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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.
Nummer 270.
Dit is de laatste uitgave van de
27ste jaargang van Aktu-Ael. Alle
adverteerders en “Vrienden van
Aktu-Ael” hartelijk dank voor het
mogelijk maken dat dit blad kan
verschijnen. Nieuwe adverteerders zijn natuurlijk van harte welkom om te adverteren.
Ook allen bedankt voor de aangeleverde kopij, want zonder kopij,
geen dorpsblad. Wij hopen de
28ste jaargang weer voor u te kunnen maken.
Wij wensen u allen een goede
vakantie toe en verwachten natuurlijk in september 2019 weer
kopij te mogen ontvangen om een
nieuwe jaargang van Aktu-Ael te
starten.

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN
Precies op tijd had de gemeente
de nieuwe ballenlijn bij het strandje in het water. Het mooie weer
was er, maar ook de markering,
we zijn blij dat de gemeente Altena dit zo snel opgepakt heeft. Het
markeert een gedeelte van het
zwemwater wat minder diep is.
We hopen dat er deze zomer ook
weer volop gebruik gemaakt wordt
van het strandje en dat gebruik
maken, moet niet uitmonden in
vuurtje stoken en glaswerk kapot
gooien.
Er breekt weer een periode aan
van vakantie en of nu weggaat of
in Andel blijft, we hopen dat het
een paar weken van opnieuw
energie opdoen is. Wij wensen u
in elk geval een hele fijne vakantie
toe.
Wat u ook vast in de agenda kan
zetten is 14 december a.s. dan is
er weer een Christmas walk.
Deze keer hoeft u dat woordje
‘walk’ zeker niet al te serieus te
nemen, want we gaan het zo organiseren dat wandelen en fietsen
prima kan. Hoe en wat hoort u
zeker nog van ons, maar de datum staat wat ons betreft vast
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

Redactie Aktu-Ael

INLEVERDATA KOPIJ
VOOR 2019
Dit zijn de data voor het inleveren
van de kopij in 2019.
4 september 2019
2 oktober 2019
6 november 2019
4 december 2019
Kees en Ria van der Linden

In mei is op
onze
ledenmiddag
een bezoek gebracht door de
Wensambulance Brabant.
Een mooi initiatief om mensen die
ziek zijn of gehandicapt en daardoor niet meer van huis kunnen
toch een fijne dag bezorgen. De
wensen van bedlegerige personen worden als het even kan ingewilligd. Men wordt liggend in

een ambulance overal heen gebracht, wat de wens ook mag
zijn. Dat kan zijn door een bezoek te brengen aan verre familie
of vrienden, maar ook een dagje
naar het strand is mogelijk. Vaak
wordt er ook een bezoek gebracht
aan een theater o.i.d. Hoe bijzonder de wens ook is, de vrijwilligers
van de Wensambulance proberen
het mogelijk te maken en er zelden wordt iemands wens afgewezen. Geweldig om te zien hoe
vrijwilligers zich inzetten en hierdoor andere mensen met veel
minder mogelijkheden een fijne
dag kunnen bezorgen. Dit alles
wordt bekostigd uit giften en donaties.
Ons middagreisje is al voorbij
wanneer u dit leest en zal gaan
naar de Durea schoenenfabriek in
Drunen. Voor we naar huis gaan
stoppen we nog bij het Chinese
restaurant in Waalwijk voor een
diner, zodat we niet met lege magen thuis komen.
In de vakantie tijd gaan we op
bezoek in De Notenhoff voor een
koffieochtend. Samen met de bewoners gaan we koffie drinken
met natuurlijk iets lekkers. We
gaan er een gezellige ochtend
van maken met een gedicht, verhaaltje en liedjes. Natuurlijk is een
gesprekje met elkaar ook erg belangrijk en kunnen op deze ochtenden de contacten weer worden
onderhouden. U bent van harte
welkom op woensdag 10 juli en
woensdag 14 augustus om
10.00 uur in De Notenhoff. Deze
uitnodiging is voor iedereen die
een bezoekje wil brengen aan
bewoners in De Notenhoff, ook
als u geen lid bent van PCOB-afd.
Andel bent u van harte welkom.
Wij vinden het fijn als u erbij bent.
In september hopen we weer met
elkaar op reis te gaan, het doel en
de datum hoort u later.
Adri van Breugel, voorzitter

