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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      130,-   137,50     145,- 
 ¾  A4      100,-   107,50     115,- 
 ½  A4     77,50     85,-       92,50 
1/3 A4     61,50     69,-       76,50 
 ¼  A4       50,-      57,50       65,- 
1/8 A4       35,-     42,50        50,- 
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
22 

Seizoen 2019 - 2020 

 
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 2019/2020 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 

van de kopij in 2020 
 

4 maart 2020 
8 april 2020 
6 mei 2020 
3 juni 2020 

2 september 2020 
7 oktober 2020 

4 november 2020 
2 december 2020 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Op donderdag 6 februari werd 
door loco burgemeester Matthijs 
van Oosten voor de 23e keer de 
Romboutsprijs uitgereikt in Andel. 
Deze keer viel de eer te beurt aan 
Ria van der Linden-Verhoeven. 
Dit was voor haar een grote ver-
rassing, want Ria is de schakel 
tussen de jury en het bestuur van 
de ondernemersvereniging. 
Dus had de jury dit jaar verteld dat 
er geen prijs zou worden toege-
kend i.v.m. te weinig nieuwe no-
minaties. 
Ria protesteerde licht, maar uit-
eindelijk is het de jury die beslist 
en het bestuur van de onderne-
mersvereniging moet van goede 

huize komen om hier niet mee 
akkoord te gaan. 
 
Ria zet zich al jaren in bij de Stich-
ting Reanimatie om een goede 
spreiding en openbaar toeganke-
lijk AED apparaten te krijgen. Ook 
is zij actief om personen te wer-
ven die een opleiding reanimatie 
volgen en ook hun vaardigheden 
jaarlijks op peil houden. 
Daarnaast is ze samen met haar 
echtgenoot al aan de 28e jaar-
gang van Aktu-Ael bezig. 
Bestuurslid koor Van alles Wâ en 
dan volgt er nog een grote lijst 
van activiteiten voor de Gerefor-
meerde kerk in Andel. 

 
Na afloop van het buffet wat jaar-
lijks door de Ondernemersvereni-
ging wordt gehouden in ‘t Buiten-
hoff was deze uitreiking. De deel-
name aan het buffet was dit jaar 
anders. Andere jaren moest men 
bij de aankopen in Andel stempels 
vergaren om deel te kunnen ne-
men. Dit jaar kon men tegen een 
geringe prijs deelnemen, de rest 
van de kosten worden door de 
ondernemersvereniging gedra-
gen. Als dank voor het lokaal 
aankopen doen in het afgelopen 
jaar en in het bijzonder in de de-
cember maand. 
 
Ook zijn op deze avond de prijs-
winnaars bekend gemaakt van de 

Christmas walk en december ac-
tie. 
 
De prijswinnaars van de Christ-
mas walk is :Aria Tankens – Andel 
Lindenbon van € 25,- 
 
Voor de origineelst aangeklede 
deelnemer Christmas walk: 
Janneke Bouman - Andel 
Lindenbon van 2 x €12,50 
 
Voor de decemberactie zijn de 
volgende winnaars: 
Hendrikus van Warbij - Zuilichem 
Rianda - Andel 
Lisanne van Giessen - Wijk en 
Aalburg 
Frits Kruiswijk - Heukelum 
Lindenbon van € 25,-- 
 
De ballonvaart is gewonnen door: 
Mw. Dekker-Hak - Rijswijk 
 
Door Autobedrijf van Willegen uit 
Andel was tijdens de Christmas 
walk een prijsvraag in hun show-
room, de winnaar hiervan is: 
Kees van der Linden - Andel 
 
Ook door Bernadette Verbeek van 
Total Care is er tijdens de wande-
ling een prijs in het vooruitzicht 
gesteld de winnaar hiervan is: 
Hannie Sterrenburg - Andel 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 
 
 
JURYRAPPORT 
 
Romboutsprijs 2020 
Het is als jury ieder jaar weer een 
puzzel om tot een eenstemmig 
oordeel te komen. Vooral omdat 
er namen worden genoemd van 
organisaties of clubs die in het 
verleden al een keer de prijs heb-
ben gewonnen. 
Bij voorbeeld “de Vrijwilligers van 
de Notenhoff”. Een groep mensen 
die zich het hele jaar inzet om het 
de bewoners van de Notenhoff 
naar hun zin te maken. Maar als 
je dan op de lijst kijkt dan zie je 
dat in 1996 de vrijwilligers van de  



JURYRAPPORT (vervolg) 
 
Notenhoff de Romboutsprijs al 
hebben gekregen. Weliswaar wa-
ren het toen waarschijnlijk veel 
andere personen, maar er zullen 
mensen zijn die zich toen hebben 
ingezet en ook nu nog  actief zijn. 
Zo zijn er nog een paar namen 
genoemd van groepjes mensen die 
zich inzetten voor de samenleving 
in Andel, maar die de prijs in één of 
andere vorm al hebben gekregen. 
 
Dit jaar hebben we echter de naam 
ontvangen van één persoon, die in 
ons mooie dorp woont en op een 
breed gebied haar sporen heeft 
verdiend en flink aan de weg tim-
mert. Haar betrokkenheid bij veel 
verenigingen is uniek. Niet alleen 
op kerkelijk gebied is zij actief, 
maar ook op maatschappelijk ter-
rein zet ze zich in. 
 
Hier volgt een aantal activiteiten;  
 Organisatie van reanimatiecur-

sussen, voor de Hartstichting. 
 Zich inzetten voor verspreiding 

van AED apparaten in de Ge-
meente Altena. 

 Samen met haar man Kees 
heeft ze de redactie en ver-
spreiding van het dorpsblad Ak-
tu-Ael opgezet en tot nu toe is 
ze daar nog steeds bij  betrok-
ken. 

 Bestuurslid van het koor Van 
alles Wâ. 

 
Dan volgt er nog een waslijst van 
activiteiten voor de Gereformeerde 
Kerk in Andel: 
In het verleden lid geweest van: 
 De Jeugdraad 
 Leidster jeugdclub 
 Lid catecheseteam 
 Jeugdouderling 
 Pastoraal ouderling speciaal 

voor de ouderen 
 Lid van de beroepingscommis-

sie 
 Redactielid van de infogids 
 en zo voort en zo voort.  

Er zal zeker nog wel het één en 
ander zijn vergeten. 
 
Prijzenswaardig is ook dat ze 
steeds attent is bij lief en leed in 
het dorp en een bemoedigend 
kaartje of een felicitatie van haar 
komt overal in de bus. 

Daarom heeft de jury unaniem be-
sloten om voor de Romboutsprijs 
2020 Ria van der Linden-
Verhoeven voor te dragen. 
 
Jury 
Henk van Noorloos 
Margriet van Tilborg 
Lia van Rees 
 
 
CHRISTMAS WALK 
  
Op 14 december heeft de onder-
nemersvereniging De Linden uit 
Andel de ‘Christmas Walk’ georga-
niseerd. Waarbij velen een mooie 
wandeling door Andel en omgeving 
gemaakt hebben. 
 
Ook bij Van Willegen Andel is me-
nigeen langs geweest, waarvoor 
we toch een leuke actie hadden 
bedacht. Deze keer was het de 
kunst om het juiste gewicht van 
een wiel van een auto te raden. 
Van alle mensen die een briefje 
hebben ingeleverd, bleek er één 
persoon het dichtst bij te zitten. 
Het totale gewicht van het wiel 
kwam uit op:  22,60 kg 
De gelukkige winnaar was Kees 
van der Linden uit de Abraham 
Kuyperstraat in Andel, die met een 
geraden gewicht van 22,93 kg het 
dichtst bij zat. 
 
