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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.
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
Allerlei activiteiten hebben afgelopen weken plaatsgevonden in
Andel. Oranjevereniging Juliana
had weer een hele mooie Dorpsquiz, waar de uitslag bekend werd
gemaakt tijdens de feestelijkheden rond koningsdag. Bovendien
heeft de Oranjevereniging zich
bijzonder ingezet bij al die activiteiten rond koningsdag. Op 26
april mocht onze dorpsgenoot de
heer Henk Kraaij een koninklijke
onderscheiding in ontvangst nemen. Ook zo'n voorbeeld van inzet voor onze samenleving, uiteraard feliciteren we hem hiermee.

Als ondernemersvereniging hebben we de zaterdag voor Pasen
weer het traditionele eieren zoeken gehad. Ruim 200 kinderen
hebben een ei gevonden en ingeleverd voor een prijsje. Het was
mooi weer om te zoeken, maar
toch zijn lang nog niet alle eieren
gevonden. Mocht u nog zo'n ei
tegen komen, lever het dan bij
The Old Barn in. We zijn er nog
40 kwijt en als die niet gevonden
worden moeten we volgend jaar
weer nieuwe kopen. Want ja, als
er elk jaar zoveel kinderen deelnemen is het wel waarschijnlijk
dat we dit volgend jaar weer organiseren.
Met de gemeente hebben we contact gehad over de ballenlijn in de
Maas bij het strandje. Zij hebben
een poging gedaan om hem te
repareren, maar dat is niet gelukt,
dus is er een nieuwe in bestelling.
Het vermoeden bestaat dat er een
boot doorheen is gevaren en als
dat zo is het toch wel jammer. Het
is waarschijnlijk opgelost als er
weer zwemweer aan komt.
Op onze activiteiten in december
zitten we nog te broeden, daar
komen we nog mee, maar het is
wel duidelijk dat we ook dit jaar
weer de Romboutsprijs willen uitreiken aan iemand of een vereniging die zich belangeloos inzet
voor ons dorp. Dan kunnen we
niet zonder de nominaties die u
door kunt geven aan Ria van der
Linden.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

Ondernemersvereniging De Linden is weer op reis geweest om
bij een collega bedrijf te kijken
hoe daar alles in zijn werk gaat.
Met een mooie groep werd er
eerst geluncht bij Kees van Japkes in Genderen. Daar kom je
niets tekort en was weer heel gezellig. Daarna met elkaar op naar
Drunen,
waar
schoenfabriek
Durea is gevestigd. We werden
hartelijk welkom door Goverdina
van Andel en haar collega. Eerst
kregen we een uitleg over het
bedrijf.
De historie van Durea gaat terug
tot het jaar 1939. Toen begon
Petrus van Drunen voor zichzelf.
Zijn bedrijf doopte hij tot Van Drunen’s Schoenfabriek N.V. Nadat
de fabriek tijdens de oorlog stillag,
werd in 1946 de draad weer opgepakt. De zoons van Peter kwamen in het bedrijf en in 1948
volgde de officiële inschrijving bij
de Kamer van Koophandel onder
de naam Durea B.V. In de jaren
die volgden, groeide het bedrijf
gestaag en breidde het regelmatig
uit. Naast een mooie groei van het
bedrijf, de perikelen die daarmee
samenhangen, bleven kwaliteit en
pasvorm de boventoon voeren.

BEZOEK DUREA (vervolg)
Vakbladen en inkooporganisaties
prezen Durea dan ook meermaals
om hun goede producten. De productie liep door de jaren heen op
van wekelijks 90 paar schoenen in
1948 tot jaarlijks 71.000 paar in
1987. De magische grens van
100.000 paar bereikte Durea in
1993. Inmiddels verlaten jaarlijks
zo’n 225.000 paar damesschoenen
van hoge kwaliteit de Durea fabriek.
De wandeling door het bedrijf leerde ons dat hier nog ouderwets veel
handwerk wordt gedaan, want men
vindt het belangrijk dat de pasvorm
super is. De kwaliteit is hoog en
daar zijn ook de prijzen naar, maar
iets goeds mag ook wat kosten.
Onze voeten moeten we verwennen, want die dragen ons de hele
dag door.
Na nog een frisdrank en wat nagepraat te hebben, ging het weer
huiswaarts naar Andel. Het was
een interessante en mooie middag.
Namens OV De Linden
Ria van der Linden-Verhoeven

AELSE DAG OP ZATERDAG 8 JUNI 2019
De Aelse Dag wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag voor Pinksteren. Het terrein bij de Romboutstoren wordt dan omgetoverd
tot een sfeervol dorpsplein en is het
kloppend hart van de Aelse Dag in
Andel.
Jaarmarkt
Van 10.00-17.00 uur kun je op je
gemak snuffelen tussen tweedehands goederen en oude nog
bruikbare ‘rommel’. Naast de leuke
koopjes op de rommelmarkt is er
natuurlijk ook de gezellige warenmarkt, waar vanaf 10.00 uur - tegen een decor van prachtige leilinden - verschillende marktkooplieden weer producten aan de man
brengen. Op de markt staan ook
informatiestands en gezellige kramen van goede doelen en verenigingen.
Bij de Romboutstoren
Op het terrein bij de Romboutstoren kunnen kinderen de hele dag
op een springkussen of een tram-

poline springen. Net als andere
jaren kunnen de kinderen zich ook
dit jaar weer laten schminken en
voor de allerkleinste kinderen rijdt
er een treintje.
Midden in het evenemententerrein
ligt een Jeu de Boules-baan. Kom
gewoon eens aanlopen om een
balletje te gooien. Heb je geen Jeu
de Boulesballen? Geen probleem
want er zijn Jeu de Boulesballen
aanwezig.
Demonstratie door MBC-Repilca uit
Werkendam, met scheepsmodelbouw en vv Sparta ’30 met een
demonstratietraining van het Gteam.
Straattheater
Terug van weggeweest zijn de levende beelden. Enkele leden van
Andels Fanfare Corps zijn op deze
Aelse Dag in de vorm van een levend
standbeeld te
bewonderen. Ook
de
mevrouw in
de grabbeljurk zal
dit
jaar
niet ontbreken.
Muziek
Het opstap orkest van Andels Fanfare Corps verzorgt een optreden.
In dit orkest spelen de jongste leden de boventoon en worden begeleid door een aantal oudere jeugdleden. De gehele dag livemuziek
met Feestduo Net Nie.

