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C O L O F O N : 
 
Jaargang 27 
Seizoen 2018-2019 
 
DORPSBLAD ANDEL wordt 
uitgegeven onder auspiciën van 
Ondernemersvereniging “De 
Linden” te Andel. Maandelijks 
verschijnt Aktu-Ael, alleen de 
maanden juli en augustus 
verschijnt het dorpsblad niet. 
Aktu-Ael wordt verspreid in An-
del en wordt toegezonden aan 
belanghebbenden. De redactie 
is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud. Overnemen van tek-
sten 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 
t.n.v. Dorpsblad Andel. 
 
Kopij plaatsing is vrij voor ie-
dereen, behoudens degene die 
enig commercieel belang dient. 
De redactie mag kopij weige-
ren, zonder opgaaf van rede-
nen. 
 
Adverteren is toegestaan voor 
alle ondernemers uit Andel. 
Elders gevestigde ondernemers 
kunnen eveneens adverteren, 
zij mogen in geen concurrentie-
verhouding staan met Andelse 
ondernemers.  
Advertenties dienen zoveel 
mogelijk druk klaar aangeleverd 
te worden.  
 
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’ 
21 

Seizoen 2018 - 2019 

 
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. 
 
Redactie Aktu-Ael 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2019 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 

van de kopij in 2019. 
 

8 mei 2019 
5 juni 2019 

4 september 2019 
2 oktober 2019 

6 november 2019 
4 december 2019 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Een traditie is het zo langzamer-
hand wel geworden. Voor de 
schoolkinderen paaseieren zoe-
ken in een gedeelte van het dorp. 
Paaszaterdag 20 april a.s. is dat 
steevast voor een grote groep 
kinderen een leuke bezigheid. Bij 
deze Aktu-Ael zit een folder waar 
precies de route op staat en waar 
je gevonden ei en met welk num-
mer, in kunt leveren voor een 
prijsje. Wordt er na Pasen nog 
een ei gevonden gooi het niet 
weg, maar geef het bij één van de 
ondernemers af. Wij kunnen die  

 
volgend jaar weer gebruiken en 
als u het weggooit moeten we 
nieuwe kopen. 
 
Nog even en dan begint het sei-
zoen weer waar we meer aange-
naam  buiten kunnen zijn. Ook zal 
dan weer regelmatig een motor-
jacht of zeilboot aan de steiger 
aan de Maas liggen. Als onder-
nemersvereniging hebben we een 
aparte stichting. Stichting Dorps-
belang die het onderhoud doet 
aan de muziekkiosk en het strand-
je. Bij dat strandje staat een bord 
waar we de bezoeker(s) van An-
del welkom heten en wat info ge-
ven. Daar is ook ruimte om een 
commerciële boodschap te plaat-
sen. Er is ruimte vrij gekomen, 
dus als u belangstelling hebt om 
de bezoeker(s) van Andel op uw 
bedrijf of activiteit te attenderen, 
laat het ons weten. Stuur een mail 
naar info@ovandel.nl en wij ne-
men contact met u op over de 
invulling en kosten hiervan. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 
 
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS  
 
In de week van 20 tot 25 mei zal 
het Andels Fanfare Corps collecte 
lopen tijdens de Anjeractie voor 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
De leden van het Andels Fanfare 
Corps zetten zich in voor de cul-
tuur in Nederland. Het Cultuur-
fonds ondersteunt jaarlijks meer  
dan 3.800 projecten binnen heel 
Nederland. Dit kan een aanschaf 
van een instrument zijn van de 
plaatselijke muziekvereniging, de 
restauratie van historische sche-
pen of voor een cabaret- of mu-
ziekfestival in de regio. Deze 
week vindt ook de Avond4Daagse 
plaats. Tijdens het defilé zal de 
straatband van AFC spelen.  

 
De jeugdleden van het Andels 
Fanfare Corps zijn de laatste we-
ken druk aan het repeteren voor 
de praktijkexamens, die zij zullen 
afleggen. Wij wensen hun na-
mens alle leden heel veel succes!  
 
Het jeugdorkest van het Andels 
Fanfare Corps organiseert om de 
twee jaar een groot kampweek-
end. Dit jaar zal dit in het week-
end van 28-30 juni vallen. Waar 
en wat wij allemaal gaan doen, is 
nog een groot geheim. Het belooft 
een gezellig weekend te worden!  
Wilt u op de hoogte blijven van de 
activiteiten van het Andels Fanfa-
re Corps? 
Volg ons dan op Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanf
areCorps/ of bezoek onze websi-
te www.andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 
 
PASSIEDIENST 
 
Op zondag 14 april a.s., aan-
vang 18.30 uur, zal in de Gere-
formeerde Kerk “De Voorhof” in 
Andel een Passiedienst worden 
gehouden. Gospelkoor Inspira-
tion uit Dordrecht verleent mede-
werking aan deze dienst.  
Aan de hand van het Bijbelboek 
Marcus volgen we Jezus vanaf de 
intocht in Jeruzalem tot aan Zijn 
sterven aan het kruis. Tijdens de 
dienst zal de vertelster Anke Je-
roense afgewisseld worden door 
koorzang van Inspiration en sa-
menzang. De koorliederen, die 
gezongen worden, komen voor 
een groot deel uit de Messiah van 
het Oslo Gospel Choir en uit ei-
gen repertoire. Het koor wordt 
gedirigeerd door Jannum Kruidhof 
en het koor zal begeleid worden 
door pianist Serge Meeuwsen. 
Iedereen uit Andel en omstreken 
van harte uitgenodigd om deze 
dienst bij te komen wonen. 
 
De liturgiecommissie 

mailto:info@ovandel.nl
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
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Inleiding 
Terwijl deze uitgave in de bus valt 
is het moment van de ledenverga-
dering en presentaties over de 
bouw waarschijnlijk al geweest. 
Een feit is dat er al een start is ge-
maakt in De Bronkhorst en het één 
zal het andere opvolgen. We hopen 
ook dat er diverse vragen opgelost 
zijn. We hebben als bestuur inmid-
dels kennis gemaakt met wethou-
der Tanis die de belangen van de 
kern Andel behartigt. In zijn porte-
feuille heeft hij financiën in beheer. 
Hij waakt dus over het geld van de 
gemeente en dus ook over het geld 
van de inwoners. Het doel was niet 
alleen kennismaken maar ook onze 
actie punten weer op te pakken van 
zowel nieuwe- als lopende onder-
werpen. In de volgende uitgave 
zullen wij u wat meer duidelijkheid 
geven. 
 