Op 6 februari is dan ook de prijs, 
van een gratis kleine beurt, aan 
Kees uitgereikt. 

Wat ons betreft was het weer, als 
van ouds, een geslaagde actie 
door de ondernemersvereniging De 
Linden en zien we uit naar de vol-
gende keer. 
 
Met vriendelijke groet,  
Autobedrijf van Willegen Andel.  
 

 
 
 

Avondvierdaagse Andel 
Ook dit jaar wordt er weer door v.v. 
Sparta ’30 een avondvierdaagse 
georganiseerd. Het gaat plaatsvin-
den van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 
juni 2020. 
 
Ook dit jaar hebben we weer mooie 
routes voor de 2,5, 5,0 en de 10 
km. 
We hopen jullie allemaal te zien 
dinsdag 2 juni. 
 
Jamie Wind 
 
 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
FEBRUARI  2020 
14  OV Juliana: Valentijns bingo, in ’t Buitenhoff.  
15  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
16  Geref. Kerk: Jeugddienst met Timo Hagendijk, 
      m.m.v. gospelkoor Shine. 
19  OV Juliana: Ledenvergadering. 
28  Sparta ’30: Pub quiz en bierproeverij,  
      aanvang 20.00 uur. 
29  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
MAART  2020 
  4  OV Juliana: Captainsavond  
      D’n Aelse Dorpsquiz, in ‘t Buitenhoff. 
  6  Sparta ’30: Vrijwilligersavond.  
      Thema Amsterdamse avond m.m.v.  
      accordeonist Freek Kerkvliet. 
  9  AFC: Voorspeelavond jeugdleden. 
  9  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
10  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
13  Geref. Kerk: Bingo, in De Voorhof. 
14  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
15  Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Concrete. 
18  PCOB: Lezing over Kamp Vught. 
21  OV Juliana: Modeshow ‘Straal als een Aelse’  
      in ’t Buitenhoff, 16.00-21.00 uur 
24  De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur. 
25  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
28  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
APRIL  2020 
  2  Dorpsraad Andel: Ledenvergadering in 
      ’t Buitenhoff om 19.30 uur. 
  4  OV Juliana: D’n Aelse Dorpsquiz. 
  8  PCOB: Voorbereiding op Pasen m.m.v. 
      ds. A. Naijen. 
11  AFC: Voorjaarsconcert, groot orkest. 
13  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
14  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
17 t/m 18 - OV Juliana: 55+ reis. 
18  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst met Pal Balogh, 
      m.m.v. Marcel van der Poel + band. 
20-4 tot 3 mei 
      AFC: De week van de stroopwafel. 
21  Sparta ’30: Receptie 90 jaar. 
22  OV Juliana: Jubileumavond – 100 jaar. 
23 t/m 27 
      OV Juliana: Feestweek Koningsdag. 
27  AFC: Aubade Koningsdag, jeugd-  
      en groot orkest. 
 
MEI  2020 
  4  OV Juliana / AFC: Nationale Herdenking. 
  4  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
8-9-15 en 16: AFC en OV Juliana:  
      Musical ‘Voor spek en spruiten’. 
12  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
13  PCOB: “Goochelaar” Bertus Korver. 
16  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
16  Geref. Kerk: Pannenkoekrestaurant, 
      In De Voorhof. 

 
MEI  2020 (vervolg) 
17  Geref. Kerk: Jeugddienst met Corné Burger, 
      m.m.v. Annemarie Bergstra. 
27  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
30  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
30  AFC: Aelse dag. 
 
JUNI  2020 
  2 t/m 5 
      Sparta ’30: Avond4daagse. 
  6  AFC: HaFaBra concert, groot orkest. 
  9  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
12 t/m 13  
      OV Juliana: Ervaar 100 jaar. 
      Happen, stappen en beleven. 
15  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
20  St. Sport & Spel: TRUCKERDAG. 
21  Geref. Kerk: Jeugddienst met Joren IJzerman  
      m.m.v. Rise-Up. 
24 t/m 27 
      Sparta ’30: Feestweek. 
 
JULI  2020 
  1  PCOB: Koffie drinken met de bewoners  
      van De Notenhoff. 
  6  AFC: Seizoenafsluiting. 
 
AUGUSTUS  2020 
  5  PCOB: Koffie drinken met de bewoners  
      van De Notenhoff. 
19  De Notenhoff: Fancyfair, 14.30-19.30 uur. 
 
SEPTEMBER  2020 
20  Geref. Kerk: Jeugddienst met Chris Snoep. 
23  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
26  De Notenhoff: Burendag / dorpsontbijt. 
 
OKTOBER  2020 
  5  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
18  Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Adaiah. 
 
 
Vet gedrukt = nieuw 
 



 
Start inschrijving 4e editie d’n 
Aelse Dorpsquiz zaterdag 4 april 
2020. 
Op 1 januari is de inschrijving geo-
pend voor de 4e editie van d’n Ael-
se Dorpsquiz. De eerste aanmel-
dingen zijn alweer binnen en de 
organisatie rekent op een groot 
aantal teams voor deelname. Ga 
voor inschrijving naar de website 
www.aelsedorpsquiz.nl en schrijf 
je team in!  
Vanaf dit jaar bekijken we ook de 
mogelijkheid om als individu/kleine 
groep (1-4 personen) in te schrij-
ven. Mochten er voldoende aan-
meldingen zijn om een volledig 
team te kunnen maken, inclusief 
locatie en teamcaptain, dan volgt 
hierover verdere informatie. Hou 
onze Facebookpagina in de gaten! 
 
55+ reis incl. overnachting naar 
Brugge, vrijdag 17 en zaterdag 
18 april. 
Aanmelden voor de 55+ reis naar 
Brugge is mogelijk tot 23 februari 
2020. U kunt een e-mail sturen met 
uw gegevens naar in-
fo@ovjuliana.nl. U kunt telefo-
nisch contact opnemen met Gerard 
Millenaar tussen 18.30 en 19.30 
uur op nummer 06-29522907. Of u 
kunt een briefje bij hem door de 
deur doen op Wilhelminastraat 13 
met uw naam, adres en telefoon-
nummer.  
 
Update Musical: “Voor Spek en 
Spruiten!”, vrijdag 8, zaterdag 9, 
vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. 
Afgelopen weken is er hard ge-
werkt in de schuur bij Zijlstra om 
het podium te bouwen. Deze is nu 
bijna klaar. De kleding voor de ver-
schillende spelers is uitgezocht en 
zij zien er prachtig uit. Er wordt 
hard geoefend door maar liefst 25 
Andelnaren uit alle gelederen. 
Sommige al helemaal uit het hoofd, 
andere met nog een beetje onder-
steuning. De liederen worden met 
hulp van Mia ingestudeerd en het 
begint al te swingen. Voor de hip-
pies onder ons belooft het een 
feest der herkenning te worden. 