Terras
Op het terras bij de Romboutstoren
is de bar natuurlijk de hele dag
open. De leden van Andels Fanfare
Corps, organisator van de Aelse
Dag, zorgen er ook dit jaar weer
voor dat je hier kunt genieten van
koffie, thee, limonade met iets lekkers en andere drankjes en hapjes
uit AFC’s bar en eettentje. Naast
de bekende BBQ met lekkere
hamburgers en worsten van Ad en
Truus wordt er in de loop van de
middag ook nog een Smokey BBQ
aangestoken.

Iedereen kan 8 juni deelnemen aan
de rommelmarkt op de Aelse Dag,
om voor zijn of haar ‘afdankertjes’
een nieuwe eigenaar te vinden. De
inschrijving voor een grondplaats
van 4 meter, waar de te verkopen
spullen uitgestald kunnen worden,
bedraagt € 5,=. De voorwaarden en
het inschrijfformulier voor deelname aan de rommelmarkt staan op
www.aelsedag.nl bij contact. Wilt
u deelnemen aan deze rommelmarkt, stuur dan het juiste, volledig
ingevulde formulier naar Marktmeester, Burg. Scholtenlaan 2a in
Andel of via mail naar marktmeester@aelsedag.nl.
Bezoek voor meer info over de
Aelse Dag www.aelsedag.nl of
volg ons op FB Aelsedag Andel.
Arja en Peter van Herwijnen

EVENEMENTEN KALENDER
MEI 2019

NOVEMBER 2019

18 Geref. Kerk: Pannenkoekenrestaurant.
18 LTC Altena: 50 jaar.
Receptie van 16.00-18.00 uur.
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.
25 Van alles Wà: Korenfestival IJsselstein.
26 Herv. Gem.: Jongerendienst, 18.00 uur met
ds. B.J.W. Ouwehand.

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: Najaarsconcert jeugd- en groot orkest.
21-11 t/m 27-11
Actie gezamenlijke Kerken in Andel.
23 AFC: Intocht Sinterklaas.

JUNI 2019
1 Van alles Wà: Korenfestival Middelburg.
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 ?
13 Sparta ’30: Ledenvergadering, 21.00 uur.
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: Gezamenlijk concert jeugd- en groot
orkestleden.

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.
27 OV Juliana: Lampionnenoptocht.
28 De Notenhoff: Dorpsontbijt / Burendag.
28 OV Juliana: MusicAel i.s.m. AFC.

OKTOBER 2019
7 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
8 De Notenhoff: Samen aan tafel.
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.

DECEMBER 2019
10
23
24
27

De Notenhoff: Samen aan tafel.
De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
AFC: Kerstzangdienst Heusden.
Sparta ’30 Jeugdcie.: Kerstbingo,
kabouters t/m JO-9. 14.30-17.00 uur.

Vet gedrukt = nieuw

G-TEAM TEGEN
ALTENALOKAAL
Donderdag 6 juni
a.s. wordt er een
voetbalwedstrijd
gespeeld
door
het G-team van
Sparta 30 tegen
de politieke partij
AltenaLokaal.
De wedstrijd begint om 19.00 uur
op het voetbalveld van vv Sparta
30, Neer-Andelseweg 6b te Andel.
Aansluitend zal er een verloting
zijn, broodjes shoarma verkocht
worden en er is een DJ aanwezig.
De opbrengst van deze avond gaat
ook dit jaar weer naar een goed
doel, wat we deze keer nog even
geheim willen houden.
Tevens zijn wij op zoek naar spelers m/v. De nieuwe spelers of
speelsters komen terecht in een
team, waarbij het sociale en de
gezelligheid heel belangrijk is. We
trainen elke donderdagavond van
19.00 tot 20.00 uur op het voetbalveld van Sparta 30 en op zaterdag
spelen we in competitieverband.
Geïnteresseerden, of mensen met
vragen over het G-team van Sparta
30, kunnen terecht bij: Thea Colijn.
Een berichtje of mailtje sturen is
voldoende. Dat kan via mobiel: 0612266759, of via e-mail naar
t.colijn@planet.nl
Namens G-voetbal Sparta ’30
Thea Colijn

IN ANDEL LUIDEN DE
KLOKKEN, MAAR DAT
WAS NIET ALTIJD ZO
door
Teus
van
Tilborg
Nog elke zondag zijn in ons dorp
de luidklokken van de Hervormde
en Gereformeerde kerk te horen
als uitnodiging de erediensten bij te
wonen. Daarnaast laat dagelijks,
elk half uur, de klok in de Romboutstoren zich horen als aanduiding van de tijd. Ook bij bijzondere
gelegenheden, zoals bij begrafenissen wordt deze klok geluid. De
klokken van de Hervormde kerk en
van de Romboutstoren hebben een

bijzondere geschiedenis. De klok
van de Gereformeerde kerk is nog
betrekkelijk nieuw. Die is er pas
gekomen met de realisering van
het huidige kerkgebouw, De Voorhof.
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog was het stil in het dorp. Er
was geen klokgelui te horen.
De klokken uit
de kerk en de
Romboutstoren
waren er zelfs
niet meer. Dit
alles als gevolg
van maatregelen
van de Duitse
bezetters. Vanaf
eind 1940 wordt
het luiden van de
klok tot nader
order verboden. Beide klokken
worden geluid door Ad Sterrenburg
(foto). Voor het luiden van de kerkklok krijgt hij een vergoeding van
de kerkvoogdij van de Hervormde
gemeente. Nu de klokken niet meer
mogen luiden, buigen de kerkvoogden en notabelen zich op 6
november 1940 over de vraag of
Sterrenburg nu toch doorbetaald
moet worden. Ze besluiten zijn salaris toch uit te betalen. Hij moet
dan wel op beide kerkhoven, bij de
kerk en de Romboutstoren, vier
keer per jaar het gras maaien en dit
gelijktijdig opruimen. Mochten de
klokken nadien weer luiden, dan
zullen de kerkvoogden het salaris
wijzigen. Twee jaar later wordt besloten hem een wachtgeld van 15
gulden te geven tot de klokken
weer geluid mogen worden. Het zal
echter nog lang duren voordat de
klokken weer te horen zijn. Wat is
namelijk het geval? De Duitsers
hebben behoefte aan koper om
oorlogsmateriaal van te maken.
Om daarin te voorzien moeten bovengrondse
elektriciteitsdraden
eraan geloven, ook de luidklokken
met de bedoeling die om te smelten. De legering is namelijk gelijk
aan het materiaal waar kanonnen
van gemaakt worden. In 1942
wordt een klokkenvordering uitgevaardigd. Het Limburgse bedrijf
P.J. Meulenberg krijgt de opdracht
de klokken te verwijderen. Op 22
september 1942 wordt in Hoensbroek de eerste klok uit de toren