10 jaar Dorpsraad Andel 
De eerste oproep in dit blad van de 
huidige voorzitter leverde geen 
enkele reactie op om iets van de 
grond te krijgen. De 2e had meer 

succes met de familie Gerrit Jan en 
Gemma van der Zwaan erbij. Er 
kwam een naam uit de bus en het 
Politiek Café was geboren. Ook 
Kees van der Linden sloot zich 
aan. De naam bleek achteraf niet 
zo’n groot succes omdat de inwo-
ners er heel iets anders bij dach-
ten. Dus werd de naam Dorpsraad 
aangenomen. Terug kijkend kun-
nen we wel een hele avond vullen 
met onderwerpen te noemen die de 
eindstreep gehaald hebben. Maar 
het meest zichtbaar is toch de en-
tree van het dorp. Een middelpunt 
wat gelijk het visitekaartje van het 
dorp moest zijn. Dat was het eerste 
streven en met de opvulling van de 
ruimte naast de vijver die nu als 
dierenweide functioneert. Beide 
ruimtes worden in stand gehouden 
door vrijwilligers. Allemaal vrijwil-
ligers die lid zijn van de Dorpsraad 
hoewel dit geen vereiste is. Later 
kwam er ook nog een Jeu de Bou-
les Baan bij waar bij mooi weer 
gezellig vertier is voor de liefheb-
bers, inclusief bewoners van het 
Zorgcentrum De Notenhoff. Jam-
mer dat de jeugd niet begrijpt dat 
zij het werk van vrijwilligers vernie-
len en de ruimte bevuilen rond de 
Toren. Jammer dat wij met deze 
opmerking dit stukje af moeten 
sluiten. Blij zijn wij over het feit dat 
we waarschijnlijk met 6 bestuursle-
den een nieuwe periode in gaan 
met de nieuwe gemeente Altena. 
 

Mocht u nu vinden dat de Dorps-
raad goed bezig is voor Andel en u 
bent nog geen lid en wilt wel lid 
worden en de Dorpsraad onder-
steunen, geef dit door aan één van 
de bestuursleden of stuur een mail 
naar c.vanderlinden@hetnet.nl. 
De kosten bedragen € 5,- per jaar 
(per adres). 
 
Namens Dorpsraad Andel 
Frans Sterrenburg 
 
 

 
KLUSSENDIENST  
“ALTENA” 
 
U wilt zo graag zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen in uw 
huis. Maar… soms wordt het moei-
lijk om kleine werkzaamheden in en 
om het huis zelf te doen. U kunt 
dan iemand uit uw omgeving vra-
gen! Als niemand in de gelegen-
heid is te helpen kan de klussen-
dienst mogelijk uitkomst bieden. De 
klussendienst bestaat uit een groep 
vrijwilligers die u helpen met het 
uitvoeren van het klusje. 
De klussendienst is voor ouderen, 
chronisch zieken, mensen met een 
beperking of inwoners die tijdelijk in 
bijzondere omstandigheden verke-
ren.  
De kosten bedragen € 5,00 voor 
het eerste uur, gevolgd door € 3,00 
per half uur. Dit wordt nadat de klus 
naar tevredenheid is uitgevoerd, 
contant afgerekend. 
 
Voor het aanmelden van een klusje 
belt u de klussendienst, er wordt 
gekeken of de aanvraag past bin-
nen de dienstverlening. Als de 
aanvraag kan worden uitgevoerd 
neemt de vrijwilliger van de klus-
sendienst contact met u op. 
Klussendienst “Altena “ is bereik-
baar op werkdagen van 9.00-12.30 
uur telefoon 06-39585170 
 
Team vrijwilligers klussendienst 
“Altena” 
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EVENEMENTEN KALENDER 
 
APRIL 2019 
11  Dorpsraad Andel: Ledenvergadering in  
      ’t Buitenhoff + presentaties. 
13  AFC: Gouden Spiker Festival (Ureterp-Fr) 
      Jeugdorkest. 
13  Herv. Gem.: Lentefair door vrouwenvereniging. 
14  Herv. Gem.: Kinderdienst, 17.00 uur met  
      ds. B.J.W. Ouwehand. 
14  Geref. Kerk: Passiedienst, 18.30 uur m.m.v. 
      Interk. Gospelkoor Inspiration uit Dordrecht. 
17  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
27  OV Juliana: KONINGSDAG. 
28  Gezamenlijke kerken: Testdienst. 
 
MEI 2019 
  6  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
  8  PCOB: Dhr. B. van Brakel: Wensambulance. 
11  Herv. Kerk: Geraniummarkt bij De Ark,  
      van 9.00-12.30 uur. 
12  Geref. Kerk: Jeugddienst - Christian Verwoerd. 
14  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
18  Geref. Kerk: Pannenkoekenrestaurant. 
20-5 t/m 25-5  
     AFC: Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds. 
21 mei t/m 24 mei 
      Sparta ’30: Avond4daagse. 
24 AFC: Defilé Avond4Daagse Andel. 
25  Eet u mee? De Schutskooi - 17.15 uur. 
26  Herv. Gem.: Jongerendienst, 18.00 uur met  
      ds. B.J.W. Ouwehand.  
 
JUNI 2019 
  1  Geref. Kerk: Autowassen. 
  3  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
  8  AFC: Aelse Dag. 
  8  Sparta ’30 Jeugdcie.: Stand Aelse Dag. 
11  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
11  PCOB: Middagreisje, bestemming ? 
15  St. Sport & Spel: TRUCKERDAG. 
18  Sparta ’30 Jeugdcie.: Afsluitweekend. 
22  AFC: Praktijkexamens Jeugdleden. 
28 en 29 juni  
      Samenloop voor Hoop Altena. 
28-6 t/m 30-6 
      AFC: Kampweekend jeugdleden. 
 
JULI 2019 
  8  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
  9  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
13  AFC: Afsluiting seizoen 2018/2019. 
 
AUGUSTUS  2019 
12  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
13  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEPTEMBER 2019 
8-9 t/m 14-9 
      Bike Team Andel: Duchenne Heroes.   
  9  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
10  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
18  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
28  De Notenhoff: Dorpsontbijt / Burendag. 
 
OKTOBER 2019 
25  Sparta ’30 Jeugdcie.: Voetbalclinic. 
 