Het Andels Fanfare Corps zal zor-
gen voor de muzikale begeleiding 
en is inmiddels ook gestart met 
repeteren. De locatie waar we de 
musical opvoeren is in de schuur 
bij fam. Zijlstra aan de Juliana-
straat. Bent u ook zo nieuwsgierig 
en wilt u een avondje onvervalst 
muzikaal en humorvol plezier? 
Kom dan kijken bij de Musical die 
gegarandeerd voor een lach zal 
zorgen! Kaartjes kosten € 7,50. 
Tijdens de pauze is er een verloting 
en zijn er leuke prijzen te winnen! 
 
Update Ervaar 100 jaar – happen, 
stappen en beleven, vrijdag 13 
en zaterdag 14 juni 2020. 
Via Altena TV blijft u op de hoogte 
van het laatste nieuws uit onze 
regio. Zij hebben een mooi item 
gemaakt over dit evenement en 
zullen live opnames komen maken 
tijdens dit evenement. Het aantal 
volgers op social media stijgt weke-
lijks. Wil je geen nieuwtje missen? 
Like dan de pagina op Facebook 
en Instagram en breng dit vooral 
onder de aandacht bij vrienden en 
familie. Dit evenement is de uitge-
lezen mogelijkheid om hen uit te 
nodigen om naar ons prachtige 
dorp te komen. Het programma is 
zo goed als rond. Er komt o.a. een 
rollerskate baan uit de jaren 80 en 
een boerenbruiloft.  
 
Via Help Nederland Vooruit van de 
ING bank hebben we de afgelopen 
maand stemmen verzameld om 
een mooie donatie binnen te halen. 
Heb jij ook gestemd? Dit kan nog 
tot 12 februari via 
https://www.helpnederlandvooru
it.nl/doel/ov-juliana  
 
Sponsoring. 
Mocht u sponsor zijn van onze ver-
enging dan kunt u de komende tijd 
weer een belletje verwachten van 
onze sponsorcommissie. Heeft u 
interesse om sponsor te worden of 
wilt u als bedrijf weten of u iets voor 
onze vereniging kunt betekenen. 
Neem contact op met één van onze 
bestuursleden of stuur een mail 
naar info@ovjuliana.nl. 
 
Like onze Facebookpagina Oranje-
vereniging Juliana en volg ons op 
Instagram om zo op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes en 
evenementen door ons georgani-

seerd. Suggesties en vragen kunt u 
altijd mailen naar in-
fo@ovjuliana.nl of neem contact 
op met één van onze bestuursle-
den.  
 
Namens bestuur OV Juliana 
Arnoud Verhoeven 
 
 
EET U MEE?  
 
Ook in februari kunt u zich weer 
opgeven voor “Eet u mee”.  
Bedoeld voor mensen die net als u 
vaak alleen aan tafel zitten,  genie-
ten van een lekker diner en van 
elkaars gezelschap. 
Georganiseerd door vrijwilligers 
van de gezamenlijke kerken in An-
del.  Deze maaltijden zijn bedoeld 
voor alle mensen uit Andel (onge-
acht geloofsovertuiging) die re-
gelmatig alleen aan tafel zitten. 
Leeftijd: vanaf 18 jaar. 
Die eerstvolgende avond staat ge-
pland op zaterdag 29 februari 
2020. Aanvang: 17.30 uur (inloop 
vanaf 17.15 uur), locatie: De 
Schutskooi (Geref. Kerk) Andel, 
kosten: € 8,-  
 
Wilt u graag komen eten, dan kunt 
u zich vóór dinsdag 25 februari 
aanmelden bij Ineke van Tilburg, 
tel. 0183-442224 of per mail ine-
kejohan@live.nl 
 
Lijkt het u leuk om ook eens te ko-
ken, we kunnen nog wel wat 
vrijwilligers gebruiken! U kunt 
zich aanmelden via  bovenstaand 
mailadres of telefoonnummer. Geef 
u op als vrijwilliger! Er wordt echt 
niet elke maand iets van u ver-
wacht maar vele handen maken 
licht werk en zo kunt u ook een 
steentje bijdrage aan de leefbaar-
heid in ons dorp. 
 
Ineke van Tilburg 
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NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Februari 2020 de maand waarin we 
gaan gedenken dat 75 jaar geleden 
Nederland is bevrijd van de Duitse 
bezetters. Niet overal tegelijk, maar 
in de loop van de tijd was het land 
weer vrij. Ook de concentratiekam-
pen werden bevrijd en wij zagen 
via de televisie de herdenking van 
de bevrijding van Auschwitz. Dit 
kamp bezoeken zou eigenlijk ie-
dereen moeten kunnen doen, om 
te zien wat al die onschuldige men-
sen is aangedaan. Vooral al die 
grote aantallen Joden en Roma die 
daar ook zijn omgekomen op een 
beestachtige manier. Wij waren 
daar een paar jaar geleden en het 
heeft grote indruk op ons gemaakt. 
 
Ook zien we de beelden via de 
televisie en de krant van de water-
overlast van 1995, 25 jaar geleden 
alweer en het lijkt gisteren. Al die 
evacuees die via de dijk vanuit de 
Bommelerwaard naar hier kwamen. 
Wij reden naar Tilburg en zagen al 
die auto’s met karretjes, gevuld met 
huisraad en vrachtauto’s met spul-
len op die dijk heel langzaam rijden 
richting “droog gebied”. Het was 
een angstig gezicht en wij konden 
alleen maar hopen dat er geen 
dijken door zouden breken, want 
dan zouden ook wij in het land van 
Altena onze biezen moeten pak-
ken. Gelukkig is het allemaal rede-
lijk goed afgelopen. De dijken heb-
ben het gehouden en is de over-
heid begonnen aan het project 
“Ruimte voor de rivieren” om dit 
niet weer te laten gebeuren. Dijken 
verzwaren/verhogen en Uiterwaar-
den creëren.  
 
Voor de Oranjevereniging gaat het 
nu gebeuren, het 100 jarig jubileum 
en het eerste evenement voor het 
hele jaar feest, is de bingo en de 
ledenvergadering. Wij wensen jullie 
heel veel succes.  
 
Graag wil ik even gebruik maken 
via deze column om OV De Linden, 
de jury en de mensen die mij ge-
nomineerd hebben voor de Rom-
boutsprijs 2020 te bedanken.  
Het was een complete verassing 
om deze prijs te krijgen, op het 
jaarlijkse gezellige Winterbuffet in ’t 
Buitenhoff. Ik voel me erg dank-
baar. 

Brug der verbindingen 
 

die niet enkel 
de verbinding legt 

over water 
van oever naar wal 

 
hij overbrugt 

talloze verbindingen 
van heden naar verleden 

in regelmaat verlegd 
 

geeft toegang 
tot bereikbaarheid 

naar elk denkbaar land 
menige oorlog 

is hier ook op beslecht 
 

een menselijke brug 
kan worden geslagen 
door elkaar te leren 

respecteren en zonder geweld 
te verdragen. 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
NEER ANDEL MOET 
EVACUEREN (vervolg) 
 
door Teus van Tilborg 
De evacués komen op tal van 
plaatsen terecht. Betrekkelijk dicht 
bij huis, bijvoorbeeld in de buurt 
van Leerdam, maar ook ver weg. 
Bij onbekenden die hen gastvrij 
opvangen en waarmee vaak tot ver 
na de oorlog goede betrekkingen 
zijn onderhouden of bij familie. Bij 
een tante in Leeuwarden bijvoor-
beeld. “Wij leefden daar in vrede. 
Eten en drinken genoeg”, vertelt 
Aria van Wijk-van Berkel. “Wij 
haalden melk bij de boer zoveel we 
wilden. En ook andere dingen had-
den we genoeg. ”Ze ontmoet daar 
ook een onderduiker. Een voor-
aanstaand persoon in het verzet 
wie het in Waalwijk te heet onder 
zijn voeten werd. 
 