gehaald. Het was trouwens niet zo
moeilijk om te achterhalen waar
zich klokken bevonden. Al voor de
oorlog zag men het gevaar van het
eventueel verwijderen van klokken
al aankomen. In de periode 19391940 werd door het Rijk een inventarisatie van alle klokken in Nederland gemaakt. Klokken met een
bijzondere
(cultuurhistorische)
waarde kregen de aanduiding M,
wat staat voor monument. Dit met
de gedachte dat de bezetter die
klokken zou ontzien. Het Limburgse bedrijf ging voortvarend te werk.
Verdeeld over verschillende ploegen takelde het binnen een jaar
ongeveer 6700 klokken naar beneden. Op 24 plaatsen, onder andere
in Leerdam en Tilburg, werden ze
opgeslagen om ze vervolgens per
trein of boot naar Hamburg te vervoeren.
De klokken in Andel blijven niet
buiten schot. Op 22 januari 1943
wordt de klok uit de toren van de
Hervormde kerk, vanwege zijn opvallende blauwe kleur, de ‘Blauw
kerk’ genoemd, gehaald. Op de
klok stond het volgende te lezen:
“Tot loof en eere Godts ben ick
gegoten uit last van Hendrick Melsen van Veen ende Adriaen Joosten van Drunen, Kerckrentmeesters
tot Op Andel en de gemeente door
M.F.S.I.P. Anno 1648.” De klok is
nooit teruggekomen. In 1955 komt
er een nieuwe klok, een geschenk
van het Verjaringsfonds van de
kerkelijke gemeente. Op Tweede
Pinksterdag wordt de klok, gegoten
door de firma Van Bergen uit Heiligerlee, officieel overgedragen aan
de Kerkvoogdij. Het is deze klok
die nog elke zondag twee keer te
horen is. De toenmalige predikant,
Ds. Klaas Ooms, schreef naar aanleiding hiervan in het kerkblad Voetius: “En degenen, die voorheen
niet kwamen worden nu toch wel
weer extra uitgenodigd wanneer zij
de nodigende klokken horen.” De
nieuwe klok heeft ook een randschrift. Het herinnert aan de verdwenen klok. “Bekostigd door ’t
Verjaringsfonds. Daar d’oude klok
moest sneven hernam ik weer haar
plaats en taak in Andels kerk’lijk
leven. 1943-1945.” Deze tekst is
van de hand van Kees Biesheuvel.
Hij schreef ook een gedicht over de
nieuwe klok.

IN ANDEL LUIDEN DE
KLOKKEN, MAAR DAT
WAS NIET ALTIJD ZO
(vervolg)
Andels nieuwe torenklok
In zwijgen verzonken
Zijn luidklok vernield,
Stond tien jaar de toren
Beroofd en ontzield.
Zijn stem kon niet spreken
En wekken tot dank
Zijn tong niet meer zingen
Met lief’lijken klank.
Maar straks zal hij juichen,
Opnieuw en bereid
Hoe tien jaar geleden
Ons land werd bevrijd
Opnieuw gaan vertolken
Wat leefd’in zijn ziel
Toen dwars door het duister
’t Bevrijdingslicht viel
Zingt blijde dan mede
Herhaal het refrein,
Dat Neerland als natie
Zichzelf weer mag zijn.

De luidklok in de Romboutstoren
ondergaat hetzelfde lot. Vier dagen
nadat de klok uit de kerk is gehaald, wordt de klok op 26 januari
1943 uit de toren getakeld en op
transport gesteld. Deze klok in
1637 in Utrecht gegoten. Na de
oorlog is het spannend of nog klokken terug te vinden zijn. De klok uit
de Romboutstoren wordt teruggevonden, in Maastricht. Via een
omweg komt hij weer terug in Andel en wordt in september 1945 op
zijn plaats gehangen. Het is opvallend dat het verwijderen van de
klokken zo geruisloos gegaan is.
Als je mensen er naar vraagt, weet
haast niemand er wat over te vertellen. Mocht iemand het gezien
hebben, dan hoor ik dat graag. Ook
in de notulen van het kerkbestuur
wordt er met geen woord over gerept. Evenmin in de regionale kranten. Daarin lezen we wel in de da-

gen dat de klokken uit Andel verdwijnen, dat het rijwiel van controleur H. van Rijswijk is gestolen,
geen enkele werkloze staat ingeschreven, dat weer een griend gerooid en in bouwland zal worden
veranderd in het belang van de
voedselvoorziening en dat de Hervormde gemeente het plan heeft
opgevat in het kerkgebouw een
galerij te bouwen in verband met
een tekort aan zitplaatsen.

Aanvang: 17.30 uur (inloop vanaf
17.15 uur), locatie: De Schutskooi
bij de Geref. Kerk te Andel, kosten:
€ 8,-

Bronnen:
Het gedicht van Kees Biesheuvel is overgenomen uit deel 19 van de Historische
Reeks Land van Heusden en Altena
(Nieuwkuijk, 2010)

Ineke van Tilburg

De foto is gemaakt door Patrick Guytjes en
stond in het Brabants Dagblad van 23
februari 2010 toen een elektrische luidinstallatie werd aangebracht en dus niet
handmatig meer behoefde te worden geluid.

EET U MEE?
Voor de zomerstop nog één keer
gezamenlijk eten met mensen uit
uw eigen omgeving en genieten
van elkaars gezelschap en het
eten!
Doorgaans op de laatste zaterdag
van de maand en georganiseerd
door de gezamenlijke kerken in
Andel. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle mensen uit Andel
(ongeacht geloofsovertuiging) die
regelmatig alleen aan tafel zitten,
zowel jongeren als ouderen en
alles daartussenin ! Wel hanteren
wij een ondergrens van 18 jaar.
De maaltijden worden verzorgd
door vrijwilligers.
Lijkt het u ook leuk om wat klaar
te maken voor deze avonden: wij
kunnen nog wel wat vrijwilligers
gebruiken! U kunt inschrijven
wanneer het u uitkomt en u opgeven op onderstaand telefoonnummer of mailadres.
Die eerstvolgende avond staat gepland op zaterdag 25 mei 2019.

Wilt u graag komen eten, dan kunt
u zich vóór dinsdag 21 mei 2019
aanmelden bij Ineke van Tilburg,
tel. 0183-442224 of per mail: inekejohan@live.nl. Ook voor vervoer kunt u zich hier aanmelden. U
bent van harte welkom!