NOVEMBER 2019 
13  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
21-11 t/m 27-11 
        Actie gezamenlijke Kerken in Andel. 
 
DECEMBER 2019 
27  Sparta ’30 Jeugdcie.: Kerstbingo, 
      kabouters t/m JO-9. 14.30-17.00 uur. 
  
 
Vet gedrukt = nieuw 

 



Aelse Dag 
In het mooie Andel aan de Afge-
damde Maas, organiseert Andels 
Fanfare Corps zaterdag 8 juni 2019 
weer de jaarlijkse Aelse Dag. Een 
mooi moment om gezellig met fa-
milie en vrienden neer te strijken en 
te genieten van alles wat er deze 
keer te zien en te doen is. 
 
Het terrein bij de Romboutstoren is 
het kloppend hart van deze dag. 
De gehele dag is hier het gezellige, 
sfeervolle terras geopend, met 
livemuziek van feest duo ‘Net Nie. 
Hier’ kunt u genieten van een vers 
bakje koffie of thee met een vers 
gebakken oliebol, een lekkere 
hamburger of worst van de BBQ, 
heerlijke tosti`s, smoothies en vers 
fruit. Om 16.00 uur wordt nog een 
extra BBQ aangestoken.   
Op de Aelse Dag 2019 zijn levende 
beelden te zien en het dierenweitje 
is open. U kunt luisteren naar het 
opstaporkest van AFC en een de-
monstratietraining van het G-team 
van Sparta ’30 bijwonen. Voor de 
jonge kinderen is er weer een trein-
tje en een springkussen en voor de 
iets oudere kinderen is er een 
trampoline.  
Midden in het evenemententerrein 
ligt een Jeu de Boules-baan. Kom 
eens aanlopen om een balletje te 
gooien, iedereen kan meedoen. 
Heb je geen Jeu de Boulesballen? 
Geen probleem want er zijn Jeu de 
Boulesballen aanwezig. 
 
ROMMELMARKT 
Vast onderdeel van de Aelse Dag 
is de gezellige jaarmarkt en sinds 
2018 de rommelmarkt. Iedereen 
kan 8 juni deelnemen aan de rom-
melmarkt, om voor zijn of haar ‘af-
dankertjes’ een nieuwe eigenaar te 
vinden. De inschrijving voor een 
grondplaats van 4 meter, waar de 

te verkopen spullen uitgestald kun-
nen worden, bedraagt € 5,-.  
De voorwaarden en het inschrijf-
formulier voor deelname aan de 
rommelmarkt staan op 
www.aelsedag.nl bij contact. 
Wilt u deelnemen aan de rommel-
markt, stuur dan het juiste, volledig 
ingevulde formulier 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. 
 
Arja en Peter van Herwijnen 
 
 
PAASZANGDIENST 
 
Op Tweede Paasdag is er een ge-
zinszangdienst in de Hervormde 
kerk in Andel. Geschikt voor jong 
en oud. Aan deze dienst wordt me-
dewerking verleend door een aan-
tal kinderen, een accordeonist en 
het gelegenheidskoor Hervormd 
Andel, onder leiding van Maria Rik-
kers. De meditatie wordt dit jaar 
door onze eigen predikant Ds. Ou-
wehand verzorgd met als thema: 
“Nooit van God verlaten zijn”. De 
collecte is bestemd voor de familie 
Vogelaar; zij zijn door de GZB uit-
gezonden naar Sulawesi in Indo-
nesië. Aanvang van de dienst is 
10.00 uur. Allen van harte welkom. 
 
Arita Smits 

ORANJEVERENIGING 
JULIANA  
 
D’n Aelse Dorpsquiz 2019 
Op zaterdag 30 maart heeft de 3e 
editie plaatsgevonden van d'n Ael-
se Dorpsquiz. Maar liefst 27 teams 
trokken ten strijde om alle vragen 
uit het quizboek zo snel mogelijk 
beantwoord te krijgen. Vragen uit 
verschillende categorieën, knutse-
len, een foto- en video-opdracht, 
een vlog maken of het vinden van 
een verre vriend.  Voor iedere 
doelgroep waren er leuke vragen te 
vinden. De organisatie is enorm blij 
met het enthousiaste en de spor-
tieve strijd welke de teams laten 
zien. De prachtig versierde huizen, 
aanwijzingen in het dorp en op 
facebook in aanloop naar de quiz-
avond zorgde voor reuring in het 
dorp en bij de teams. Prachtig om 
te zien hoe de quiz ons dorp ver-
bindt en samenbrengt voor een 
leuke en gezellige avond met 
vrienden, familie, buren of de ver-
enging. Tijdens het schrijven van 
dit stuk is de organisatie druk met 
het nakijken van de boeken, foto's 
en video's. De finaleavond is op 
donderdag 25 april in de feesttent. 
De tent zal om 20.00 uur open zijn.  
 
Programma feestweek 2019 
woensdag 24 april t/m zaterdag 
27-april 
Wij zijn als bestuur zeer verheugd 
met het gevarieerde programma 
wat er in 2019 in de feestweek zal 
plaatsvinden. Wij hebben voor jong 
en oud een aantal leuke activiteiten 
georganiseerd en we hopen u dan 
ook allen te mogen begroeten tij-
dens onze festiviteiten van woens-
dag 24 april t/m zaterdag 27 april 
in- en om de feesttent bij de Rom-
boutstoren.  
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ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
U heeft van ons een prachtig pro-
grammaboekje ontvangen waar u 
eens op uw gemakje in kan kijken 
wat er allemaal te doen is tijdens 
deze dagen. Ook kunt u hier infor-
matie vinden om u voor de verschil-
lende activiteiten aan te melden.  
 
Ael ontmoet Ael terugblik en 
website 
In januari heeft de nieuwste editie 
van Ael ontmoet Ael plaatsgevon-
den in ‘t Buitenhoff. De bezoekers 
werden bijgepraat over wat er met 
de foto en video’s is gebeurd, die 
de afgelopen jaren zijn verzameld. 
Een aantal foto’s zijn verder uitge-
licht. Bezoekers werden gevraagd 
om te reageren op deze foto’s en 
dit leverde prachtige verhalen van 
vroeger op. 
 