Wim van Andel is met zijn familie in 
Asperen terecht gekomen. Op een 
dag gaat hij terug naar Andel om 
eten te halen. Hij overnacht in 
Rijswijk. Tijdens een razzia wordt 
hij in Giessen opgepakt en vastge-
houden in de hervormde kerk. Via 
Utrecht komt hij in het Duitse Gro-
nau terecht en wordt daar tewerk-
gesteld. Met een dorpsgenoot weet 
hij te ontsnappen. Lopend, op zijn 
klompen, komt hij uiteindelijk weer 

op zijn evacuatieadres in Asperen 
terecht. De gaten zitten in zijn 
klompen.  
 
Joost Verwijs uit Etten-Leur, herin-
nert zich de evacuatie ook nog 
goed. Het gezin waartoe hij be-
hoorde vond onderdak in Vuren. 
Maar niet voor lang. “Door de 
plaatselijke dominee werden we 
naar de kerk gebracht, waar we 
ons konden installeren. De volgen-
de dag was men druk bezig om 
voor ons onderdak te vinden bij 
particulieren. Dit liep nogal tegen, 
zodat we enige dagen in de kerk 
(foto) moesten blijven.  

Maar na een paar dagen werd de 
naastenliefde van de kerkenraad 
en de dominee duidelijk, toen ons 
te verstaan werd gegeven dat we 
vóór zondag vertrokken moesten 
zijn vanwege de kerkdienst. Zo was 
het al zaterdagmorgen toen we de 
mededeling kregen dat we de zaak 
moesten inladen, want we zouden 
naar het dorp Vogelswerf aan het 
riviertje de Linge worden gebracht, 
tien kilometer verder. Daar aange-
komen werd ons gezin gesplitst in 
drie groepen. Mijn zusje Aagje en 
ik werden geplaatst bij een familie 
vlak bij de veerpont aan de Linge 
en de rest van het gezin werd on-
dergebracht bij een familie op een 
boerderij in het dorp. Het gezin 
waar ik met mijn zusje werd ge-
plaatst bestond uit vier personen. 
De ouders waren ongeveer vijftig 
jaar en de beide kinderen, een 
zoon en een dochter, tussen de 
twintig en dertig jaar. 



NEER ANDEL MOET 
EVACUEREN (vervolg 2) 
 
Bij aankomst werd onze matras 
naar een klein kamertje gebracht 
met een afmeting van ongeveer 
twee bij drie meter, met de mede-
deling dat dit ons dag- en nacht-
verblijf zou zijn gedurende de ge-
hele evacuatieperiode. Met nadruk 
werd ons eveneens duidelijk ge-
maakt dat we beslist niet in de kas-
ten mochten komen.  
 
Als kind betekent dit dat je zo snel 
mogelijk zult gaan onderzoeken 
wat daarvan de reden kan zijn. Nu, 
dat werd al snel duidelijk, want de 
kasten zaten propvol met etens-
waar, wat naar later zou blijken 
zeker niet voor ons was bedoeld. 
Nadat het hondje van mijn zusje 
naar de schuur werd gebracht, 
moesten we naar bed zonder dat 
we een hap hadden gegeten. De 
volgende dag kwam er een man op 
bezoek die aan ons beiden een 
kaart verstrekte waarmee we toe-
gang kregen tot de gaarkeuken die 
elke avond om zes uur zou ver-

schijnen. Rammelend van de hon-
ger stonden we de volgende dag 
om half zes al op de dijk om na een 
volle dag zonder eten, vermoeid 
van de reis van de dag daarvoor, 
ons eerste eten in ontvangst te 
nemen. Om zeven uur kwam dan 
eindelijk de gaarkeuken, bestaande 
uit paard en wagen met bovenop 
de kar een aantal tonnen waarin 
het eten zat. Het kon ons weinig 
schelen wat er in die tonnen zat, 
want we zagen scheel van de hon-
ger. Nooit zal ik vergeten dat ons 
pannetje werd vol geschept met 
rode kool en enkele stukjes taai 
vlees. Zo snel als we maar konden 
gingen we naar ons kamertje om 
ons als hongerige wolven op het 
eten te storten. Op dat moment 
hadden we nog geen enkel ver-
moeden wat ons de komende 
maanden nog te wachten zou 
staan; we waren nu echt in de 
Hongerwinter aangeland. Gedu-
rende de eerste veertien dagen 
werd aan ons naast het warme 
eten ook wat brood en beleg ver-
strekt. Maar na veertien dagen kre-
gen we alleen ‘s avonds nog een 

maaltijd. Nadat we dan een hele 
dag nog niet hadden gegeten ge-
beurde het dat we vaak nog een 
uur moesten wachten tot de gaar-
keuken kwam. Als we dan geluk 
hadden kregen we hutspot, wat 
meer soep was dan vast voedsel. 
Maar meestal was de soep van 
erwtenmeel, dat werkelijk niet was 
te eten. Maar in tijd van honger eet 
je alles wat maar eetbaar is. Ook 
werd regelmatig een mengsel ver-
strekt van suikerbieten en aardap-
pelmeel. Het gebeurde soms dat 
mijn zusje en ik van honger niet 
konden slapen. Dan stonden we 
vaak tot diep in de nacht voor het 
raam te kijken naar de overvlie-
gende V-1’s en de bommenwer-
pers die naar het zuiden gingen.”  
 
De evacuatie van het Benedeneind 
heeft ook gevolgen voor de bewo-
ners van het Boveneind. Alleen met 
toestemming van de Ortscomman-
dant mogen ze het Benedeneind 
passeren. Bijvoorbeeld om bij 
Schouten in Giessen te gaan wer-
ken. Met borden is het spergebied 
aangegeven.  



NEER ANDEL MOET 
EVACUEREN (vervolg 3) 
 
Piet van Andel en Wim van Hemert 
fungeren als dorpswachter en zijn 
herkenbaar aan een witte band om 
hun arm. Tijdens de evacuatieperi-
ode brand het pand van Stien Ver-
hoeven aan de Burgemeester van 
der Schansstraat (nu nummer 29) 
af. Het pand ernaast van Dibbits, 
blijft gespaard ondanks het rieten 
dak.  
 
Terugkeer 
Kort voor en direct na de bevrijding 
keren de meeste evacués weer 
terug in Andel. Ze treffen vaak een 
grote chaos in hun woning aan. 
Veelal aangericht door de inge-
kwartierde Duitsers. Tijdens de 
evacuatie was er geen enkel toe-
zicht op de verlaten woningen. “Het 
huis lag vol rommel en menselijke 
uitwerpselen”, weet Gerrit Vos zich 
te herinneren. Ook Leen van Os 
treft het niet na zijn gedwongen 
verblijf in Friesland. Was het al een 
mijl op zeven om thuis te komen, 
eenmaal terug in Andel zit er ie-
mand anders in het huis. “Hij ver-
telde hiervoor toestemming te heb-
ben van de burgemeester. Het was 
dus vechten om ons huis. De re-
genput bij het huis zat vol met onze 
spullen.” 
 