Algemeen
Onze collega’s van de Oranjevereniging brachten weer een programma voor elk wat wils. Complimenten van ons bestuur.
Korte terugblik 11 april
De jaarlijkse ledenvergadering
werd goed bezocht. De leden werden bijgepraat via een presentatie
op het scherm van nieuwe en lopende onderwerpen. Omdat wethouder Tanis ook graag de vergadering bij wilde wonen hadden we
met hem al voorbereidingen getroffen op 3 april, zodat niet alles
nieuw voor hem was. Wethouder
Tanis is het eerste aanspreekpunt
voor de kern Andel. Hij was onder
de indruk over hetgeen er in zo’n
kleine kern allemaal tot stand gekomen is op het gebied van de
leefbaarheid. De aangedragen punten uit de ledenvergadering zijn
voor bespreking en onderzoek
meegenomen naar het gemeentehuis. Er volgt een 2e vergadering
voor de uitslag. Wij maken ons
geen illusies dat voor alle aangedragen punten groen licht komt,
maar stilletjes hopen wij wel als
bestuur dat we met enkele serieuze
onderwerpen een start kunnen maken. Het blijven uiteraard adviezen,
maar meer dan een half jaar geen
actie wegens allerlei aanpassingen
bij de gemeente, is zonde van de
tijd die ermee verloren gaat.

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
Het is de bedoeling dat er bij de
gemeente twee medewerkers aangesteld worden die alleen de belangen van alle dorpsraden en platforms gaan behartigen en dat lijkt
ons een goede zaak, omdat dan de
wethouders ontlast worden en de
onderwerpen rechtstreeks op de
goede plaats terecht komen en dat
er controle over de voortgang van
toegekende onderwerpen is. We
hopen alleen dat de gemeente hier
druk achter zet. De wethouder en
diverse raadsleden hadden genoten van de avond, met name ook
van de duidelijkheid van de projectontwikkelaars. We zijn ook blij
met twee nieuwe bestuursleden
t.w. Anton van Rijswijk en Erik
Westerlaken, terwijl er van Anke
van Noorloos afscheid genomen
werd. We hadden ook graag een
dame in het bestuur terug gekregen, maar verzoeken aan diverse
kandidaten leverden geen succes
op.
Hoog genoteerde onderwerpen
op de agenda
 Rondje zwembad: Aanleggen
van een fiets/wandelpad vanaf
het fietspad langs de NeerAndelseweg (reclamezuil Sparta’30) binnendoor naar het
zwembad en dat dan aansluit
aan het bestaande pad naar het
Aelse Bos. In 1e instantie om het
gevaarlijke kruispunt grotendeels te vermijden. Misschien
kan het pad ook bijdragen aan
een bijenvriendelijke gemeente
en aan bloemrijke akkerranden
voor diverse insecten, de natuur
dus.
 Benutten/herinrichten
parkeerterrein De Rib
 Watertappunt (pomp)
 Huisartsenpost Altena in Andel
 Herinrichten Dr. Oosteromstraat
Uiteraard zijn wij bereid deze
onderwerpen op verzoek toe te
lichten. Dit zijn niet alle onderwerpen waar we ons mee bezig
houden, maar die staan op de
lopende agenda.
Opdat wij niet vergeten
1940 – 1947

Als deze uitgave in de bus valt is
de gedenkplaat onthuld, met de
namen die in de Tweede Wereld
oorlog en in Nederlands-Indië ons
ontvallen zijn. De wethouders Paula Jorritsma en Hans Tanis kwamen hiervoor naar ons dorp. Dit
vond plaats op woensdagmiddag
15 mei van 14.00 tot 15.00 uur. Het
is nooit de bedoeling geweest om
hier een bijeenkomst op 4 mei voor
te organiseren, omdat dit al in
Woudrichem gedaan wordt met
een dienst in de kerk en een bijeenkomst bij het oorlogsmonument. Het gaat erom dat wij de
(Andelse) mensen die in de Tweede Wereld oorlog (in Andel) en in
Nederlands-Indië gesneuveld zijn,
blijven herinneren.
Bouwen
Nog nooit zoveel plannen ontvouwd, waarbij de één wat verder
gevorderd is dan de ander. Keuze
uit diverse type woningen en prijsklassen. Kansen die aansluiten aan
de bouw op De Bronkhorst met de
Julianahof en Wilhelminahof. Fijn
dat er ook na de vakantie met De
Bloesemhoff en de appartementen
gezamenlijk gestart gaat worden.
Je hoeft Andel niet meer uit. Een
belangrijke zaak is dat de middenstand meegroeit.

TEAM VERHOEVEN
Team
Verhoeven
uit Andel organiseert op
vrijdag
14 juni 2019 een feestavond in de
kantine van VV Sparta 30 aan de
Neer Andelseweg. Vanaf 20.30
uur is de kantine open en de avond
vangt aan om 21.00 uur. De band
Bald & Grey uit Andel verzorgt de
muziek deze avond.
Wij hopen, en dat gaat vast lukken,
dat het een mooie avond zal worden. We kunnen veel meezingen
en maar ook luisteren naar mooie
instrumentale nummers. De nummers worden ook afgewisseld met
zang door verrassende zangeressen en een zanger.
De entree prijs is € 10,00 en de
opbrengst komt volledig ten goede
aan Samenloop voor Hoop en wij
als team Verhoeven hopen op een
grote opkomst, want het is allemaal
voor het goede doel, ten bate van
het KWF.
Team Verhoeven uit Andel

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit
Frans Sterrenburg (voorzitter),
Kees van der Linden (secretaris/penningmeester), Arie de Fijter,
Bas van den Heuvel, Anton van
Rijswijk en Erik Westerlaken (allen
algemeen bestuurslid).
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
UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ :
5 JUNI 2019

Nordic Walking
In de oudheid liepen herders en
pelgrims al met één of twee stokken op moeilijk begaanbaar terrein.
Zij gebruikten de stokken toen niet
om te trainen voor een betere conditie, maar voor de stabiliteit. Let
wel: iedereen kan met stokken lopen, maar nordic walking moet je
leren.
Wat is nordic walking?
Nordic walking is in 1997 in Finland
ontstaan als trainingsvorm omdat
langlaufers ook in de zomer wilden
trainen. Rond 2003 zijn in Nederland de eerste nordic walking trainers opgeleid en het lopen met
stokken heeft inmiddels veel Europese landen bereikt.