Plaquette Romboutsmuur
Tijdens een stralende zon werd de
plaquette met namen van oorlogsslachtoffers onthuld door de wethouders Paula Jorritsma en Hans
Tanis. Secretaris Kees van der
Linden opende de bijeenkomst en
heette alle belangstellenden welkom met een korte uiteenzetting
van het initiatief van de Dorpsraad.
Daarna sprak wethouder Jorritsma
enkele woorden van waardering en
noemde de onthulling een aanwinst
voor het toch al keurig ingericht
dorpsaanzicht. Na de kranslegging
van bestuursleden Arie de Fijter en
Erik Westerlaken werd er 1 minuut
stilte in acht genomen. Daarna
werd gezellig genoten van koffie,
thee en frisdrank waarbij heel wat
onderlinge gesprekken in gang
werden gezet. Over de voortgang
in de toekomst kunnen we het volgende vermelden na bestuur beraad: Er zullen geen officiële handelingen meer worden verricht om
het effect rond het herdenkingsbeeld in Woudrichem te beïnvloeden. Een ieder is vrij om op zijn of
haar wijze extra aandacht te
schenken aan de overledenen die
op de plaquette in Andel vermeld
zijn.
Vakantiemaanden
Het bestuur vergaderde op 28 mei
over ingediende onderwerpen bij
de gemeente. Twee ambassadeurs
moeten er aangesteld worden om
alle dorpsraden te begeleiden. Eén
persoon is er inmiddels benoemd.
Dus er zit vooruitgang in en laten
we hopen dat we de tweede aanstelling in het artikel van september
kunnen melden. *Wat er wel doorgaat in de komende vakantie
maanden is het onderhoud rond de
toren. We zijn heel content over het
feit dat de overlast van de jeugd
tot een minimum beperkt is, met als
resultaat dat er nu weer gezellig
gebruik gemaakt kan worden van
die omgeving door voorbijgangers

van het zwembad naar het
fietspad langs de NeerAndelseweg. Dan wordt
de Middenweg vermeden.
*Bovendien wil de Dorpsraad aan het einde van de
Kammetweg een spiegel
laten plaatsen zodat voertuigen vanuit Veen en
Andel beter zicht op elkaar hebben, dat nu verhinderd wordt door een
treurwilg in de bocht van
een aangrenzende bewoner.
Vakantie
Het bestuur wenst alle
leden en belangstellenden
een fijne vakantie en als u
thuis blijft om uw vakantie
te vieren is er altijd nog de
Jeu de Boulesbaan voor
afleiding en ontspanning
en nog gratis ook. Tot
september.
zoals fietsers, bewoners uit het
dorp en uit het verzorgingshuis
enz. enz. Als het goed gaat moet
dit ook gezegd worden vinden wij!
Grindperkjes Leilinden
Al jaren zijn we bezig met de gemeente om een alternatief te bedenken om de perken een ander
aanzicht te geven. We putten goede hoop uit de berichten die ons via
de gemeente bereiken dat er plannen gesmeed worden en aan de
Dorpsraad worden voorgelegd.
Mocht u ook een voorstel hebben
laat het ons dan weten.
Voor u gelezen
*Naar aanleiding van het plan van
Zijlstra Beheer BV om tussen de
Juliastraat en de Wilhelminastraat
huizen te bouwen, heeft het college
van B & W geen aanleiding gezien
om van het plan af te zien of om
het ingrijpend te veranderen. Op 25
juni neemt de raad een besluit over
het bestemmingsplan. *De uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf
aan de Middenweg zal als gevolg
hebben dat het verkeer fors uitbreidt. Nog gevaarlijker voor bezoekers van het zwembad die op
de fiets uit Andel die locatie willen
bezoeken. Daarom is het des te
meer een goed plan van de Dorpsraad om een pad binnen door aan
te leggen vanaf het parkeerterrein

Lidmaatschap
Mocht u nu vinden dat de Dorpsraad goed bezig is voor Andel en u
bent nog geen lid en wilt wel lid
worden en de Dorpsraad ondersteunen, 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

SUUS VAN BERGEIJK
Wat een overweldigende liefde en
aandacht, in allerlei vormen, hebben wij mogen ontvangen na het
overlijden van onze prachtig mooie
Suus. Geraakt door woorden, gebaren, mensen en attenties; hartverwarmend.
Dit bemoedigt ons op een manier
die niet in woorden uit te drukken
is. Wij willen via deze weg laten
weten dat wij dit enorm waarderen
en hier zeer dankbaar voor zijn.
Wim en Zus, Marko en Nicole, Ellen en Ronald, Bertil en Hester, Ard
en Debby en kleinkinderen

EVENEMENTEN KALENDER
JUNI 2019

DECEMBER 2019

15 St. Sport & Spel: TRUCKERDAG.
21 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.

10 De Notenhoff: Samen aan tafel.
11 OV Juliana: Kerstbingo, 20.00 uur
in ‘t Buitenhoff.
14 OV De Linden: Christmas walk.
23 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
24 AFC: Kerstzangdienst Heusden.
27 Sparta ’30 Jeugdcie.: Kerstbingo,
kabouters t/m JO-9. 14.30-17.00 uur.

JULI 2019
8 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
9 De Notenhoff: Samen aan tafel.
10 PCOB: Leden gaan koffiedrinken in
De Notenhoff.
13 AFC: Gezamenlijk concert jeugd- en groot
orkestleden.

AUGUSTUS 2019
12 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
13 De Notenhoff: Samen aan tafel.
14 PCOB: Leden gaan koffiedrinken in
De Notenhoff.

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.
28 OV Juliana: MusicAel i.s.m. AFC.