De website is vanaf deze avond 
live gegaan en wij willen iedereen 
uitnodigen om hier een kijkje te 
nemen op www.ael-ontmoet-
ael.nl. Bijna 18.000 foto's zijn hier 
te vinden die betrekking hebben op 
Andel in het algemeen en zijn be-
woners in het bijzonder. Voor velen 
daarom een feest van herkenning. 
Om op de website te komen moet u 
wel inloggen. Het inlogscherm vindt 
u in de rechterbovenhoek, na in-
loggen verschijnen er dan meerde-
re opties. De gebruikersnaam is: 
Andel en het wachtwoord: 
2019. Vergeet u ook niet om uw 
reactie achter te laten onder de 
foto? (U scrolt hiervoor iets omlaag 
op de fotopagina). Veel kijkplezier! 
 
Like onze Facebookpagina Oran-
jevereniging Juliana! 
Sinds een aantal maanden hebben 
wij een nieuwe Facebookpagina: 
www.facebook.com/Oranjevereni
gingjulianaAndel/.  Wij roepen 
iedereen op om onze pagina 
te liken om zo op de hoogte te blij-

ven van ons laatste nieuws of om 
nog eens terug te kijken op onze 
evenementen. Op deze pagina zijn 
ook een groot aantal foto’s te vin-
den van de feestweek 2018. 
  
Nog geen lid van de Oranjevere-
niging of wijzigingen doorge-
ven? 
Wij vinden het leuk als u een be-
richtje achterlaat in ons gasten-
boek. Suggesties en vragen kunt u 
altijd mailen naar in-
fo@ovjuliana.nl. 
 
Mocht u tevens nog geen lid zijn 
van onze vereniging en dit wel wil-
len worden, kunt u zich aanmelden 
via onze website of een mail met 
uw gegevens (naam gezinsleden, 
adres, postcode, woonplaats en 
geboortedatum) sturen naar 
w.steenhoven1@kpnplanet.nl. U 
wordt lid per huishouden, dus een 
lidmaatschap geld per gezin/ huis-
adres. Een lidmaatschap kost € 
15,- per jaar per automatische in-
casso. Dit e-mailadres kunt u te-
vens gebruiken om wijzigingen 
door te geven m.b.t. de ledenadmi-
nistratie. 
 
Namens bestuur OV Juliana   
Arnoud Verhoeven 
 
 
AEL IN EEN NOTENDOP 
 
Maart 2019 
Ook in deze maand moesten enke-
le families afscheid nemen van een 
geliefde. 
 
Op zondag 3 maart overleed op de 
leeftijd van 98 jaar mevr. T. Nieu-
wenhuizen-Smookers. Zij was de 
weduwe van Jan Nieuwenhuizen 
en de laatste jaren woonde zij in de 
Notenhoff. Voordien hadden Pee 
en Jan Nieuwenhuizen een boerde-
rij De Korshof, - het tegenwoordige 
Thomashuis, - terwijl zij ook de 
boer opgingen in de herfst voor het 

dorsen van het geoogste graan. 
Teun Nieuwenhuizen was afkom-
stig uit Aalburg.. 
 
Op 13 maart overleed mevr. Maai-
ke Vos-de Jongh. Zij bereikte de 
leeftijd van 93 jaar en was de we-
duwe van Jan Vos. Zij woonde aan 
het Vinkenpad, maar gezien haar 
gezondheid bracht ze de laatste 
dagen in het zorgcentrum in Am-
merzoden door. 
 
In Zaltbommel overleed op de leef-
tijd van 83 jaar Alida Hetjes-
Biesheuvel. Alie was afkomstig uit 
Andel en gehuwd met Piet Hetjes 
die ook uit Andel kwam. Piet over-
leed  op 4 januari 2019 en Alie 
overleed dus maar twee maanden 
na haar man. Alie was een dochter 
van Cees en Janneke Biesheuvel 
en zij woonden in de Burgemeester 
van der Schansstraat (toen nog 
Achterstraa), waarna zij na de rea-
lisatie van de Wilhelminastraat daar 
konden gaan wonen. Na hun huwe-
lijk zijn Piet en Alie in Zaltbommel 
gaan wonen, waar ze een architec-
tenbureau hadden. 
  
Een golf van verbijstering en een 
schok van ongeloof ging door Ael 
toen bekend werd dat in het laatste 
weekend van maart Suzan van 
Bergeijk plotseling op 34 jarige 
leeftijd was overleden. Zij was de 
dochter van Wim en Zus van Ber-
geijk. Ons diepste medeleven gaat 
uit naar Wim en Zus, alsmede naar 
de verdere familieleden van  Suzan 
en we wensen hen heel veel sterk-
te en troost toe om het verlies van 
hun dochter, zus en tante te ver-
werken. 
 
De felicitaties gaan deze maand 
naar de jubilarissen van de EHBO 
afdeling Andel. In de eerste plaats 
is dat voor Stijnie Kraay die maar 
liefst 60 jaar lid is van de EHBO .In 
die periode is ze altijd zeer actief 
geweest en heeft met veel succes  

http://www.ael-ontmoet-ael.nl/
http://www.ael-ontmoet-ael.nl/
http://www.facebook.com/OranjeverenigingjulianaAndel
http://www.facebook.com/OranjeverenigingjulianaAndel
mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl


AEL IN EEN NOTENDOP 
(vervolg) 
 
aan heel veel EHBO wedstrijden 
deelgenomen. Hans van Helden en 
To van Dalen werden gehuldigd 
voor respectievelijk 25 jaar en 12,5 
jaar lidmaatschap. Uit handen van 
voorzitter Adriaan Paans mochten 
zij de C.B. Tilanus onderscheiding 
in ontvangst nemen.  
 
Ook is er onze waardering voor het 
eerste elftal van Sparta’30 met als 
trainer Mark van Noorloos. Zij wis-
ten op de laatste speelzaterdag 
van maart een belangrijke 3-0 
overwinning te behalen op bijna 
koploper Everstein. In de meeste 
gevallen gaat de eer van een 
overwinning naar de doelpunten-
makers, maar in dit geval kan aan-
genomen worden dat de jeugdige 
Twan Pelle (17 jaar) aan de basis 
stond van deze overwinning. Want 
nadat de Spartanen door een straf-
schop op een 1-0 voorsprong wa-
ren gekomen, mocht ook Everstein, 
na een Schwalbe van een 
Everstein-aanvaller, een strafschop 
nemen. Dat was kort voor rust en 
een cruciaal moment. Twan Pelle 
werd de gevierde man, want hij 
wist op fantastische wijze en met 
een supersnelle reactie de straf-
schop klemvast te stoppen. Sparta 
werd hierdoor gesterkt en kon na 
rust Everstein in bedwang houden 
en de zege binnenhalen. Een  re-
sultaat waarmee vooral koploper 
Sleeuwijk in kon stemmen. 
 