FYSIO ANDEL (vervolg)
Nordic walking is een aantal jaren
een echte hype geweest, maar ook
tegenwoordig zijn er nog veel mensen die deze sport beoefenen.

Het is een intensieve manier om je
lichaam te trainen tijdens het lopen.
Door het gebruik van de juiste
techniek en goede nordic walking
stokken kunnen de conditie en het
uithoudingsvermogen sterk worden
verbeterd. Het is belangrijk dat
nordic walking met de juiste techniek wordt uitgevoerd. Niet alleen
voorkomt dit blessures, maar bij
een juist uitgevoerde techniek
wordt ook een zo hoog mogelijk
rendement uit de inspanningen
behaald.
Waarom nordic walking?
Naast de voordelen die sportief
wandelen heeft, heeft nordic walking nog meer te bieden. Nordic
walking zorgt ervoor dat het wandelen effectiever wordt doordat de
rug-, schouder- en armspieren tijdens het wandelen intensief worden gebruikt. Tijdens de goed uitgevoerde Nordic Walking techniek
worden de spieren in nek, schouders en armen doorlopend aangespannen en ontspannen.
In vergelijking tot Sportief Wandelen is het energiegebruik gemiddeld
20% hoger. De belasting op het
hart-longsysteem neemt toe, terwijl
de ervaren zwaarte van de training
niet toeneemt. Het uiteindelijke

resultaat is dat een training effectiever wordt, zonder dat de belasting op de gewrichten, de rug en
benen toeneemt. Net als Sportief
Wandelen kan Nordic Walking door
iedereen beoefend worden, waar
en met wie je maar wilt.
Voordelen van nordic walking
 laag blessurerisico;
 snelle gezondheidswinst;
 je gebruikt ongeveer 90% van al
de spieren in je lichaam;
 je verbruikt meer energie dan bij
Sportief Wandelen;
 je komt in de buitenlucht en in
de natuur;
 de poles bieden steun en stabiliteit en verminderen de belasting
op de knieën, heupen, enkels en
wervelkolom;
 een groep betekent sociale contacten.
Nordic walking en wetenschap
Wetenschappelijk Onderzoek die
de invloed van Nordic Walking op
de gezondheid testte hebben positieve resultaten gepubliceerd voor
mensen met:
 Parkinson (Zie: Baatile et al.
2000)
 Etalage benen (Zie: Collins et al.
2003)
 Hart en long klachten (Zie: Aigner et al. 2004)
 Hogere leeftijd en Conditionele
beperkingen (Zie: Parkatti et al.
2002)
Nordic Walking: logisch verlengstuk van wandelen
Is het moeilijk om de techniek te
leren? Gewoon gaan lopen met
stokken is simpel. Maar voor echt
leren Nordic Walken, met de juiste
techniek, het goede ritme en het
juiste effect, is wel degelijk les nodig! Fysiotherapie
Andel biedt u een
gecertificeerde
instructeur die u in
6-8 lessen de correcte Nordic Walking techniek aanleert. Hierbij wordt
rekening gehouden met uw fysieke
gesteldheid,
zodat er ook verantwoord getraind
kan worden bij
patiëntengroepen

zoals hartpatiënten, diabetes mellitus, artrose, reuma, fibromyalgie en
COPD.
Hierbij is er de mogelijkheid om na
de 6-8 technieklessen voort te zetten in een gezamenlijk loopgroepje
waarbij we samen 1 keer per week
wandelroutes doorlopen conform
de conditie.
Kennismaking les
Wilt u individueel of als groep kennis maken met Nordic Walking, dan
kunt u altijd een kennismaking les
of introductie les volgen bij fysiotherapie Andel. Tijdens de Nordic
Walking tocht onder leiding van
een instructeur kunt u zelf ervaren
wat het is om met stokken te wandelen. Ook krijgt u informatie over
deze sport en over de materialen.
Als u het leuk vindt, kunt u daarna
besluiten om de Nordic Walking
techniek echt te leren door een
cursus te volgen. Maak familie,
vrienden en kennissen enthousiast
en kom Nordic Walken!

AVOND4DAAGSE ANDEL
Jij doet toch ook mee?
Het is weer zo ver! Op 21 mei a.s.
start de Avond4daagse! 4 dagen
lang loop je 2.5, 5 of 10 kilometer.
Onderweg mag je even uitrusten
met wat drinken en eten. Met op
vrijdag een gezellige optocht à Defilé!
Wanneer: 21 mei t/m 24 mei 2019.
Waar: Kantine Sparta ’30.
Hoe laat: Starten tussen 18.00 en
19.00 uur. Kosten: € 5,- als je voor
21 mei opgeeft. Op 21 mei € 6,Aanmelden
via
avond4daagseandel@hotmail.com

We zien je graag op 21 mei bij de
start.
Namens de werkgroep,
Jamie Wind

AEL IN EEN NOTENDOP
April 2019
In deze maand werden de families
Crielaard en Duyzer in Brakel in
rouw gedompeld door het overlijden van Eike Crielaard-Duyzer. Na
een langdurige ziekte overleed zij
op 20 april op de leeftijd van 84
jaar. Eike Crielaard-Duyzer, bij ons
bekend als Elly Crielaard, was afkomstig uit Brakel en getrouwd met
Gijs Crielaard. Zij hadden een tuinderij aan de Duizendmorgen. We
wensen deze families sterkte en
troost toe bij het verlies van een
geliefde zuster en schoonzuster.
Daarnaast leven we mee met alle
zieken thuis of elders. Er zijn in
onze gemeente diverse personen
ernstig ziek en we willen ook hen
sterkte en kracht toewensen
De felicitaties gaan deze maand
naar Henk Kraaij. Hij kreeg de
heuglijke tijding dat hij met Koningsdag, of eigenlijk een dag ervoor, een Koninklijke onderscheiding mocht ontvangen. Dit voor zijn
verdiensten bij de tennisvereniging
LTC Altena, alsmede voor het feit
dat hij vele jaren lang voorzitter
was van de Stichting Het Hervormd
Centrum De Ark, alsmede zijn vrijwilligerswerk voor deze kerk.
Bij de aubade op Koningsdag was
hij dus de enige bij deze aubade.
Wat mij betreft hadden hierbij ook
Ad de Graaf en Roland van Vugt bij
mogen zitten, want zij werden in de
loop van afgelopen maanden ook
koninklijk onderscheiden met de
versierselen voor Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Roland voor het feit dat hij een
aantal jaren deel uitmaakte van de
Provinciale Staten en Ad de Graaf
voor zijn langdurig raadslidmaatschap van de Gemeente Woerkum.
Door de vorming van de Gemeente
Altena viel hij helaas buiten de
boot, waardoor er een eind kwam
aan
zijn
raadslidmaatschap.
Roland van Vugt nam afscheid van
de Provinciale Staten, maar ruilde
deze stoel in voor die van wethouder van de Gemeente Altena,
waarbij Renze Bergsma afscheid
nam als wethouder van Woerkum,
maar hij zette zijn politieke loopbaan door bij de Provinciale Staten.