OKTOBER 2019
3 Dorpsraad Andel: Voorlichtingsavond over
Alcohol en drugs preventie i.s.m.
Buurtpreventie Andel, gemeente Altena en
politie in ‘t Buitenhoff.
4 OV Juliana: Lampionnenoptocht.
7 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
8 De Notenhoff: Samen aan tafel.
12 OV Juliana: Pre-party – Party like it’s 2020 in
‘t Buitenhoff, aanvang 20.30 uur.
14-10 t/m 19-10
Collecte: Stichting Olopikidong’oe.
19 AFC: Try-out concert: Groot orkest i.s.m.
fanfare Prins Hendrik uit Aalst.
25 Sparta ’30 Jeugdcie.: Voetbalclinic.
28 Van alles Wà: Festival KOM - Oosterhout.

NOVEMBER 2019
2 AFC: Altena streekfestival, jeugd- en
groot orkest.
4 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
8 AFC: Darttoernooi “Open Andel 2019”.
12 De Notenhoff: Samen aan tafel.
13 De Notenhoff: Kledingverkoop.
16 AFC: Najaar concert jeugd- en groot orkest.
21-11 t/m 27-11
Actie gezamenlijke Kerken in Andel.
23 AFC: Intocht Sinterklaas.

Vet gedrukt = nieuw

Sparta ’30 bezoekt
met
haar jeugdleden de voetbalwedstrijd
NAC
Breda
vs. FC Emmen
Vrijdagavond 12 april 2019 zijn wij
met zo'n 40 jeugdleden van Sparta'30 naar de wedstrijd NAC - Emmen geweest.
Een ware kelderkraker, waarbij
NAC moest winnen om zicht te
houden op lijfsbehoud in de Eredivisie. De opkomst van de spelers
was heel sfeervol met veel papierwerk dat de lucht werd ingeschoten. Helaas kon NAC dit geen vervolg geven in de wedstrijd. Emmen
was de bovenliggende partij en
kwam al snel op 0-1. NAC kon
maar weinig kansen creëren, al
raakte ze vlak voor rust nog wel de
lat. We moesten wachten tot vlak
voor het einde, maar toen kwam uit
het niets alsnog de gelijkmaker.
NAC zette de laatste minuten nog
goed aan voor de volle winst, maar
dit zat er helaas niet in.
Wederom weer een geslaagde
avond voor de kinderen. Speciale
dank voor het Dongemond Soccer
Center die voor ons de kaartjes
beschikbaar heeft gesteld.
Jan Verwijs
Jeugdcommissie van Sparta ‘30

AEL IN EEN NOTENDOP
Mei 2019
In deze maand zijn er geen families
die afscheid hebben moeten nemen van een geliefd familielid of
bekende.
Wel gaat ons meeleven uit naar
alle zieken, die al of niet ernstig
ziek zijn en thuis of in het ziekenhuis of elders verblijven. Ook zij

hebben onze steun, al is het maar
met een kaart of een attentie nodig.
Verder was er in Ael weinig te beleven in deze maand.
Een opvallende gebeurtenis was
het onthullen van een gedenkplaat
voor de slachtoffers in de 2 e Wereldoorlog. Zo heeft Ael ook een
eigen plaats om stil te staan bij de
gruwelijkheden van deze oorlog,
waarin zoveel onschuldige slachtoffers te betreuren waren.
Felicitaties zijn er voor een viertal
voetbalteams van Sparta’30 die in
de afgelopen competitie beslag
wisten te leggen op een kampioenschap. Een unicum voor de Aelse
voetbalclub om zoveel kampioenen
in een jaar te hebben. Hier bij de
felicitaties voor Sparta’30 1 dat met
de hakken over de sloot in de derde klasse kon blijven, met dank
aan GDC uit Eethen/Genderen dat
met 1-0 van RFC won en Sparta
daarmee vrijwaarde van het spelen
van degradatiewedstrijden.
Uiteraard zijn er ook felicitaties
voor een andere sportclub in Ael en
wel de LTC Altena. Deze club
mocht het 50 jarig bestaan vieren.
Proficiat en nog heel veel goede en
sportieve jaren toegewenst.
Nog geen felicitaties voor de examinandi die in de afgelopen maand
een examen hebben afgelegd. Zij
wachten nu in spanning de afloop
van dat examen af. Voor die spannende periode wensen we hen ook
sterkte om dat allemaal te doorstaan. Grote vraag is wanneer de
tas in de vlaggenmast mag.
In de verkoop van huizen zit wel
een beetje vaart. Diverse huizen
kregen het bordje “VERKOCHT”
voor het huis. Maar er zijn ook nog
een aantal panden die al heel lang
te koop staan en de vraag is of er