Voor degenen die op de markt ko-
men is het blijkbaar opletten gebla-
zen. Op diverse plaatsen in de ge-
meente Altena, waartoe Ael vanaf 
1 januari ook toebehoort, zijn 50 
Euro biljetten in omloop gebracht 
op de markt.. Nu loopt het meestal 
niet zo’n vaart met die biljetten, 
maar het is natuurlijk wel een 
kwestie van attent zijn. Laat je niet 
in de boot nemen. Dat geldt natuur-
lijk ook voor de kraamhouders bij 
wie nogal eens betaald wordt met 
50 Euro biljetten. 
 
Goed nieuws voor de hondenbezit-
ters in Werkendam en Woudri-
chem. De nieuwe gemeente Altena 
heeft de hondenbelasting afge-
schaft in navolging van de voorma-
lige gemeente Aalburg. Die zijn er 

natuurlijk wel blij mee dat ze geen 
belasting behoeven te betalen. Het 
is voor de gemeente natuurlijk 
makkelijker om een belasting af te 
schaffen voor Werkendam en 
Woudrichem, dan belasting op te 
gaan leggen aan inwoners van 
Aalburg, die voorheen geen belas-
ting betaalden. Is dat niet een beet-
je de weg van de minste weerstand 
kiezen. Minder blij zullen alle inwo-
ners van Altena zijn, want er ko-
men nieuwe (verhoogde ?) tarieven 
voor afval en riool. Dan wordt de 
minder opbrengst van de honden-
belasting gecompenseerd met ho-
gere reinigingsrechten, waarvoor 
iedereen dan op moet draaien. 
 
Nog even het volgende. Houd de 
datum van zaterdag 11 mei al vast 
in gedachten. Dat is de dag waarop 
de tuinbezitters en bloemenliefheb-
bers terecht kunnen bij het Her-
vormd Centrum De Ark, Burg. v.d. 
Schansstraat voor de jaarlijkse 
geraniummarkt van de Hervormde 
Kerk. Er zijn dan weer allerlei soor-
ten geraniums te koop, maar ook 
een grote diversiteit van perkplan-
ten en wat struiken en heesters, 
alsmede prima potgrond. Er kun-
nen ook vooraf bestellingen ge-
daan worden bij Johan de Cloe aan 
de Hoofdgraaf, tel. 0183 442320. 
 
Op zaterdagavond 30 maart gons-
de het van activiteiten in Ael, want 
de deelnemers aan de Aelse 
Dorpsquiz waren weer op stap om 
allerlei problemen en vragen tot 
een oplossing te brengen. De uit-
eindelijke uitslag laat nog even op 

zich wachten. Die wordt bekend 
gemaakt op 25 april in de feesttent. 
 
Nu op naar de festiviteiten rond 
Koningsdag op zaterdag 27 april. 
Van 24 tot 27 april is er voor alle 
leeftijden wel wat te beleven. Oran-
jevereniging Juliana heeft weer een 
veelomvattend programma samen-
gesteld.. 
 
De weersomstandigheden voor die 
dagen kunnen als volgt luiden: 
24 april: Aprilse vlokjes brengen in 
mei klokjes. Geen goed vooruit-
zicht. 
26 april: Wil april niet vertrouwen, 
hij is en blijft de ouwe. Nu lacht hij 
met zonnegloren, dan gooit hij je 
met hagelstenen om de oren. 
27 april: Gras dat in april wast 
(groeit), staat in mei vast. 
Eind april: Regent het in mei, dan is 
april voorbij. 
 
Arnold van Andel. 
 
 
EEN BLIK OP DE  
GEMEENTERAAD IN 1939 
 
door Teus van Tilborg 
Deelnemers aan de D’n Aelse 
Dorpsquiz komt deze foto ongetwij-
feld bekend voor. Eén van de vra-
gen was de namen te noemen van 
de personen op de foto. Het is een 
keurig mannengezelschap dat hier 
voor de fotograaf poseert. Vrouwen 
hebben in Andel nooit in de raad 
gezeten. Het betreft de voltallige 
gemeenteraad en het personeel 
van de gemeente Op en Neder  



EEN BLIK OP DE  
GEMEENTERAAD IN 1939 
(vervolg) 
 
Andel, zoals de gemeente toen 
officieel heette. Het leven was toen 
heel wat eenvoudiger dan nu. Er 
ging beduidend minder om op het 
gemeentehuis of de gemeentese-
cretarie. Dat betekent niet dat be-
stuurders en personeel voor geen 
belangrijke beslissingen stonden. 
En zeker niet in de periode waarin 
de foto is gemaakt, de crisis van de 
jaren dertig van de vorige eeuw. De 
foto is gemaakt ter gelegenheid 
van het afscheid van burgemeester 
A.D. van der Schans (in het midden 
aan de tafel). Op 27 februari 1939 
nam hij afscheid waarna hij werd 
opgevolgd door burgemeester G.A. 
Bax. Adriaan Davinus van der 
Schans is lang burgemeester ge-
weest. Hij vervulde die functie, ook 
van Giessen en Rijswijk, sinds 
1914. Hij had heel veel nevenfunc-
ties, zoals lid van Provinciale Sta-
ten van Noord-Brabant. Hij over-
leed, 76 jaar oud, plotseling op 6 
februari 1950. 
De foto is genomen in het toenma-
lige gemeentehuis aan de Burge-
meester van der Schansstraat 
(toen nog Achterstraat) en heeft als 
zodanig dienst gedaan tot in 1964. 
Het is nu de plek van de Konings-
hof.  
De gemeenteraad bestaat in die tijd 
uit zeven leden. In tegenstelling tot 
nu, maakten de wethouders deel 
uit van de raad. Kortom een klein 
gezelschap dat de gemeente be-
stuurde. 
Als we de foto langs lopen zien we 
in het gezelschap van burgemees-
ter Van der Schans staande van 
links naar rechts te de volgende 
personen: 
 