Ook
felicitaties
voor het echtpaar
Wim den Dekker
uit Bruchem die
50 jaar getrouwd
waren. Wim is
afkomstig uit Andel en hij woonde
destijds met zijn
ouders (te weten
Cees den Dekker, ofwel in de
volksmond toentertijd bekend als
Cees de Pinkhof)
aan de Zoutendijk
in Ael.
Ook nog de felicitaties voor Stichting Sport en Spel Gehandicapten
vanwege hun 40-jarig jubileum. Na
een lekkere maaltijd friet kon er
genoten worden van een optreden
van belevingstheater De Lachende
Zon. Dat viel, evenals de friet goed
in de smaak, waarna er na afloop
nog tijd was voor bakske leut met
een lekkernij.
Onder
omgevingsnummer
OV20190037/4137177 kon er een
besluit verleend worden voor de
realisatie van het zorgcomplex De
Bloesemhoff. Eindelijk zou ik zeggen.
Het jeugdorkest van AFC kwam in
het Friese Ureterp ook goed voor
de dag. Onder leiding van dirigent
Olaf Schipper nam het jeugdcorps
deel aan het Gouden Spiker Festival. AFC kwam daarin uit in de
Festival Divisie en wist onder de
negen deelnemende corpsen de
gouden bokaal te veroveren. Een
prima resultaat voor de jeugdige
blazers.
Ja en dan was er natuurlijk ook nog
de feestweek van OV Juliana met
als hoogtepunt D’n Aelse Dorpsquiz, waaraan een groot aantal
teams deelnamen. Winnaar met
801 punten werd het team Hells
Ael. Verder waren er ook diverse
activiteiten voor jong en oud. Een
zeer succesvolle week en voorzitter
Arnoud Verhoeven heeft al beloofd
er volgend jaar met het 100 jarig
bestaan van de OV Juliana te Andel weer een spektakelstuk van te
maken.

Liefhebbers en belangstellenden
voor de schietsport kunnen op zaterdag 18 mei terecht bij schietvereniging De Rommert. Deze vereniging houdt dan open dag. Liefhebbers worden dan in de gelegenheid
gesteld om met diverse wapens op
de schietschijf te richten en de
trekker over te halen. De schietbaan aan de Neer Andelseweg is
dan geopend van half tien tot vier
uur, voor de kleinsten is er een
luchtkussen, alsmede een leuke
attentie.
In de Bronkhorst wordt er nu dan
toch stevig gebouwd en zoals gezegd ook bij de Bloesemhoff, in het
centrum bij De Notenhoff zijn er al
meer activiteiten te bespeuren.
Tot slot wordt er nog gezocht naar
een nieuwe burgemeester van Altena. Er wordt al werk van gemaakt
en op 28 mei zal de commissaris
van de Koning van Noord-Brabant
een profielschets van die nieuwe
burgemeester vast gaan stellen.
Dan gaat de sollicitatie periode van
start en mogelijk dat Altena dan het
eind van het jaar een burgemeester
kan installeren. We wachten in
spanning af.
Arnold van Andel

INZAMELEN VAN
KLEDING
Dat wij kleding inzamelen is voor
velen natuurlijk niks nieuws. We
doen dat namelijk al meer dan dertig jaar en nu is dat al ruim tien jaar
voor de organisatie Gain (Global
Aid Network).

INZAMELEN VAN
KLEDING (vervolg)
Zij hebben hun distributiecentrum
op
´t
Zandt
in
Sleeuwijk.
www.gainhelpt.nu
en
www.facebook.com/gainsleeuwijk

Toch willen we het inzamelen van
kleding weer eens speciaal onder
uw aandacht brengen. Je staat er
misschien niet bij stil, maar jouw
(gebruikte) kleding blijft nodig en is
van grote waarde. Jaarlijks gaan er
vanuit Sleeuwijk veel transporten
met kleding en andere hulpgoederen naar o.a. naar Roemenië,
Oekraïne, Servië, Bulgarije en het
vluchtelingenkamp Lesbos in Griekenland. Bij het schrijven van dit
stukje is er juist een transport naar
Roemenië onderweg. We willen u
oproepen om je kleding voor groot
en klein, maar ook dekens, linnengoed, knuffels, speelgoed enzovoorts te blijven brengen naar het
houtenschuurtje, bij Thea en Anton
van Rijswijk op Gezetstraat 14 in
Andel.
Anton van Rijswijk

ANDELS FANFARE
CORPS
ONFK
Het Andels Fanfare Corps is zaterdag 6 april vierde geworden op de
Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten. AFC
speelde met zes andere orkesten
in de eerste divisie. De winst ging
naar fanfare De Eendracht uit Den
Ilp. Zij kregen 93 punten van de
jury. Op het ONFK in schouwburg
De Lawei was AFC als laatste aan

de beurt. Via een loting wordt de
volgorde van de orkesten bepaald.
Vervolgens beoordeelt een geblindeerde jury het gespeelde werk. In
de eerste divisie was het verplichte
werk ‘In Other Words’ van Marco
Pütz. De jury beoordeelde het Andels Fanfare Corps met 89 punten.
Gouden Spiker Festival
Het jeugdorkest van het Andels
Fanfare Corps deed zaterdag 13
april mee aan het Gouden Spiker
Festival in Ureterp. Het jeugdorkest, onder leiding van Olaf Schipper, was als eerste aan de beurt en
speelde een repertoire van 20 minuten. Dit repertoire was erg divers. We speelden een mars, er
was een hoornsolo van Sara Westerlaken en het eindigde met Braziliaanse klanken. Samen met 9 andere orkesten speelde het jeugdorkest in de Festival Divisie. Deze
divisie werd beoordeeld door Ivo
Kouwenhoven. De jury beoordeelde het jeugdorkest van het Andels
Fanfare Corps met een gouden
bokaal!
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 cultuur
in Nederland. Het Cultuurfonds
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 schepen of voor
een cabaret- of muziekfestival in de
regio. Deze week vindt ook de
Avond4Daagse plaats. Tijdens het
defilé zal de straatband van AFC
spelen.
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.
Waar en wat wij allemaal gaan
doen, is nog een groot geheim. Het
belooft een gezellig weekend te
worden!
Zaterdag 13 juli zullen de jeugd- en
groot orkest leden een gezamenlijk
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.
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

DIERENWEIDE NIEUWS
De dieren
Hierbij weer nieuws uit de dierenweide. Zoals al wel is opgevallen is
de dierenweide niet compleet. De
pony’s Kimber en Chicky zijn uit
logeren. Het was nodig om het gras
weer te laten bekomen, zodat de
dieren lekker kunnen blijven grazen
nu het mooie weer er aankomt.
Begin juni zullen ze weer terug in
de dierenweide zijn!
Bij de konijnen zijn 2 boompjes
geplant, zodat, als het weer een
warme zomer gaat worden, ze lekker in de schaduw kunnen liggen. 1
boompje heeft het niet overleefd,
omdat de konijnen het nodig vonden om aan de stam te knabbelen.