ooit een koper voor komt. Ook de
verkopers van deze panden wensen we succes toe.
Een bekend spreekwoord is “Als er
één schaap over de dam is volgen
er meer”. Dit is ook van toepassing
op het ophaal schema van plastic
en drankenkartons. Sinds het Een
Altena is geworden is er ook wat
gewijzigd in dat schema. De zakken worden niet meer op donderdag, maar op vrijdag opgehaald.
Toch zijn er nog inwoners die dat
niet door hebben en steevast de
zakken op woensdagavond al buiten aan de lantaarnpalen hangen.
En dan zijn er velen die denken
“Goed voorbeeld doet goed volgen”. Dus komen er nog meer zakken. Dan hangen die zakken dus
de gehele donderdag aan die palen, totdat ze eindelijk vrijdags opgehaald worden.
Tot slot nog even dit.
Het is nu ongeveer 50 jaar geleden
dat ik persoonlijk nog twee jaar
gemeenteraadslid van Ael geweest
ben. Ik zat toen de raad voor de
CHU. Dat kwam omdat Hendrik
van Rijswijk uit de raad stapte om
naar het toenmalige Streekgewest
te gaan. Hij koos eieren voor zijn
geld, want toen stond al vast dat er
een Groot-Woudrichem zou komen. Dat waren Ael, Giesse, Rijsik,
Woerkum, Uitik, Almkerk, Uppel,
Ouwendijk, Den Duyl. Ik vind het
na die vijftig jaar nog steeds jammer dat er toen geen spijkers met
koppen geslagen zijn om er één
Altena van te maken. Het heeft dus
daarna bijna een halve eeuw geduurd voordat die gemeente, dankzij de tegenwerking van voornamelijk Aalburg, tot stand is gekomen.
Voor wat betreft de uitbreiding van
Andel had ik in die twee jaar raadslidmaatschap niet veel meer in te
brengen. Wel was er in Ael toen al
duidelijk sprake van een Vierde
Kwadrant.

AEL IN EEN NOTENDOP
(vervolg)
Dat noemen we tegenwoordig Uitbreiding De Bronkhorst. Het gemeentebestuur van Ael is toen niet
slagvaardig geweest, want er was
geen bouwgrond. Men had toen
liever geld in de la, dan bouwgrond.
Dat is de gemeente Groot Woudrichem en in het bijzonder de kern
Andel duur komen te staan. Nu is
het er uiteindelijk toch van gekomen. Dat was een van mijn idealen
voor Ael. Een raad wil ik nog wel
geven. Zorg dat er nu tijdig voldoende bouwgrond is om in de
toekomst verder te bouwen en uit
te breiden, anders duurt het weer
een halve eeuw voordat er iets van
de grond komt. Maar ja, dat ligt aan
de gemeenteraad van ALTENA.

Meestal moet ik het hebben van
berichten vanuit kerken en kerkbladen waarin gerefereerd wordt aan
een gebeurtenis of ik moet het toevallig hebben van ‘horen zeggen’.
Dat is ook het geval met huwelijksjubilea. Er wordt in de media
steeds minder geadverteerd met
een jubileum. Men heeft er blijkbaar geen zin meer in om dit aan
de grote klok te hangen en zodoende wordt het gewoon binnenshuis gehouden.
Dit besluit is definitief. Op mijn vorige besluit ben ik - gezien de vele
reacties - nog teruggekomen, maar
dat is er deze keer echt niet meer
bij. Ik wens iedereen een fijne zomer en een goede vakantie met
veel mooi weer.
Arnold van Andel

Een tweede ideaal was het vormen
van ÉÉN Altena gemeente. Ook
dat is dus eindelijk verwezenlijkt,
maar dat heeft wel een nadeel. De
raadsvergadering, de verslagen
van de gemeenteraad, staan verder van je af. Je kent de gemeenteraadsleden maar amper en het is
een groot lichaam. Het leuke dorpse en kleinschalige is er vanaf en
om dit grootschalige allemaal nog
te volgen gaat me te ver.
Momenteel is er weer tweestrijd
tussen Werkendam en Aalburg.
Het gaat over de regio-omroepen
OKE FM uit Aalburg en A-FM uit
Werkendam. Er mag maar één
omroep zijn in Altena en de twee
omroepen worden eigenlijk gedwongen om te fuseren. En wie ligt
er dwars. Juist OKE FM uit Aalburg. Maar dit zal zeker geen 50
jaar duren.

Naschrift op dit artikel.
De redactie van dit blad was erg blij
dat Arnold terug kwam op zijn vorige besluit. Nu hij het deze keer
definitief maakt, bedanken we hem
nogmaals heel hartelijk voor zijn
stukjes, en zo trouw elke maand
aangeleverd. Chapeau Arnold en
wij wensen je alle goeds toe en
neem van ons aan, we zullen jouw
informatieve en soms felle stukjes
missen.
Kees en Ria van der Linden

Gezien de verwezenlijking van deze twee idealen (de Bronkhorst en
ÉÉN ALTENA) heb ik daarom besloten nu definitief een punt te zetten achter De Notendop van Ael.
Eigenlijk hoort hier De Bloesemhoff
ook nog bij. De bouwkeet staat er
al, maar verder nog weinig activiteiten.

Mooie opbrengst verkoop chocolade eieren door jeugdleden
Sparta ’30.

Een ander punt is ook, waarom ik
tot dit besluit ben gekomen, zijn de
familieberichten zoals overlijden
van dorpsbewoners of oud / dorpsbewoners
en
huwelijksjubilea.