Het gezin van Joost Verwijs kan 
medio april 1945 eindelijk naar 
huis. “Alles wat we na onze evacu-
atie nog over hadden werd weer op 
de kar geladen en zo trokken we 
weer huiswaarts. Na uren te heb-
ben gelopen kwamen we bij de 
brug over de Andelse sluis. Wat we 
niet hadden verwacht; er stond een 
Duitser met een geweer aan de 

schouder die ons de weg versper-
de. Nadat hij één en ander had 
onderzocht knikte hij en gaf daarna 
het teken dat we de brug over 
mochten. Na nog een half uur te 
hebben gelopen kwamen we einde-
lijk weer bij ons huis aan. Toen we 
aankwamen op de kruising van de 
Julianastraat en de straat waaraan 
wij woonden (Burgemeester van 
der Schansstraat, vT) zag ik dat er 
nog plankjes waren ingegraven 
tussen de stenen als stille getuigen 
van kort daarvoor verwijderde mij-
nen. Ons huis was gelukkig nog 
heel, maar wel voor een deel ge-
roofd door Duitsers en fout volk. 
Het was al tegen de avond en we 
waren doodmoe van de reis, dus 
gingen we meteen naar bed. Maar 
de slaap was van korte duur, want 
we werden al snel wakker van de 
vlooien die de Duitsers waren ver-
geten mee te nemen. De volgende 
dag werd in en rondom ons huis de 
zaak weer op orde gebracht, waar-
bij al gauw bleek dat een aantal 
dingen waren verdwenen. Dat dit 
niet alleen aan de Duitsers was te 
wijten bleek al na een paar dagen, 
toen we ontdekten dat een beken-
de uit Andel zich enkele dingen had 
toegeëigend tijdens onze afwezig-
heid. Voor mij was alles op deze 
plaats in het begin nog erg onwen-
nig, omdat de angst er bij mij nog 
altijd inzat.”  
 
Niet direct naar huis 
Sommigen kunnen niet direct naar 
huis. Zo moet Aria van Berkel nog 
tot juni wachten. “Friesland zat vol 
evacués”, vertelt ze. Ze konden die 
niet laten gaan, het zou een grote 
chaos worden. Het grootste pro-
bleem was de IJsselbrug in Zwolle. 
Daar kwam je echt niet zonder pa-

pieren over. Je 
moest een ver-
klaring hebben 
van de burge-
meester dat je 
huis nog in tact 
was en nog en-
kele andere din-
gen. Mijn vader 
heeft dit toen via 
het Rode Kruis 
geprobeerd en 
dat lukte. We 
kregen van bur-
gemeester Bax 
een brief met 

alle goedkeuringen.” Met soldaten 
uit Limburg die kolen bij de centrale 
in Limburg brachten, kan ze met 
anderen evacués mee terug. “Die 
reisden over Nijmegen. Verder 
konden wij niet mee. Doch een van 
de colonnes ging de Betuwe in om 
kersen of aardbeien op te halen. 
Wij maar weer mee, op een andere 
auto. Zo kwamen we in Den Bosch. 
Daar rees een volgend probleem. 
Het was nog spertijd, anders had-
den we de nacht wel doorgelopen. 
Aan een agent vroegen we wat we 
het beste konden doen. Hij zei: ‘Ik 
mag jullie nu niet meenemen, maar 
ga daar zitten en dan kom ik jullie 
om tien uur oppikken dan kun je de 
nacht op het bureau doorbrengen’. 
De volgende morgen zijn we gaan 
lopen richting Heusden. De eerste 
Andelse mensen kwamen we tegen 
in Vlijmen. Dat waren Kees Kraaij 
van de manufacturenwinkel en 
Leen Vogelaar, allebei op de fiets 
op weg naar Den Bosch. In Heus-
den moesten we met een roeiboot 
overvaren want de brug was kapot. 
Aan de Wijkse kant stond een ze-
kere Crielaard van de Duizendmor-
gen met een autootje. Hij werkte bij 
Bax groothandel in Woudrichem. 
Die heeft ons meegenomen. En 
toen waren we thuis. Wat een 
feest.”  
 

Wat te doen als er iemand in je 
buurt onwel wordt en jij moet daar 
hulp verlenen. Onwel, het zou dan 
kunnen zijn dat er iemand een 
hartstilstand heeft. De schrik slaat 
je om het hart, wat moet ik nu 
doen. Om daar wat aan te doen 
kun je een cursus volgen die je 
leert om te helpen als er zoiets 
gebeurt. Onze Stichting bestaat al 
meer dan 25 jaar hier in de omge-
ving en draagt ook al die tijd al Al-
tena in de naam. Wij willen er zijn 
voor heel het land van Altena en 
natuurlijk ook in ons eigen dorp. 
We hebben al veel inwoners les 
geven en ze geleerd hoe te hande-
len bij een calamiteit. Ook heeft 
onze Stichting ervoor gezorgd dat  

https://www.reanimatiealtena.nl/


STICHTING REANIMATIE 
ALTENA (vervolg) 
 
er al veel AED’s 24/7 bereikbaar 
zijn om zo Andel en omliggende 
dorpen Heartsafe te maken. De 
eerste 6 minuten na een hartstil-
stand zijn namelijk cruciaal. In die 6 
minuten moet worden gestart met 
de reanimatie en de AED. Omdat 
hulpdiensten een aanrijtijd hebben, 
zijn burgerhulpverleners hierin van 
levensbelang en is het belangrijk 
dat er AED’s in de buurt hangen.  
 
Toch zijn er nog veel mensen die 
deze cursus nog niet hebben ge-
daan en daar is dan nu de moge-
lijkheid voor. Op dinsdag 3 en 10 
maart 2020 is er in ’t Buitenhoff 
weer een cursus BLS/AED voor 
beginners. We starten om 19.30 
uur tot ongeveer 22.00 uur. Het 
zijn dus 2 avonden van plus mi-
nus 2½ uur. Het maximale aantal 
deelnemers is 8, maar bij 5/6 gaat 
het ook door. Wat leer je nu op zo’n 
cursus? Je leert reanimeren en de 
AED te bedienen. Daarnaast leer je 
het uitvoeren van een aantal ande-
re levensreddende handelingen, 
zoals het ingrijpen bij een verstik-
king en het uitvoeren van de sta-
biele zijligging. Bij deze cursus is 
een leerboekje inbegrepen en na 
afloop krijg je een certificaat en 
mondkapje, dat alles voor de prijs 
van € 45,00, inclusief wat te drin-
ken in de pauze.  
 
Ook krijg je de vraag om je aan te 
melden bij HartslagNu.nl. Dit net-
werk alarmeert, d.m.v. een ap-
pje/sms, burgerhulpverleners om te 
gaan reanimeren indien er een 
melding is in je directe omgeving. 
Soms krijg je de opdracht om een 
AED op te gaan halen. Natuurlijk is 
aanmelden bij HartslagNu geheel 
vrijblijvend, maar het netwerk 
draagt wel enorm bij aan de over-
levingskansen van reanimatie-
slachtoffers. 
 
Onze instructeurs zijn allen gecerti-
ficeerd en staan ingeschreven bij 
de NRR. Na een jaar krijg je van-
zelf een oproep voor een herhaling 
en kun je je inschrijven voor een 
datum. Een herhalingsles duurt 
maar 1 avond. 
 