DIERENWEIDE NIEUWS
(vervolg)
De geiten hebben een speeltoestel
gekregen zodat ze lekker kunnen
spelen. Ze zijn er vaak op te vinden.
De varkens zijn ook vaak buiten te
vinden als het mooi weer is, maar
als het koud en nat is liggen ze
lekker warm in de stal.
De kippen zijn ook niet compleet. 1
kip is aangevallen door de haan en
wordt nu thuis bij vrijwilligster Ria
goed verzorgd.
Aelse
dag en
de dierenweide
Tijdens
de Aelse
dag zal
de dierenweide
geopend
zijn van
10.00 tot
16.00
uur. Tijdens deze dag kunnen de dieren
geknuffeld worden. Op deze dag
vragen we € 1,- entree voor de
kinderen. Dit geld kunnen we gebruiken voor de dieren. Kinderen
onder de 6 jaar mogen naar binnen
onder begeleiding van een volwassene. Hoe lief de dieren ook zijn,
het blijven dieren en er moet altijd
uitgekeken worden.

Vriend van de dierenweide
Zoals bekend is zijn we afhankelijk
van onze vrienden. We hebben al
veel vrienden, maar het zou fantastisch zijn als er nog meer vrienden
bijkomen. Daarom gaan we in juni
langs de deuren om te vragen of u
een vriend van de dierenweide wilt
worden! U kunt al donateur zijn
voor € 5,- per jaar! Meer mag natuurlijk ook 😊.
We hopen jullie te zien bij de dierenweide.
Namens de verzorgers van de dierenweide
Karin Drabbe

50-JARIG BESTAAN VAN
LTC ALTENA
De tennisvereniging bestaat op 16
mei a.s. 50 jaar, in 1969 opgericht
door een aantal pioniers met 1 gravelbaan en een zeer bescheiden
onderkomen, is uitgegroeid tot een
bloeiende vereniging met een
prachtige accommodatie, bestaande uit 6 verlichte banen en een
prachtig clubhuis.
Ten tijde van de oprichting ging het
er nog wat anders aan toe in tennisland, er bestond nog zoiets als
een ballotagecommissie en men
werd geacht in spierwitte kleding
op de baan te verschijnen. Beiden
zijn gelukkig al lang verleden tijd,
als we nu op het park rondkijken
zien we spelers van alle pluimage

en in alle leeftijden die, dankzij de
vier speciale banen het gehele jaar
kunnen spelen, daarnaast heeft
LTC Altena, dankzij hardwerkende
vrijwilligers, als een van de weinige
verenigingen in de regio ook de
oude vertrouwde gravelbanen nog
prima bespeelbaar.
Dankzij een strakke financiële
huishouding zijn we in de gelukkige
omstandigheid de beschikking te
hebben over 6 verlichte banen en
een prachtig clubhuis, rond de zomer gaan alle banen voorzien worden van ledverlichting.
Hoewel er landelijk sprake is van
een leden terugloop prijzen wij ons
gelukkig dat we ons ledental al
jaren stabiel kunnen houden op
195 leden. Dit aantal, afgezet tegen
het aantal banen maakt dat er vrijwel altijd direct gespeeld kan worden, een unicum in tennisland.
Mede dankzij de inspanningen van
2 tennisleraren wordt er bij onze
vereniging door zowel jeugd als
senioren aan de competitie in vooren najaar deelgenomen en de diverse commissies zorgen ook voor
een breed aanbod voor de recreatieve tennissers.
Er wordt alles aan gedaan om het
spelen tot een gezellig avondje uit
te maken door ervoor te zorgen dat
de kantine elke avond beschikbaar
is om na afloop met elkaar bij te
kletsen en de kas te spekken.
Vooruitlopend op het jubileum is er
alles aan gedaan om de vereniging
klaar te maken voor de toekomst.

50-JARIG BESTAAN VAN
LTC ALTENA (vervolg)

ORANJEVERENIGING
JULIANA

Zo gaan we de reeds eerder genoemde LED verlichting plaatsen,
hebben we de kantine voorzien van
dubbelglas en er is een geheel
nieuwe keuken geplaatst, waarin
we geen aardgas meer gebruiken,
kortom LTC Altena is klaar voor de
toekomst.
Om die toekomst vast te houden
wordt er veel tijd en energie gestoken in de jeugd, vrijspelen, training,
competitie en andere activiteiten
zorgen ervoor dat de jeugd zich bij
ons thuis voelt.
Tennis is een alle leeftijden sport,
men kan al heel jong beginnen en
je ziet steeds meer 70-plussers op
de baan, die dankzij een goede
ondergrond en het ontbreken van
fysiek contact, heel lang door kunnen spelen. Dus mocht u nu denken dat is misschien ook wel iets
voor mij, schroom dan niet en kom
een keer kijken en sfeer proeven.
Men kan altijd een proefles bij één
van onze tennisleraren nemen om
te zien of het iets is.

Terugblik feestweek april 2019.
Woensdag 24 april 55+ reis
We zijn deze feestweek begonnen
met een 55+ reis. De bezoekers
genoten van een heerlijke lunch in
de feesttent voordat de bus vertrok
richting Engelen. Daar lag een boot
op ons te wachten waarmee we
rond 13.00 uur vertrokken richting
de sluis bij Engelen. Bij het vertrek
genoten de bezoekers van een
heerlijke Bossche bol met een bakje koffie/thee. In de sluis bij Engelen moest er even gewacht worden
op een groot vrachtschip, voordat
er geschut kon worden. Na het
schutten zijn we verder gegaan
over de Maas richting het Maxima
kanaal. Ook daar werd er geschut
in de sluis bij Empel. Na deze sluis
hebben we dezelfde route terug
genomen. Op de boot werd er gezellig gekletst op het boven- en
benedendek onder het genot van
een drankje. Op tijd waren we weer
terug voor de bus richting Andel.
Daar stond een heerlijk warm buffet
op ons te wachten, verzorgd door ‘t
Buitenhoff. Al met al een geslaagde
dag waarbij de bezoekers in de
watten werden gelegd.

