 december reed Sin-
terklaas op een prachtig versierde 
kar door het dorp. Met dank aan 
het beschikbaar stellen door Fa. 
A.M. de Waal van de ruimte voor 
het opbouwen van de kar. 
Zaterdag 18 december hebben 
veel inwoners een wandeling ge-
maakt van de Romboutstoren naar 
ons Winterwonderland! In novem-
ber was het idee ontstaan om 2021 
op een sfeervolle manier af te slui-
ten. Na een paar avonden brain-
stormen stonden de eerste plannen 
op papier. Na nóg een aantal 
avonden was het draaiboek klaar 
en waren de weersberichten gun-
stig. En wat hébben we genoten 
die zaterdagavond. Van de vele 
kinderen met hun prachtige lampi-
onnen, van de blije gezichte van u 
en jou.  



ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
Van de positieve reacties. Het was 
in één woord: GEWELDIG. Het 
leek wel op de afsluiting van een 
prachtige feestweek. Hieronder een 
kleine opsomming van wat u o.a. 
hebt kunnen zien: 
 1000 glazen potten met 
waxinelichtjes 
 11 aanstekers 
 400 meter elektriciteitskabel 
 40 fakkels 
 40 ballonnen 
 30 spotlampen 
 10 luidsprekers 
 sneeuwkanon 
 bellenblaas 
 4 kerstbomen 
 liters chocolademelk en 
glühwein 
 
We willen iedereen bedanken die 
haar of zijn steentje hieraan heeft 
bijgedragen. Zonder jullie hulp was 
dit niet mogelijk geweest, TOP ! 
 
Kerstboom 
In de maand december hebben we 
weer tot het laatst kunnen genieten 
van Juliana’s verlichte kerstboom 

met daarin de kerstwensen. Ieder-
een bedankt die een oogje in het 
zeil heeft gehouden.  
 
2022 
Wat zijn onze plannen in 2022 ? 
Natuurlijk hebben we in februari 
onze algemene ledenvergadering. 
Hiervoor ontvangt u nog een uitno-
diging via uw buurtvereniging of 
onze socials. 
Verder zijn de werkgroep leden 
druk bezig om op zaterdagavond 9 
april weer een Dorpsquiz te orga-
niseren (passend binnen de maat-
regelen). Houdt de berichten op 
Facebook goed in de gaten en 
schrijf snel in ! 
Wat zou het fijn zijn om dit jaar ook 
weer een feestweek te kunnen or-
ganiseren, want 18 december heb-
ben we gezien hoe mensen verlan-
gen elkaar weer eens te zien en te 
spreken, en daar willen we de in-
woners van Andel zeker een hand-
je bij helpen, want gezelligheid laat 
je veel andere zaken vergeten. 
 
Nog steeds geen lid? 
Misschien hebt u al eens gedacht 
lid te worden van onze Oranjevere-
niging. Voor € 15 per jaar steunt u 

ons en doen wij ons best om Andel 
een stukje leuker en gezelliger te 
maken. Stuur daarom snel een 
mailtje naar 
w.steenhoven1@kpnplanet.nl, of 
maak gebruik van het inschrijffor-
mulier op onze website 
www.ovjuliana.nl. Natuurlijk mag 
je ook een PB’tje sturen via Face-
book of een DM via ons Instagram-
account ov_juliana_andel. 
 
Gerard Millenaar 
 
 
 
 
BESTE DORPSGENOTEN, 
 
Omdat het voor mij onmogelijk is 
om u allen persoonlijk te bedanken, 
wil ik dit doen door middel van dit 
dorpsblad Aktu-Ael. De vele troost-
volle kaartjes met gedichten en 
gebeden hebben mij diep ontroerd 
en bemoedigd.  
 
Ik wens u allen een goed 2022 met 
Gods nabijheid. 
 
Warme groet,  
Corrie de Cloe 

mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl
http://www.ovjuliana.nl/


ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
AFC wenst u een goed, gezond 
en muzikaal 2022! 
Terugblik. 