En niet voor niets! Er is een bedrag
van € 717,00 opgehaald door onze
jeugdleden.
Heel knap gedaan en u als koper
heel hartelijk dank!

Op donderdag 4 april zijn de spelers van de JO10 en JO11 met veel
enthousiasme langs de deuren
gegaan om chocolade eieren te
verkopen.

De opbrengst wordt gebruikt voor
het organiseren van activiteiten
voor onze jeugdleden, zoals bijvoorbeeld het afsluitweekend, de
voetbalclinic en de kerstbingo.
Hartelijke groet,
Esmeralda Nieuwenhuizen
Jeugdcommissie van Sparta ‘30

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Activiteiten 2019.
MusicAel ‘Songs of the world’:
zaterdag 28 september om 20.00
uur
Oranjevereniging Juliana organiseert óók dit jaar weer haar traditionele ‘MusicAel’ en net zoals voorgaande jaren zal het weer een verrassend muzikale avond worden.
Dit jaar is voor het thema ‘Songs of
the world’ gekozen. Uiteraard is het
Andels Fanfare Corps weer van de
partij en als artiest is dit jaar Diederik Ensink uitgenodigd.
MusicAel wordt elk jaar door Oranjevereniging Juliana georganiseerd
en is een concert toegankelijk voor
iedereen die van populaire muziek
houd. In de pauze zal tevens de
datum voor de D’n Aelse Dorpsquiz
2020 bekend gemaakt worden.
MusicAel vind plaats op zaterdag
28 september en kaarten à € 7,50
zijn te koop bij de Spar en Drogisterij Verbeek in Andel óf € 10,- bij
aanvang, maar dan geldt Vol=Vol.
Voor meer informatie kunt u verder
ook terecht op www.ovjuliana.nl
en op ons YouTube kanaal waar
een compilatie te vinden is van
MusicAel 2017 (zoeken op Oranjevereniging Andel op YouTube).
Bezoekers van buiten Andel zijn
uiteraard ook van harte welkom! U
komt toch ook ??
Lampionnenoptocht: vrijdag 4
oktober, aanvang 19.45 uur.
Ook dit jaar zal er weer een lampionnenoptocht plaatsvinden op vrijdag 4 oktober. Op vrijdag 4 oktober
worden alle kinderen samen met
hun ouders, verzorger, opa, oma,
oom of tante en hun (zelfgemaakte)
lampion uitgenodigd voor een leuke
lichtjestocht door het donkere Andel.

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
We verzamelen op het parkeerterrein achter de Koningshof tussen
19.30 en 20.00 uur waarna we zullen vertrekken door het dorp. De
route zal dit jaar wederom een verrassing zijn.
Natuurlijk zal er wederom leuke
muziek te horen te zijn en achteraf
is er nog een smakelijke verrassing
voor de kinderen.
Pre-party: Party like it's 2020:
zaterdag 12 oktober om 20.30
uur.
Zijn jullie er klaar voor om een
voorproefje te krijgen op het 100 ste
jubileumjaar vol verrassingen?
Feest mee op zaterdag 12 oktober
en ontdek wat OV Juliana allemaal
op de planning heeft staan! Deze
avond zal in het teken staan van
ons programma voor 2020. Dus
ben je benieuwd wat wij in 2020
allemaal voor jullie in petto hebben? Kom naar ‘t Buitenhoff om het
te ontdekken. Wij zorgen voor de
muziek en natuurlijk een feestje in
de stijl die jullie van ons gewend
zijn.
Kerstbingo: woensdag 11 december om 20.00 uur in ‘t Buitenhoff
De jaarlijkse kerstbingo staat gepland voor woensdag 11 december
2019. Net zoals vorig jaar is ervoor
gekozen om de bingo op woensdag
te houden. Leuke prijzen zijn er te
winnen in het thema van kerst. Zet
hem alvast in de agenda!
Like onze Facebookpagina Oranjevereniging 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 blijven 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 vinden van de feestweek 2018.
Nog geen lid van de Oranjevereniging of wijzigingen doorgeven?

Wij vinden het leuk als u een berichtje achterlaat in ons gastenboek. Suggesties en vragen kunt u
altijd mailen naar
info@ovjuliana.nl.
Mocht u tevens nog geen lid zijn
van onze vereniging en dit wel willen 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/ huisadres. Een lidmaatschap kost €
15,- per jaar per automatische incasso. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken om wijzigingen
door te geven m.b.t. de ledenadministratie.
Namens bestuur OV Juliana
Arnoud Verhoeven