Die herhalingen zijn ook in ’t Bui-
tenhoff. Mocht je nu interesse heb-
ben meld je aan via onze website 
www.reanimatiealtena.nl of via 
reanimatiealtena@hetnet.nl. Heb 
je vragen, dan kan er ook gebeld 
worden met Pauline Goemaat 
442857 of Ria van der Linden 
449304. 
 
Namens de Stichting Reanimatie 
en AED onderwijs Altena 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 
AED Sparta ‘30 
De AED van Sparta ’30 is ver-
plaatst van de kleedkamers naar 
de toegangspoort (buitenzijde). Wij 
zijn hier erg blij mee, want op deze 
manier is de AED beschikbaar voor 
geheel Andel. Hiermee wordt een 
groot deel van Andel beter afge-
dekt. De AED is opgenomen in het 
alarmeringssysteem van Hartslag-
Nu. Eventuele inzetkosten van de 
AED worden vergoed door de 
Stichting Reanimatie Andel. Wij 
danken Sparta’30 voor het mee-
denken in dezen en het leveren 
van deze maatschappelijke bijdra-
ge! 

Jaarlijkse Algemene Ledenver-
gadering Dorpsraad 
Deze zal worden gehouden op 
donderdag 2 april in ’t Buitenhoff. 
Hierbij zal ook wethouder Tanis en 
de Gebiedsregisseur aanwezig zijn. 
Om 19.30 uur begint de vergade-
ring voor de leden en vanaf 20.30 
uur zijn ook niet-leden welkom. 
Diverse projectontwikkelaars zijn 
uitgenodigd om u op de hoogte te 
houden over de ontwikkelingen in 
Andel. 
 
Bouwen in Andel 
Zijlstra Infra meldt de voortgang 
van de plannen om te gaan bou-
wen tussen de Wilhelminastraat en 
de Julianastraat. Half maart begint 
Zijlstra met het bouwrijp maken van 
het terrein, zodat er eind april ge-
bouwd kan gaan worden. Vooraf 
aan het bouwrijp maken zullen er 

wat voorbereidende werkzaamhe-
den plaatsvinden. 
Lopende onderwerpen bij de 
gemeente 
In de vorige uitgave hebben wij 
aangegeven dat we elke maand 
een onderwerp onder de loep ne-
men wat we voor goedkeuring bij 
de gemeente hebben neergelegd. 
Zoals u wekelijks ervaart als u door 
de Burg. v.d. Schansstraat komt is 
het regelmatig flink druk ter hoogte 
van de winkel van Woord en Daad. 
Omdat deze winkel goed bezocht 
wordt neemt uiteraard het verkeer 
vooral met auto’s aanmerkelijk toe. 
We hebben bij de toenmalige ge-
meente Woudrichem al een ver-
zoek ingediend om het grasveld 
achter genoemde winkel in te rich-
ten als parkeerterrein. Dit is toen 
afgewezen. Omdat de situatie nu 
nijpender is hebben wij toch weer 
aan de bel getrokken in de ver-
wachting dat de situatie nog eens 
serieus bekeken wordt. Verder ligt 
er een verzoek om de gehele Dr. 
Oosteromstraat eens te bekijken of 
een nieuwe indeling en/of inrichting 
tot de mogelijkheden behoort. 

Bezoek gemeenteraden aan de 
kernen 
Een prachtig initiatief om per 5 we-
ken een kern te bezoeken. Wan-
neer ben je dan per kern aan de 
beurt met een totaal van 21 ?  Trek 
je daar de vakantie vanaf komen 
we op ongeveer 40 weken. Dat is 
als alles goed verloopt 8 kernen 
per jaar. Over 2 jaar gerekend 16 
kernen. Dat zal misschien net luk-
ken met dezelfde gemeenteraad, 
want de volgende verkiezingen zijn 
op 16 maart 2022. Niet prettig voor 
de kernen als je tot de laatste be-
zoeken behoort en met een pro-
bleem kampt. Gelukkig zijn er voor 
dorpsraden andere bereikbare ka-
nalen. 
 
Namens het bestuur 
Frans Sterrenburg 
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Sinds enkele weken is geheel An-
del afgedekt door buurtpreventie-
teams! Om het gemakkelijk te hou-
den hebben de teams de naam 
Andel-Noord, Oost, Zuid en West 
gekregen. Vier teams dus, waarvan 
het laatste team, Andel-Zuid, pas 
enkele weken oud is. De coördina-
toren van dit team zijn: Erik Wes-
terlaken, Wim Hoesen, Wilma Wij-
gers, Henk van Putten en Henk 
Kraaij. Dit team bestrijkt het gebied 
tussen de Baxlaan, Neer-
Andelseweg, Dr. Oosteromstraat 
en de Middenweg. Woont u in dit 
gebied en wilt u zich aanmelden 
voor de WhatsApp-groep, stuur 
dan een mailtje met uw naam, mo-
biele nummer en adres naar: 
bpandelzuid@gmail.com 
 
Woont u in een ander deel van 
Andel en wilt u worden toegevoegd 
aan de betreffende WhatsApp-
groep, stuur dan een mailtje met 
uw naam, mobiele nummer en 
adres naar één van de volgende 
email-adressen: 
Andel-Noord: 
buurtpreventieandel-
noord@outlook.com 
Andel-Oost: 
bpandeloost@gmail.com  
Andel-West: 
buurtpreventieandel@gmail.com 
óf stuur een appje naar 06-
15594715. 
 
Waarom nu vier teams in Andel en 
niet gewoon één? Dat heeft te ma-

ken met de beheersbaarheid van 
de WhatsApp-groepen. In iedere 
groep zitten tussen de 60 en 140 
deelnemers. Het valt soms al niet 
mee om een groep van die grootte 
onder controle te houden, laat 
staan een nog grotere groep. De 
coördinatoren van alle teams staan 
wel in contact met elkaar, maar ook 
met de politie en de gemeente. 
 
Om de WhatsApp-groepen be-
heersbaar te houden zijn er een 
aantal spelregels. De belangrijkste 
zijn: plaats alleen meldingen van 
verdachte situaties, inbraken, etc. 
Reageer vervolgens alleen indien 
er nuttige, aanvullende informatie 
is. Het is belangrijk om zo compleet 
mogelijk te zijn; signalement, ken-
teken, tijdstip, locatie, etc. Vergeet 
niet om ook (laagdrempelig) 112 te 
bellen! 
 
Naast signaleren en reageren heeft 
buurtpreventie nog een andere 
doelstelling, namelijk het verzorgen 
van een stukje preventie. Zo orga-
niseren we regelmatig een wijk-
schouw of organiseren we een 
thema-avond. Tijdens een wijk-
schouw gaan buurtbewoners, sa-
men met de wijkagent, door de wijk 
en krijgen ze tips over inbraakpre-
ventie. In februari vindt er zo’n 
wijkschouw plaats in Andel-Zuid. 
Aangemelde buurtbewoners in die 
wijk ontvangen hierover nog nader 
bericht.  
 
Buurtpreventie wordt gestimuleerd 
en ondersteund door de gemeente 
en de politie, omdat het een effec-
tief middel is in de bestrijding van 
criminaliteit. Andel is de eerste kern 
in de gemeente Altena die nu vol-
ledig is afgedekt en daar zijn we blij 
mee!  