Gemeentebode M. (Thijs) Ver-
steeg. Hij was zo’n beetje manusje 
van alles, zowel binnen als buiten 
het gemeentehuis en mede daar-
door een bekend figuur in het dorp. 
Je komt hem nogal eens tegen. 
Naast hem de jonge ambtenaar 
Henk Boender, die als zogenaam-
de volontair hier werkte. Later is hij 
naar Giessen gegaan waar hij ge-
meentesecretaris werd. Hij was 
tijdens de oorlog actief in het ver-
zet. Dit heeft hij met de dood moe-
ten bekopen. Op 30 april 1945 

werd hij, 27 jaar oud, op Fort De 
Bilt met andere verzetsmensen uit 
het Land van Heusden en Altena 
gefusilleerd. Vervolgens zien we 
ambtenaar Jan van Andel en 
huisarts J.J. Oosterom. Dat hij op 
de foto staat komt doordat hij ook 
gemeentegeneesheer was waar-
voor hij een vergoeding ontving. 
Naast hem zien we gemeenteont-
vanger L.A. (Fien) van Eeten. Ont-
vanger was in die tijd een bijbaan-
tje. Van Eeten was boer en woonde 
‘In den Doorn’. Het mooie pand op 
de hoek van de Hoofdgraaf en de 
Neer Andelse weg. 
 
Zittend aan de tafel zien we van 
links naar rechts als eerste raadslid 
Dirk Millenaar. De familie Mil-
lenaar had een boerderij, Eiberlust, 
op de hoek van nu de Wilhelmina-
straat en de Beatrixstraat. Door 
brand is de boerderij verloren ge-
gaan. Op zijn initiatief werd de 
Voorstraat Julianastraat. Naast 
hem gemeentesecretaris Martinus 
van Rijswijk, naar wie in het dorp 
een plein is genoemd. Hij was se-
cretaris sinds 1 april 1935. 34 jaar 
heeft hij deze functie vervuld. Dan 
zien we wethouder P. van Houwe-
lingen. Op 7 augustus 1936 was 
hij in deze functie gekozen als op-
volger van zijn CHU partijgenoot C. 
Verwijs. Aan de andere zijde van 
Van der Schans zit wethouder en 
locoburgemeester J.W. Dibbits. 
Een paar maanden na het maken 
van deze foto legt hij zijn functie 
om gezondheidsredenen neer. Van 
Houwelingen volgt hem als loco-
burgemeester op. Dibbits woonde 
in de boerderij tegenover het toen-
malige gemeentehuis. Naast hem 
ARP raadslid P.J. van Wijgerden 
die later wethouder zou worden. 
Dan zien we P. de Cloe. Hij werd 
op 7 augustus 1936 als raadslid 
beëdigd. Hij was ook een van de 
oprichters van Andels Fanfare 
Corps. Tot slot zien we raadslid 
Gert Naaijen, een sociaaldemo-
craat. Hij was lid van de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij 
(SDAP), die in 1946 is opgegaan in 
de Partij van den Arbeid (PvdA). 
Heel lang heeft hij zijn partij mee-
gespeeld in Andels Fanfare Corps. 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

8  MEI  2019 

Maanden hadden we er naar uitge-
keken en 12 maart was het dan 
weer zover: afreizen naar het 
mooie Kenia en in het bijzonder 
natuurlijk de ontmoetingen met 
eenieder van de Olopikidong’oe 
school.  

Wat hebben onze vrienden, familie 
en facebook volgers veel gegeven. 
Bedankt daarvoor! We konden vijf 
extra koffers meenemen met heel 
veel kleurboeken, kleurtjes en dui-
zenden strijkkralen. Maar ook voor 
onze inmiddels al 80 sponsorkin-
deren, hadden we een cadeau voor 
hen bij ons. We hebben wel even 
moeten passen en meten om alles 
mee te kunnen nemen, maar het is 
gelukt! Al die blije bruine snoetjes, 
wow dat is toch super!  
 
Wij, Kees van der Linden en Wilma 
van Andel, hebben deze stichting in 
beheer en nu gingen er ook drie 
anderen mee die een kind onder-
steunen. Na 27 uur reizen komen 
we op woensdagmiddag 13 maart 
aan op de school en worden we 
welkom geheten door alle leer-
krachten en zo’n, 600 kinderen.  
 
Wat een ontroering. De volgende 
dagen stonden in het teken van de 
school en ook vrije tijd. We hebben 
ruim 60 ouders/voogden/verzorgers 
ontmoet van de sponsorkinderen.  



STICHTING  
OLOPIKIDONG’OE 
(vervolg) 
 
Wat een enorme dankbaarheid dat 
die Nederlanders hun kind een 
toekomst bieden door het school-
geld te betalen!  

 
Met het schoolbestuur hebben we 
een gesprek gehad over nieuwe 
doelen die wij mee kunnen helpen 
realiseren. Het waterdam project 
kunnen we afronden! Wij zijn hier 
stil van, die twee Nederlanders die 
toch maar mooi een waterdam pro-
ject neer hebben kunnen zetten 
met al jullie hulp. In juni hoopt de 
school hiermee te kunnen gaan 
beginnen, de regering heeft inmid-
dels hun volledige steun toege-

zegd. Het geld wat we nu over 
hebben van dit waterproject, wordt 
besteed aan ons nieuwe doel: een 
ELECTRISCH hekwerk rondom het 
gehele schoolterrein. Daarnaast 
hebben we de vorderingen gezien 
wat betreft het bouwen van het 
toiletgebouw wat totaal verwoest 
was na de brand afgelopen juli. Het 
was ontroerend om te vernemen 
dat men zelfs drie gebouwen neer 
kan zetten. In ieder gebouw komen 
er 8 toiletten en op de kopse kant 
twee wastafels. Zo hoognodig!  
Twee betonnen tennistafels werden 
gegoten. Eentje bij de meisjes-
slaapzalen en eentje bij de jon-
gensslaapzalen. Heerlijk dat ze nu 
ook in hun vrije tijd een potje tafel-
tennis kunnen spelen.  
Drie sponsorkinderen werden thuis 
bezocht. Als je die hutjes ziet, dan 
weet je gelijk waar je het voor doet. 
De bittere armoede waarin deze 
mensen verkeren en met uw hulp 
hun kind een toekomst bieden, dat 
is een zegen voor hen.  
Uiteraard was er ook ontspanning 
hoor! We zijn een mooie safari 
tocht gaan maken en op twee vrij-
dagen waren er atletiekwedstrijden 
op ons mooie voetbalveld. What a 
happening.  
Hoogtepunt was het vieren van 
mijn 50ste verjaardag met zo’n 
1000 kinderen. Kees en ik hebben 
heel wat snoepzakjes en bekertjes 
drinken uitgedeeld. Alle klassen 
rond voor het uitdelen van een 
mooie echte pen en een rolletje 
snoep. UNO en Mens Erger Je niet 

spelen, haha ook daar was tijd 
voor. Uncle Cheese en Big Mum 
Wilma kijken met dankbaarheid 
terug op deze mooie reis met 
dankbare ontmoetingen. En we 
gaan doorrrrr 
 