Op het moment 
van schrijven 
bevinden wij ons 
midden in een 
lockdown. Maar 
toch hebben wij 
als vereniging 

niet stil gezeten. Zo heeft het 
jeugdorkest Sinterklaas muziek 
opgenomen en is dit door onze 
dirigent Olaf gemonteerd tot een 
leuk filmpje. Ook het groot orkest 
zat niet stil. Voordat de lockdown 
begon mochten wij ons project Ho-
rizons uitvoeren.  
 
Fragmenten hieruit en een video 
vanuit het jeugdorkest hebben een 
bijdrage geleverd aan de digitale 
kerstdienst van de Catharijnekerk 
in Heusden. Het winterconcert ‘Ho-
rizons’ is nu terug te zien via 
https://youtu.be/5CxtJAwYQiQ  
 
Sponsorkliks – Online shoppers 

opgelet! 
Met SponsorKliks kan je zelf een 
financiële bijdrage leveren aan 
AFC, zonder dat het jou een cent 
extra kost! Ben je van plan om on-
line spullen aan te schaffen? Bestel 
dan online via bijv. Bol, Coolblue of 
MediaMarkt. Een percentage van 
het aankoopbedrag gaat dan ook 
naar AFC. En nogmaals, het kost 
niets extra!  
Wil je AFC ook GRATIS sponso-
ren? 
Zorg er dan voor dat je voortaan 
jouw online aankopen doet via de 
SponsorKlikspagina van AFC. Voor 
jou een kleine moeite, voor AFC 
zijn het directe inkomsten. Je kan 
hiervoor klikken op de banner op 
onze website of rechtstreeks naar 
www.sponsorkliks.com gaan. Klik 
vervolgens op het logo van de win-
kel.  
Link naar de SponsorKlikspagina 
van AFC: 
https://www.sponsorkliks.com/pr
oducts/shops/php?club=9875  
 
 
Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 

Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen 
aan onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl Wil je 
een instrument leren bespelen? 
Neem dan contact op via in-
fo@andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 

https://youtu.be/5CxtJAwYQiQ
http://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops/php?club=9875
https://www.sponsorkliks.com/products/shops/php?club=9875
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.andelsfanfarecorps.nl/
mailto:info@andelsfanfarecorps.nl
mailto:info@andelsfanfarecorps.nl


Zoals u weet hebben we als stich-
ting Olopikidong’oe in oktober jl. 
een huis aan huis collecte gehou-
den. Dit heeft een flink bedrag op-
gebracht. 
De opbrengst is bestemd voor het 
aanplanten van fruitbomen op de 
school in Kenia, zodat de kinderen 
een stukje fruit per dag kunnen 
krijgen. 
 
We hebben David Oseko, oud le-
raar van de school en nu kweker 
van bomen, struiken en planten, 
gevraagd om een plan te maken 
van wat er geplant kan worden. 
 
Hieronder een kleine opgave van 
wat er geplant kan worden: 
 50 sinaasappel bomen 
 50 mango bomen 
 50 avocado planten 
 50 tomaten planten 
 100 passiefruit bomen 

David heeft al een gesprek gehad 
met de leiding van de school om te 
kijken waar alles geplant kan wor-
den en wanneer. We houden u op 
de hoogte.. 
 
Ondersteun een kind 
U kunt een kind ondersteunen voor 
€ 125,- per schooljaar en dat hij of 
zij dan intern op school kan verblij-
ven. Er zijn nog veel kinderen die 
op een sponsor wachten.  
 
Hartelijke groet, 
Kees van der Linden 
Wilma van Andel 
 
 
BEDANKT 
 
Graag bedank ik, namens de be-
zoekers van de Gereformeerde 
Kerk in Andel, de familie Goemaat 
voor de jaarlijkse prachtige, grote 
en gratis ontvangen kerstboom die 
voor in de kerk prijkt. 
Ook de familie Piet en Teunie Ver-
beek met de jongens Jürgen en 
Wiliam zeggen we hartelijk dank 
voor een rond jaar door prachtige 

bloemen voor in de kerk en speci-
aal met Kerst. 
 
Teunie Crielaard 
 

 