OPDAT WIJ NIET
VERGETEN
door Teus van Tilborg
Onlangs is op initiatief van de
Dorpsraad op de muur bij de Romboutstoren een gedenkplaat onthuld met namen van personen die
slachtoffer geworden zijn van de
Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands-Indië. Het betreft inwoners
van Andel en personen die elders
woonden en hier kort verbleven
omdat ze dachten hier een veilige
plaats te hebben gevonden. Vorig
jaar in mei heb ik uitvoerig in dit
blad over deze personen geschreven. Nu dit weer actueel is en ik
heb gemerkt dat niet iedereen weet
wie achter de namen schuil gaan,
nog een kort overzicht. De gegevens zijn ontleend aan het boek
Herinner….de namen waarin alle
personen die op het monument in
Woudrichem staan door mij beschreven zijn.
Cornelis Buizer
Geboren 5 februari
1922, overleden 18
april 1945.
Cornelis Buizer uit
het Zeeuwse Krabbendijke is tijdens de
oorlog
onder
de

naam Cor Blok in Meeuwen ondergedoken. Als de inwoners van
Meeuwen eind november 1944
moeten evacueren vindt hij onderdak bij de familie L.van Eeten. Op
18 april 1945 vertrekt hij met toestemming van de Duitsers, ze weten niet dat hij een onderduiker is,
naar Genderen. Onderweg wordt
hij met Tinus van Wijk uit Genderen, die in Rijswijk geëvacueerd is,
door Duitse soldaten aangehouden. Beiden moeten mee naar een
boerderij in Babyloniënbroek. Een
Duitse soldaat schiet beiden daar
dood
Cornelis Crielaard
Geboren 1 juli 1874, overleden
1944.
Cornelis Crielaard,
in het dorp ook bekend als ‘Keel’, is
vrijgezel en woont
in het huis in de
stoep vanaf de Hoge Maasdijk naar
wat nu de Hoefweg
heet. Hij is huisslachter en lid van
de geitenfokvereniging. In de buurt
waar hij woont, staan kanonnen
opgesteld waarmee de Duitsers
richting het zuiden vuren. Vanaf
Waalwijk lokt dit soms tegenvuur
uit. De familie zoekt bescherming in
een schuilkelder in een boerderij
aan (nu) de Hoefweg. Tegen het
advies in gaat hij naar buiten. Daar
wordt hij slachtoffer van een granaatinslag en overlijdt. De datum
waarop dit gebeurt is niet precies
bekend.
Gerardus Hollestelle
Geboren 25 april 1909, overleden
19 april 1945
Een voorval dat in
Andel veel indruk
maakt is de brute
moord op notaris
Gerard Hollestelle in
de nadagen van de
oorlog als zuidelijk
Nederland al van het
Duitse juk is bevrijd.
Hollestelle, die zijn woning met
kantoor aan de Hoge Maasdijk
heeft, is net als andere inwoners
van Neer-Andel (Benedeneind) op
last van de Duitsers geëvacueerd.
Met zijn vrouw Lijntje Anna de
Haan heeft hij tijdelijk onderdak

OPDAT WIJ NIET
VERGETEN (vervolg)
gevonden in Goudriaan. Half april
besluit hij poolshoogte te gaan nemen in Andel waar hij sinds 1938
notaris is. Hij moet het met de dood
bekopen. Op brute wijze, zonder
enige aanleiding wordt hij door een
jonge Duitser doodgeschoten.
Jan van Noorloos
Geboren 8 januari 1918, overleden
1 oktober 1947.
Twee inwoners van
Andel komen om tijdens de politionele
acties in NederlandsIndië. Jan van Noorloos, zoon van Jan
van Noorloos van de
Rietdijk (nu Bronkhorst), wordt door een
kogel getroffen als hij
een gewonde maat wil helpen. Hij
ligt begraven op het Nederlandse
Ereveld Menteng Pulo in Jakarta.
Johannes Adrianus Schouten
Geboren 14 januari
1926, overleden 9 oktober 1947
Hij, zoon van bakker
Janus Schouten, is het
andere dodelijk slachtoffer in Nederlands-Indië. Hij raakt
betrokken bij een ongeval met een
jeep. Hij ligt begraven op het Ereveld Kembang Kuning in Surabaya.
De volgende personen zijn de
slachtoffers van het bombardement
door een Engelse bommenwerper
op 27 november 1944. Een aantal
woningen aan de Burgemeester
van der Schansstraat werd er door
getroffen. Elf doden zijn te betreuren waaronder ook personen uit
Dussen, Eethen en Genderen die
hier geëvacueerd zijn. In totaal zijn
er elf doden te betreuren. De familie Van Dulst wordt door dit bombardement wel erg zwaar getroffen.
Vier familieleden verliezen het leven. Cornelis van Dulst (50) en zijn
dochter Wilhelmina van Dulst (18),
Willemina van Dulst-Crielaard (77)
en haar dochter Cornelia Maria
Garstman-van Dulst (46). Die is
getrouwd met Johannis Garstman.
Het echtpaar woont in Dussen.