 
Arie de Fijter 
Deze maand weer een berichtje 
van PCOB-afd. Andel. In januari is 
Stichting De Wilde Ganzen bij ons 
geweest, er werd verteld over de 
diverse projecten, waar zij onder-
steuning aan geven. Dit gebeurt 
vanuit bestaande projecten in Ne-
derland die een hulpvraag indienen 
bij De Wilde Ganzen voor een klein 
project in het buitenland. Zo komen 
de gelden direct terecht bij de 
mensen die dat nodig hebben. 
 
In februari houden we onze jaar-
vergadering op woensdag 12 fe-
bruari, dit houdt in dat de jaarver-
slagen besproken worden met on-
ze leden. Na de pauze hebben we 
een gezellig samen zijn, met wat 
lekkers en ????? 
 
Op woensdag 18 maart wordt i.v.m. 
75 jaar herdenken van de bevrij-
ding, een presentatie gegeven door 
een gids over Kamp Vught. U bent 
allen van harte welkom op onze 
middagen, we beginnen om 14.30 
uur in de Schutskooi aan de Bea-
trixstraat. De koffie staat klaar van-
af 14.15 uur. Ook als u geen lid 
bent, vinden wij het fijn als u onze 
middagen komt bezoeken.  
 
In de maatschappij om ons heen is 
veel te doen rond senioren, vooral 
nu er steeds meer mensen de pen-
sioengerechtigde leeftijd mogen 
bereiken. Als senioren wordt het 
moeilijker het tempo bij te houden,  
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PCOB (vervolg) 
 
maar ook alle regeltjes en wetten 
nog te begrijpen.  
 
Doordat we minder mobiel zijn ko-
men we minder van huis en dit re-
sulteert in meer alleen zijn en een-
zaamheid. Op de Rabosite: Redac-
tie IkWoonLeefZorg vindt u veel 
informatie over diverse onderwer-
pen die belangrijk zijn voor senio-
ren, zoals eenzaamheid, WMO en 
de rijbewijskeuring. U hebt hiervoor 
natuurlijk wel een computer nodig, 
dat kan lastig  zijn. 
U kunt hiervoor zelf actief worden 
door u in de materie van internet te 
verdiepen en een cursus te gaan 
volgen bij SeniorWeb. Natuurlijk 
kunt u ook hulp vragen bij kinderen, 
vrienden of buren.  
Verder zijn de Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs ook nog actief en hier 
kunt u met al uw vragen terecht, 
zeker om formulieren in te vullen of 
informatie bij welke instantie u 
moet zijn voor uw vragen. 
Mogelijkheden genoeg dus zo heeft 
ook KBO-PCOB een nieuwsbrief, 
via internet, waar u kunt lezen 
waarmee landelijk KBO-PCOB be-
zig is en bovendien vele informatie 
voor senioren is te vinden.  
 
Wij vinden het fijn om ons ledenbe-
stand uit te breiden. U kunt lid wor-
den van onze afdeling vanaf de 
leeftijd van 55 jaar, misschien voelt 
u zich nog te jong of te actief, maar 
loop gerust eens bij ons binnen 
tijdens een middag en proef de 
sfeer. Hebt u nog vragen dan horen 
wij dat graag.  
 
Adri van Breugel-van Andel 
voorzitter PCOB, afd. Andel 
 
 

 
 
 
 
 

Zoals we al eerder hebben aange-
geven is het project ‘Waterdam’ 
vervallen. Het district Narok heeft 
laten weten hier van af te zien. Wel 
leggen ze een 6 kilometer lange 
waterpijpleiding aan, met enkele 
tappunten bij de school. 
We hebben het hiervoor gereser-
veerde geld nu bestemd voor een 

elektrisch hekwerk, rondom het 
schoolterrein. Hierdoor zijn de kin-
deren veilig en worden de dieren 
buiten het terrein gehouden. Inmid-

dels zijn ze druk bezig met de aan-
leg hiervan (zie foto). 
 
Wist u dat u al een kind kunt on-
dersteunen voor € 125,- per jaar en 
dat hij of zij dan intern op school 
kan verblijven. Er zijn nog veel kin-
deren die op een sponsor wachten 
😊. Momenteel ondersteunen we 
86 kinderen. 
 
Stichting Olopikidong’oe 
Kees van der Linden 
Wilma van Andel-Groenenberg 
 

Wilt u ons team komen versterken? 
“Wees welkom” 
 
Kern: Voor de kern Woudrichem 
zijn we op zoek naar maaltijdvrijwil-
ligers. 
 
Omschrijving: Vele handen be-
zorgen warme maaltijden! De maal-
tijdservice is er op gericht om tus-
sen de middag een warme maaltijd 
bij de klant te bezorgen. Vooral het 
contact met de 
klant is belang-
rijk. De klanten 
zijn mensen 
die niet meer 
zelfstandig 
kunnen koken 
of het eten niet 
kunnen op-
warmen. Zij 
wonen nog wel 
zelfstandig, al 
dan niet met 
wat hulp. Voor 
sommige klan-

ten is het elke dag een hoogtepunt 
wanneer de vrijwilliger op de stoep 
staat; even kletsen en contact heb-
ben. Dit is zo belangrijk. De vrijwil-
lige maaltijdchauffeurs hebben een 
belangrijke signaleringsfunctie. De 
vrijwilliger zal de coördinator van 
de maaltijdservice op de hoogte 
brengen wanneer hij of zij zich zor-
gen maakt om een klant. Zo signa-
leren zij en kunnen ze zo nodig 
tijdig hulp inschakelen. 
 
‘Als je met veel mensen iets 
aanpakt, dan wordt werk altijd 
minder belastend en nog gezellig 
ook!’. 
Achter elke maaltijdchauffeur staat 
een team. De vrijwillige maaltijd-
chauffeurs helpen elkaar om elke 
dag iemand klaar te hebben staan. 
Zij bezorgen warme maaltijden 
vanuit de keuken van de Lem-
menskamp. Iedereen mag zich 
aanmelden voor het bezorgen van 
warme maaltijden. En komt het een 
keertje niet goed uit? Er is altijd wel 
iets te regelen en te ruilen met een 
collega vrijwilliger. Zo blijft het voor 
iedereen leuk om te doen! 
 
Werktijden/Periode: Rond het 
middaguur, één keer per week. 
Gewenste vaardigheden: U bent 
in het bezit van een rijbewijs en 
een auto. 
Verzekering: Ja. 
Onkostenvergoeding: U ontvangt 
een kilometervergoeding voor vrij-
willigers van € 0,32 p/km vanaf uw 
huisadres. 
Mocht u interesse hebben, dan 
mag u altijd even informeren. Con-
tactpersoon: Anne-Marie van der 
Vliet, Trema Welzijn  tel. 408444 
Anne-
marie.vander.vliet@trema.org  
 

mailto:Anne-marie.vander.vliet@trema.org
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Pub quiz en Bierproeverij. 
Op vrijdagavond 28 februari orga-
niseert de jubileumcommissie een 
pubquiz en bierproeverij. De Pub 
quiz staat garant voor een paar uur 
plezier voor jong en oud, man en 
vrouw, op elk niveau. 
De vragen worden niet alleen ge-
steld door een quizmaster, maar 
komen ook in de vorm van fotoron-
des en muziekvragen. 
Tussen deze rondes door is er tijd 
voor een aantal bierproeverijen van 
speciale biertjes, kaas en een 
worst plankje. 
Plezier en hilariteit moeten voorop 
staan. Het team dat na 6 rondes de 
meeste punten heeft verzameld, 
mag zich de Pub quiz kampioen 
van Sparta ’30 2020 noemen. 
 