Namens Stichting Olopikidong’oe 
Wilma van Andel-Groenenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 

Een berichtje van PCOB-afd. An-
del.  
Wat hebben we een mooie middag 
gehad met mevr. Zimmer, veel 



PCOB (vervolg) 
 
gelachen en genoten van de prach-
tige verhalen die mevrouw vertelde. 
Mevr. Zimmer vertelde zoveel dat 
ik het niet heb kunnen onthouden 
om u ook mee te laten beleven.  
Mevr. Zimmer was een bijzondere 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Zij maakte voor bijna elk 
bruidspaar een gedicht of heel per-
soonlijke toespraak. Als u er niet 
was hebt u heel veel gemist.  
 
In april komt ds. A.de Ruiter de 
lijdens- en paasgeschiedenis ver-
tellen aan de hand van papieren 
knipwerk. Deze middag wordt op 
10 april gehouden en begint om 
14.30 uur. 
 
Voor mei staat ons een heel bij-
zondere middag te wachten. Op 8 
mei komt er iemand van stichting 
Wensambulance en vertelt dan 
over het werk van de wensambu-
lance en wie er gebruik van kunnen 
maken. Het lijkt ons belangrijk om 
over dit onderwerp goed geïnfor-
meerd te worden, waardoor we 
meer inzicht krijgen over hun werk. 
Mogelijk kennen we mensen die 
gebruik kunnen maken van de 
wensambulance, zodat we hun 
namen aan de stichting wensambu-
lance door kunnen geven.  
 
Op 12 juni gaan we een middag-
reisje maken, dit keer gaan we een 
bezoek brengen aan de Durea 
schoenen fabriek in Drunen. Hier 
krijgen we veel informatie over het 
maken van schoenen en welke 
schoenen of aandachtspunten voor 
de moeilijkere voeten belangrijk is.  
Daarna gaan we in Waalwijk eten 
bij een Chinees restaurant, zodat 
we niet met een lege maag naar 
huis gaan. De kosten voor deze 
middag bedragen € 20,00 en we 
vertrekken om 13.00 uur vanaf het 
parkeerterrein aan de Julianastraat.  

Gaat u met ons mee? 
Geef u dan op bij onze reiscom-
missie dhr. Cor Roza, dhr Anne 
Versteeg of dhr. Jan van Breugel.  
Houdt u de website van KBO-
PCOB in de gaten, hierop vindt u 
diverse tips en mogelijkheden die 
belangrijk zijn bij het ouder worden. 
Hebt u geen computer vraag uw 
kinderen of naaste buren eens  
voor u deze website op te zoeken 
en zo de nodige informatie te ver-
krijgen.  
Hebt u vragen of wilt u lid worden 
dan kunt u altijd terecht bij Adri van 
Breugel (voorzitter) tel. 0183 
442013 of Nellie Hobo ( secreta-
resse) tel. 0183 442340. 
 
Adri van Breugel 
 

 
DE STERKSTE MAN VAN 
ALTENA 2019 
Over een tijdje is het zover, alweer 
de 3e editie van de Sterkste Man 
van Altena! De voorbereidingen zijn 
al in volle gang en de eerste deel-
nemers al aangemeld. Durf jij met 
hen de strijd aan? Geef je op door 
een mail te sturen naar: 
info@sterkstemanvanaltena.nl  
 
Het evenement zal plaats vinden 
op 31 augustus van dit jaar tussen 
13.00 en 19.00 uur. Naast de 
spannende wedstrijd tussen de 
krachtpatsers worden er nog ande-
re activiteiten georganiseerd en 
kun je terecht voor wat versnape-
ringen. Een middag/avond vol en-

tertainment dus! Wij zijn er klaar 
voor, jullie ook? 
 
Astrid de Boon 
Secretaris 
 

 
 
 
 
 
 

Rug vriendelijk tuinieren 
Tuinieren is voor velen een ont-
spanning, maar uiteraard is het ook 
dikwijls noeste arbeid, waarvan je 
de gevolgen pas ’s avonds voelt als 
je eenmaal je in je zetel ploft en er 
amper  uit kunt opstaan. Nu kun je 
met een aantal zaken rekening 
houden om te voorkomen dat je ’s 
avonds amper nog uit de voeten 
kunt. Bekijk tuinieren als een sport: 
opwarmen is dus een absolute 
must. Doe enkele eenvoudige, 
maar doeltreffende stretchoefenin-
gen alvorens je de tuin intrekt. Als 
het koud is wacht je beter met zwa-
re klussen tot het later op de dag is 
opgewarmd. Vermijd ook repetitief 
werk, zorg voor veel afwisseling in 
uw houding en neem af en toe een 

welverdiende pauze en zorg ervoor 
dat je voldoende vloeistof opneemt. 
Zoek hulp bij het opheffen van zwa-
re objecten en ga goed door de 
knieën, terwijl je rug een rechte 
houding blijft aanhouden. Gebruik 
de kruiwagen zoveel mogelijk bij 
het transporteren van allerhande 
tuinmaterialen. Denk eraan je krui-
wagen ook lichtjes op te tillen van-
uit de armen om je rug te ontlasten. 
Draag eventueel een aangepaste 
gordel om je rug te ondersteunen. 
 
Tuintips voor mensen met rug-
problemen 
 Vermijd zoveel mogelijk onbe-
groeide plekken in de tuin. Zo krijgt  

mailto:info@sterkstemanvanaltena.nl


FYSIOTHERAPIE ANDEL 
(vervolg) 
 
onkruid minder kans en moet je bij 
gevolg minder wieden. Gebruik ook 
mulch of schors, zij remmen het 
onkruid af en houden de bodem 
vochtig zodat je ook minder moet 
bewateren. 
 Maak gebruik van verhoogde 
plantenbedden om de buigbewe-
gingen te reduceren. Hou de plant-
bedden ook smal zodat je niet on-
nodig over het gehele bed moet 
gaan hangen om onkruid te wie-
den. 
 Probeer het in een kleine tuin 
eens zonder stukje gazon, dit bete-
kent uiteraard ook dat je niet hoeft 
te maaien. 
 