Kornelia Arendse-van Wijk
Geboren 25 augustus 1892, overleden 4 december 1944
Is getrouwd met Piet Arendse,
heeft zes kinderen en woont in
Eethen.
Harmen Bekkema
Geboren, 10 januari 1928, overleden 27 november 1944
Is de stiefzoon van Arie de Jong uit
Genderen. Zijn vader en stiefbroer
Peter de Jong zijn ook slachtoffer
van het bombardement in Andel
Cornelis van Dulst
Geboren, 22 januari 1894, overleden 27 november 1944
Wilhelmina van Dulst
Geboren 26 maart 1926, overleden
27 november 1944
Willemina van Dulst-Crielaard
Geboren 13 juli 1867, overleden 27
november 1944
Cornelia Maria Garstman-van
Dulst
Geboren 14 juli 1898, overleden 27
november 1944
Arie de Jong
Geboren 25 april 1892, overleden
27 november 1944
Was kaasmaker en afkomstig uit
Genderen.
Peter de Jong
Geboren 1 mei 1932, overleden 27
november 1944, is de zoon van
Arie de Jong.
Janske Saakes-van Andel
Geboren 19 juli 1880,
overleden 27 november 1944
Zij woont in Eethen.
Is op 4 mei 1911 getrouwd met Willem Saakes met wie
ze drie kinderen krijgt.
Cornelis Snoek
Geboren 5 februari 1867, overleden 27 november 1944
Is afkomstig uit Dussen, maar komt
in 1882 naar Andel als bakkersknecht.
Anton Verschoor
Geboren 2 juli 1944, overleden 27
november 1944
Is het jongste slachtoffer. Het is het
ruim vier maanden oude zoontje en
eerste kind van Antonie (Anton)Verschoor (1917) en Martina
Bleijenberg (1914).

Adriana Lijntje Zegwaard
Geboren 13 augustus 1930, overleden 8 maart 1944
Zij is het eerste
dodelijke slachtoffer in de Tweede
Wereldoorlog
uit
Andel. Ze is de 13jarige dochter van
dierenarts
Pieter
Zegwaard (1902) en Cornelia Elizabeth Maas (1906). Ze zit op de
Uloschool in Gorinchem en maakt,
zoals veel andere scholieren uit het
Land van Heusden en Altena,
daarvoor gebruik van de Janihudi,
de veerdienst tussen Woudrichem
en Gorinchem v.v. Op 8 maart
1944 doen Engelse vliegtuigen een
aanval op de boot, de Janihudi 4,
waarbij zij met vier anderen omkomt.

Hoofd, schouders, knie en teen
… Kinderfysiotherapie Andel!
Kinderen leren spelenderwijs. Door
te bewegen en spelen ontwikkelen
kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna
ongemerkt. Bij sommige kinderen
kan de motorische ontwikkeling
vertraagd, bedreigd of afwijkend
van het gemiddelde zijn. Vermoedt
u dat uw kind zich langzamer ontwikkelt of dat uw kind (erg) onhandig beweegt? Vraag advies!
Bewegingsproblemen hebben veel
invloed op het welbevinden van uw
kind, lichamelijk maar ook sociaal
bij het functioneren in een groep.
Doordat uw kind bijvoorbeeld moeite heeft om mee te komen tijdens
het buiten spelen, de gymles,
zwemles of het sporten met leeftijdsgenootjes. Bij onze kinderfysiotherapeuten kunt u terecht voor
behandeling en advies bij diverse
problemen en hulpvragen.

FYSIO ANDEL (vervolg)
Bij elke leeftijd horen specifieke
grof- en fijn motorische vaardigheden. Denk aan leren kruipen, lopen, fietsen, knippen, schrijven en
rennen. Op onze website vindt u
overzichtelijk per leeftijdsgroep een
aantal indicatoren die voor u als
ouder een reden kunnen zijn om
contact met ons op te nemen.
Daarnaast hebben we een aantal
speciale programma’s voor kinderen: manuele therapie bij KISSsyndroom (HCFS), multidisciplinair
programma Slimfitkids en zwembegeleiding. Ook begeleiden we
kinderen op de basisschool.
U kunt altijd bij ons terecht; met of
zonder verwijzing van de huisarts.
We nemen de tijd voor u en uw
kind! Na een persoonlijk gesprek
en een onderzoek volgt een diagnose en een behandelplan op
maat. Baby’s behandelen we in de
thuissituatie. Voor de overige doelgroepen bieden we de oefeningen

spelenderwijs aan in een uitdagende spelomgeving. Het materiaal en
zo’n spelomgeving nodigen uw kind
uit tot bewegen, dragen bij aan de
motivatie, de spelbeleving en het
plezier in bewegen. Naast Elianne
Versluis werkt Marieke Kloonen
ook als kinderfysiotherapeut in onze praktijk!
Meer
informatie?
www.fysiotherapieandel.nl. Heeft u
vragen? Mail of bel ons of loop
eens binnen.
Kinderfysiotherapie wordt vergoed
vanuit de basisverzekering: Alle
kinderen van 0-18 jaar hebben
jaarlijks recht op 18 behandelingen.