Voor wie; 
Iedereen vanaf 18 jaar mag mee 
spelen en je behoeft niet persé lid 
van Sparta ’30 te zijn. Dus regel 
een aantal vrienden of vriendinnen 
teams, familie of buurtteam etc. 
van 3 personen en schrijf je in bij 
onderstaande quizmasters. 
Wij zorgen voor een gezellige 
avond, waarbij u onder het genot 
van een hapje en drankje een leu-
ke spelletjesquiz speelt. 
Dus hou vrijdagavond 28 februari 
2020 vrij en schrijf u in. 
Aanvang: 20.00 uur, plaats: kantine 
v.v. Sparta ’30, kosten:  € 5,- p.p. 
 
De opbrengst komt geheel ten 

goede aan de jubileum commissie 
voor het organiseren van tal van 
activiteiten in de feestweek. 
 
Quizmasters: 
Peter Hendrix - 06-11371874 
Hans Groenenberg - 06-23003438 
 
Jubileumcommissie Sparta ‘30 
 
 
ANDELS 
FANFARE 
CORPS 
 
Nieuw strik-
ken 
Enkelen van u 
hebben het al 
opgemerkt 
tijdens het 
nieuwjaars-
concert. AFC 
heeft nieuwe 
groene strik-
ken! Vanaf nu 
speelt het 
groot orkest 
met een donkergroene kleur.  
 
Voorspeelavond  
Op 9 maart vindt er een voorspeel-
avond. De voorspeelmiddag die er 
voorheen voor de leerlingen was, 
wordt dit jaar in een ander jasje 
gestoken. De leerlingen zullen sa-
men met een ander lid of in groep-
jes optreden. Ook leden uit het 
groot orkest die het leuk vinden om 
wat voor te spelen, zullen dit doen. 
Dirigent Pieter zal over ieder optre-
den een rapport schrijven. U bent 
van harte welkom in ’t Buitenhoff 
om van 19:00-20:30 uur te komen 
luisteren.  
 
Stroopwafelactie 
Van 20 april tot 3 mei vindt er weer 

de week van de stroopwafel plaats! 
Hier later meer info over. 
 
Dodenherdenking 
Op 4 mei zal AFC haar medewer-
king verlenen bij de jaarlijkse do-
denherdenking bij het monument in 
Woudrichem. De dodenherdenking 
vindt plaats van 19:30-20:30 uur bij 
het monument bij Multifunctioneel 
Centrum de Werf in Woudrichem.  

 
Musical OV Juliana 
Op 8, 9, 15 en 16 mei organiseert 
de Oranjevereniging Juliana een 
dorpsmusical, genaamd ‘Tussen 
spel en spruiten’ met acteurs en 
actrices uit Andel. De musical 
wordt muzikaal begeleid door het 
jeugdorkest van AFC. Het jeugdor-
kest is druk met oefenen hiervoor!  
 
Aelse dag  
Sinds 1976 is de gezellige jaar-
markt vast onderdeel van de Aelse 
Dag. Deze warenmarkt is in 2018 
uitgebreid met een rommelmarkt en 
dit jaar wordt daar nog de koffer-
bakverkoop aan toegevoegd. Er is 
dus weer voldoende te snuffelen en  



ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
van alles te koop tijdens Aelse 
Dag. Iedereen kan deelnemen aan 
de rommelmarkt en kofferbakver-
koop om voor ‘afdankertjes’ een 
nieuwe eigenaar te vinden. De in-
schrijving voor een (grond)plaats 
van 4 meter bedraagt € 5,-. 
De voorwaarden en de inschrijffor-
mulieren voor deelname aan de 
warenmarkt, rommelmarkt en kof-
ferbakmarkt staan op 
www.aelsedag.nl onder het kopje 
‘contact’. 
Wilt u deelnemen aan de waren-
markt, rommelmarkt of kofferbak-
verkoop, stuur dan het juiste formu-
lier, volledig ingevuld naar Markt-
meester, Burg. Scholtenlaan 2a in 
Andel of via mail naar marktmees-
ter@aelsedag.nl. 
Bezoek voor meer informatie over 
de Aelse Dag onze website 
www.aelsedag.nl of volg ons op 
facebook Aelsedag Andel. 
 
Sponsorkliks 
Sponsor Andels Fanfare Corps 
gratis! Koopt u wel eens iets online 
en wilt u ons sponsoren op een 
makkelijke manier? Vanaf nu kunt 
u 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! 
 

Wilt u op de hoogte blijven van de 
activiteiten van het Andels Fanfare 
Corps? 
Volg ons dan op Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of bezoek onze website 
via www.andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 
 

HERKENT U: HCFS 
Een behandeling van een zuigeling 
met manuele therapie kan de aan-
gewezen behandelmethode zijn 
indien er een functiestoornis in de 
nekwervelkolom van de zuigeling 
aanwezig is. De 
aanwezigheid 
van een functie-
stoornis wordt 
vermoed, indien 
de zuigeling 
langdurig met 
het hoofdje naar 
dezelfde zijde 
ligt en een ster-
ke voorkeur 
heeft voor het 
draaien naar 
één zijde en/of 
sterk over 
strekt. Ook in-
dien een zuige-
ling een afwij-

kende of onrustige slaaphouding 
(huilend wakker worden meerdere 
keren per nacht) kan een verken-
nend consult bij de kinder-
manueeltherapeut verhelderend 
werken. 
 
Er zijn vele oorzaken waardoor een 
zuigeling een voorkeurshouding 
en/of een overstrekking kan verto-
nen, echter indien kan worden 
vastgesteld dat de oorzaak ligt in 
een functiebeperking van de nek-
wervelkolom dan is er een aangrij-
pingspunt voor behandeling .  
 
De behandeling van HCFS bestaat 
uit zeer zachte specifieke tech-
nieken van de hoge nek. 
Ook wordt de verdere wervelkolom 
(sleutelzones), bekken- en heup-
gewricht gecontroleerd op bewe-
gingsbeperkingen.  

http://www.aelsedag.nl/
mailto:marktmeester@aelsedag.nl
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http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.andelsfanfarecorps.nl/


FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
Effect mag u al verwachten na de 
eerste behandeling. Meestal is de 
behandeling van de kinder-
manueeltherapeut klaar na 2-3 
behandelingen.  
 
Regelmatig wordt er een vervolg bij 
de kinderfysiotherapeut ingezet ter 
informatie en verbetering van de 
motoriek van de zuigeling /kind. 
 
Herkent u deze symptomen bij uw 
(klein)kind, kijk dan eens op de site 
van EWMM mogelijk geeft dit meer 
duidelijkheid. 
U kunt ook contact opnemen met  
 
Karin Duyndam  
kinder-manueeltherapeut  
 
Het vaststellen en het behandelen van 

bovenbedoelde functiestoornis gebeurt 

door de kinder-manueeltherapeut, deze 

dient hiertoe ingeschreven 

te staan in het register 

van de European Work-

group for Manual Medici-

ne (EWMM) Dit waarborgt 

het kwaliteitsniveau mid-

dels na en bijscholing. 

 

 



 

Kleurplaat inleveren voor 1 maart a.s. bij Kees en Ria van der Linden, Abraham Kuyperstraat 28 – Andel 

Naam:     Adres:       Leeftijd: 