Tuinmateriaal voor mensen met 
rugproblemen 
 Gebruik tuintools met lange ste-
len. Sommige gereedschappen 
hebben zelf telescopische stelen 
om het werk nog gemakkelijker te 
maken. 
 Gebruik snoeischaren met een 
ratelsysteem. Dit maakt snoeien 
gemakkelijker en ontlast zowel de 
schouders als de rug doordat je 
minder druk uit moet oefenen. Ook 
de messen scherp houden scheelt 
een slok op de borrel. 
 Zelf een eenvoudige snoei-
schaarholster zorgt ervoor dat je 
steeds je materiaal dicht bij de 
hand hebt en niet steeds hoeft te 
bukken om het op te rapen. 
 Gebruik een tuinslang met een 
automatisch rolsysteem of gebruik 
een automatisch irrigatiesysteem in 
jouw tuin of moestuin. Gebruik 
geen zware gieters of emmer en 
als je het toch doet, doe ze halfvol. 
 Gebruik voor zittend werk een 
aangepast bankje die je kan helpen 
om zonder veel problemen terug 
recht te komen. Op die manier zijn 
ook je knieën beschermd. 
 Gebruik zoveel mogelijk ‘twee in 
één’ toestellen: wat dacht je bij-

voorbeeld van 
een hark en een 
schop tegelijk en 
dit in een veder-
lichte uitvoering. 
 
Planten voor 
mensen met 
rugproblemen 
 Plant vooral 
traag groeiende 
heesters, deze 
vragen heel wat 
minder onder-
houd dan eenja-
rige en vaste 
planten. 
 Zet planten in grote hoge potten 
om ze makkelijker te bereiken. Zelf 
groenten, zoals courgetten, aard-
appelen en sla kun je met gemak in 
potten kweken. Gebruik een wa-
gentje of een kruiwagen om ze te 
vervoeren. 
 Heeft u een voorliefde voor fruit, 
kies dan voor halfstam fruitbomen 
of dwergvormen die van fruitpluk-
ken een gemak maken. Ook bij 
leifruit kan je plukken vanuit een 
comfortabele houding of positie. 
 Probeer onkruid zoveel mogelijk 
te onderdrukken door het gebruik 
van bodem bedekkende planten. 
 
Moestuiniers en tuiniers kunnen het 
ook doen zonder te spitten. Door 
jaarlijks in de late herfst een laag 
goede compost of mest over de 
groeibedden uit te spreiden en die 
door levende organismen, zoals 
bijvoorbeeld regenwormen, in de 
grond te laten verwerken, dan hoef 
je de bodem eigenlijk niet te spit-
ten.  
Velen beweren zelf dat je op die 
manier de gelaagdheid van de bo-
dem intact houdt en dus de bo-
demstructuur niet verstoort. Uiter-
aard dien je vooraf wel te wieden 
en min of meer te nivelleren. Een 
tweede laag mulch of compost kan 
worden aangebracht tijdens het 
groeiseizoen om de bodem vochtig 
te houden en het onkruid te onder-
drukken. 
 
 
JURYRAPPORT  
ROMBOUTSPRIJS 2019 
 
Het is al weer lang geleden dat de 
Romboutsprijs door de Onderne-
mersvereniging De Linden in het 

leven is geroepen. In 1989 wel te 
verstaan. Het was fysiotherapeut 
Frits Wyatt die hem toen als eerste 
kreeg. Nadien hebben veel inwo-
ners en organisaties, onder één 
noemer te vatten als vrijwilligers, 
die zich ingezet hebben voor de 
Andelse gemeenschap, de prijs 
gekregen. De jury is verheugd dat 
de prijs na al die jaren nog steeds 
onder de bewoners leeft. Dit blijkt 
telkens weer als de oproep in de 
media verschijnt om nominaties in 
te dienen. Elk jaar worden kandida-
ten ingediend, weliswaar de ene 
keer meer dan de andere, maar er 
valt steeds weer te kiezen. Dat was 
ook voor de prijs 2019 het geval. 
 
De keuze was dit keer niet echt 
moeilijk, niet zo zeer vanwege het 
aantal nominaties, maar omdat één 
van de genomineerde een enorme 
staat van dienst heeft. En eigenlijk 
al veel eerder voor de prijs in aan-
merking had moeten komen. Hij is 
zelf steeds actief binnen het pro-
gramma rond de uitreiking van de 
prijs in de persoon van Jan Clae-
sen. De jury heeft de keuze laten 
vallen op Henk van Noorloos en 
besloot hem de prijs toe te kennen. 
 
Zichtbaar 
Henk van Noorloos is al sinds jaar 
en dag zichtbaar en vooral ook 
actief in Andel, veelal op een crea-
tieve manier en daarbij steeds de 
medemens voor ogen heeft. Hij 
verzint de één na de andere actie 
om geld binnen te halen voor goe-
de doelen. Als waterdrager voor 
Edukans, als deelnemer aan de 
strandvierdaagse voor Unicef, in 
een eierrace voor we4Kenya. Door 
het initiëren van het project Psalm-
pje: in Nederland een Psalm aan  
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de muur. Het zijn maar een paar 
voorbeelden. 
 
Hij is ook degene, die Andel weken 
in de greep en in het nieuws hield 
door Tijdspiralen: geheimzinnige 
dingen in bomen. Ook als leer-
kracht op het Willem van Oranje 
College valt hij op door zijn niet 
aflatende acties met zijn leerlingen. 
Ook voor de Gereformeerde Kerk 
was hij actief als jeugdouderling en 
is lid van de werkgroep ZWO. 
 
Henk is niet alleen creatief met zijn 
handen, maar ook met letter en 
geest. Hij schreef het boek Jan 
Claesen de trompetter en een voor-
leesboek voor kinderen. Daar is het 
niet bij gebleven. Langs de regio-
nale Poëzieroute zijn ook gedichten 
van hem te lezen. 
 
Zelden wordt tevergeefs een be-
roep op hem gedaan om aan een 
activiteit een bijdrage te leveren of 
een frisse impuls te geven. Kortom 
voldoende redenen om voor de jury 
de Romboutsprijs 2019 aan Henk 
van Noorloos toe te kennen. Als 
waardering voor zijn activiteiten en 
als stimulans daarmee door te 
gaan. 
 
Andel, 15 januari 2019 
Lia van Rees  
Margriet van Tilborg 
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