ANDELS FANFARE
CORPS
Oriëntatielessen
Op de basisschool de Zaaier zijn
we 8 weken voor de zomerstop
welkom om muziekles te geven. Dit

jaar wordt dit aangeboden aan de
groepen 3 en 4. De leerlingen zitten zeker niet stil. We leren de leerlingen hoe klank ontstaat, het verschil tussen hoog en laag, klappen,
ritmes van notenschrift, zingen,
intervallen en we spreken een lied
van heel zacht naar heel sterk en
andersom en wie durft dat voor de
klas? We zingen een lied, doen
bodypercussie en we kijken en
luisteren naar verschillende muziekinstrumenten. Ook hebben we
gastmuzikanten in de klas die zijn
of haar muziekinstrument laten zien
en horen. We hopen hiermee kinderen enthousiast te maken voor
een cursus amv of voor proeflessen van AFC.
Op 22 juni zullen een aantal jeugdleden examen afleggen. Wij wensen hen heel veel succes met de
laatste voorbereidingen en het
examen!
Het jeugdorkest van het Andels
Fanfare Corps organiseert om de
twee jaar een groot kampweekend.
Dit jaar zal dit in het weekend van
28-30 juni vallen. Dit jaar is het
thema: “Wie is de mol.” Er bevindt
zich een mol binnen AFC die het
kamp probeert de saboteren. Samen gaan we erachter komen wie
deze mol is. Het belooft een gezellig weekend te worden!
Zaterdag 13 juli zullen de jeugd- en
groot orkest leden een gezamenlijk

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg)
concert geven als afsluiting van het
seizoen. Hierbij zullen de leden van
AFC een groot orkest vormen en
een mooi repertoire neerzetten. Dit
concert zal op een buitenlocatie in
Andel plaatsvinden van 16.0017.00 uur. Meer informatie over
o.a. de plaats volgt nog via onze
Facebook pagina.
Koopt u wel eens iets online en wilt
u ons sponsoren op een makkelijke
manier? Vanaf nu kunt u via
https://www.sponsorkliks.com/pr
oducts/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

Wist u dat u al een kind kunt ondersteunen voor € 125,- per jaar
(€ 10,- per maand) en dat hij of zij
dan intern op school kan verblijven.
Hierdoor krijgen ze meer uren onderwijs en gaan de leercijfers flink
omhoog. Er zijn nog vele kinderen
die op een sponsor wachten 😊.
Momenteel ondersteunen we reeds
81 kinderen.
Stichting Olopikidong’oe
Kees van der Linden
Wilma van Andel-Groenenberg

GESLAAGD VOETBALKAMP SPARTA ‘30
Samen met Kicks ’n Sticks organiseerde de Jeugdcommissie op 23
en 24 april een voetbalkamp voor
kinderen tot en met 13 jaar. De
tweedaagse stond in het teken van
spel en voetbal, zoals techniektraining, voetbalwedstrijdjes en spellen.
Alle ingrediënten waren er: enthousiaste kinderen en leiders en heel
veel zonneschijn! Hieronder een
impressie van het kamp.

Op 29 juni zingen we om 11.30 uur
bij ‘Samenloop voor Hoop.

langer voor er een
nummer
goed
inzit, maar dan zit
het er ook echt in.
We blijven ook
vast houden aan
de veelzijdigheid
van ons repertoire.

Het koor “Van alles Wâ” heeft
deelgenomen aan het korenfestival
in IJsselstein op zaterdag 25 mei.
Voorspellingen over het weer vielen gelukkig erg mee. Het was een
mooi optreden en onze dirigent
Sabine was erg tevreden. We hebben inmiddels ons repertoire wat
uitgebreid, aangezien we natuurlijk
al heel veel liedjes in de map hadden, maar er was niet overal muziek van, dus heeft ze i.s.m. de
muziekcommissie wat nieuw repertoire gezocht. Ook op dit festival
hebben we dat ten gehore gebracht
en ze was tevreden, het kan natuurlijk altijd beter. Het belangrijkste
bij koor “Van alles Wâ" is gezelligheid en we willen natuurlijk ook wat
leren, maar aangezien wij 2x per
maand repeteren, duurt het wat

Zaterdag 1 juni
zijn we naar het
korenfestival
in
Middelburg
geweest. Dit festival
is 2 dagen en op
de zaterdag waren er ongeveer 90 koren op diverse prachtige locaties.
De reacties waren erg
leuk van de luisteraars
en vooral kregen we
complimenten over de
liedjes en dat het zo
leuk is dat we zingen
uit diverse genres.
We hebben er ons
jaarlijkse uitje van gemaakt en zodoende
stond om 8.00 uur ’s
morgens Zwaluwreizen
klaar om ons naar
Middelburg te vervoeren. Zoals
altijd keurig geregeld en met veel
plezier zijn we ingestapt en hebben
in de bus onze stemmen losgemaakt.
Na
afloop
hebben
we
onze magen
gevuld
met
heerlijk eten
in het Paradijs in Oosterhout. Wat
een
mooie
dag was het
weer en nu
hebben
we
nog 2 repetities te gaan
en dan is het
vakantie.

Op maandag 26 augustus, om
20.00 uur in de kantine van vv
Sparta ’30, hopen we weer te starten voor een nieuw seizoen en
werken we toe naar ons 15 jarig
jubileum in november, maar dat
blijft nog een verrassing en we zullen via Aktu-Ael jullie op de hoogte
houden.
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij
ons en mocht je meer willen weten,
kijk
dan op onze website
www.andelskoor.nl of op onze
facebookpagina.
Namens koor Van alles Wâ
Ria van der Linden-Verhoeven
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