Op 18 mei staat er een receptie
gepland van 16.00 uur tot 18.00
uur en voor september staat er een
feestavond in de stijgers.
Denis Vos

Woensdag 24 april Tentbingo
De traditionele tentbingo zorgt altijd
voor een gezellige sfeer. Jong- en
oud genieten in spanning of zij een
prijs gewonnen hebben. Er waren
uiteraard de reguliere rondes en in

de pauze werden er nog mooie
prijzen verloot. De hoofdprijs was
dit jaar een prachtige tuin set.
Donderdag 25 april Finale avond
Dorpsquiz
Op donderdag 25 april stond de
finale avond van de Dorpsquiz op
het programma. Vanaf 20.00 uur
liep de tent langzaam vol. Rond
21.00 uur begon de prijsuitreiking
met een terugblik op de quizavond.
Er werd door de organisatie een
kijkje gegeven in alle gegeven tips
voorafgaand aan de quizavond.
Creatieve foto’s en filmpjes werden
getoond en verrassende antwoorden kwamen voorbij. Een kijkje in
de feiten en cijfers van de behaalde
punten en uiteindelijk rond de klok
van 22.00 uur was de winnaar bekend. Uiteindelijk hadden we wederom een nieuwe winnaar de
‘Hells Aels’. Op plek 2 eindigden
‘WeGo4It’ en op plek 3 ‘De Burgemeester’. De top 3 ging met een
leuk geldbedrag naar huis en de
Wisselkaai blijft uiteraard een jaar
lang in het bezit van de winnaar
‘Hells Aels’. Alle deelnemers nogmaals bedankt voor weer een geweldige quiz.
Vrijdag 26 april Tent=tent
Tent=tent op de avond voor Koningsdag is eigenlijk ook een jaarlijks terugkerende traditie. Een gezellige avond in de feesttent, waarbij heerlijk gekletst en gedanst mag
worden. Dit jaar verzorgde de DJ
niet alleen plaatjes uit de 80’s en
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90’s, maar de DJ zong zelf ook nog
een paar nummers om het publiek
in de stemming te brengen.
Zaterdag 27 april Koningsdag
Koningsdag 2019. Om 8.00 uur
werden de inwoners van Andel
gewekt door het luiden van de klok.
Vanaf half 9 begon het dorpsontbijt
om de dag met een goed gevulde
maag te beginnen. Met verse
broodjes, beleg, fruit en natuurlijk
een gebakken eitje was het genieten voor de Andelnaren.
Na het dorpsontbijt stond de aubade op de planning. Het was nog
even spannend of het buiten kon,
maar uiteindelijk waren de weergoden ons goed gezind. Tijdens de
aubade werd natuurlijk het Wilhelmus gezongen, werd er stil gestaan
bij het programma voor deze dag
en werd de gedecoreerde, in de
persoon van Henk Kraaij, in het
zonnetje gezet. We mochten tevens wethouder Tanis van de
nieuwe gemeente Altena welkom
heten in Andel en hij benadrukte
nogmaals hoe actief Andel is in het
organiseren van activiteiten voor de
bewoners. Voorzitter Arnoud Verhoeven deed nogmaals een oproep
aan de inwoners om zich in te blijven zetten voor deze activiteiten.
Met het grote programma van 2020
voor de boeg kunnen wij nog
steeds alle hulp gebruiken. Na de
aubade was er ruimte voor een
bakkie in de feesttent en gingen de

kinderen zich opmaken voor de
versierde optocht. Prachtig om te
zien hoe de kinderen Koningsdag
op deze manier beleven en goed
om te zien dat zij op jonge leeftijd
al deze tradities meekrijgen die
horen bij Koningsdag. ’s-Middags
begon het programma met het spel
‘Wie is de mol’. Heel fanatiek werd
er gespeeld om zoveel mogelijk
geld te verzamelen en natuurlijk
werd er gespeurd om de Mol te
ontmaskeren. Ook deze spellen
vonden in- en rondom de feesttent
plaats. De springkussens mochten
ook niet ontbreken deze dag. Voor
alle leeftijden was er een kussen
aanwezig. De stormbaan was verreweg het populairst. Op een kleine
botsing na ging het allemaal goed.
DJ Julian zorgde de gehele middag
en avond voor een gezellige sfeer
in de feesttent. Een goed gevulde
tent genoot van een drankje of een
lekker stukje vlees van de BBQ. De
kinderdisco werd deze keer versierd met ballonnen en er werd
volop gedanst door de kinderen. In
de loop van de avond ging iedereen op zijn gemakje naar huis en
konden wij terugkijken op een
prachtige dag.
We kijken zeer tevreden terug op
onze activiteiten. Dit jaar hebben
we ervoor gekozen om een grotere
feesttent neer te zetten en dit heeft
zijn uitwerking gehad. Het was
meerdere dagen weer een heerlijk
samenzijn in de tent op een gemoedelijke manier. Wij zijn erg blij
met alle complimenten en feedback
die wij mochten
ontvangen.
Wij
willen
allereerst
alle
vrijwilligers
bedanken
voor
hun inzet. Tentbouwers, reisbegeleiders, buffethulpen, barvrijwilligers,
muntjesverkopers,
entreehelden,
EHBO’ers, werkgroep leden, spelleiders, verkeersregelaars en iedereen die wij nog
vergeten
zijn.
Dank voor weer
een aantal onvergetelijke dagen.

Zonder jullie zou dit niet mogelijk
zijn. Ook aan alle sponsors die ons
op wat voor manier ook geholpen
hebben een groot dank jullie wel.
Zonder deze bijdrage lukt het ons
niet om zo groot uit te pakken en
wij zijn ontzettend blij met jullie.
Als laatste natuurlijk jullie Andelnaren. Dank voor jullie komst en
het enthousiasme wat jullie meebrengen. Deze feestweek geeft ons
vertrouwen om vanaf nu volop aan
de slag te gaan met 2020. Ons
jubileumjaar, waar wij als vereniging 100 jaar mogen bestaan.
Heeft u nog een idee, wilt u misschien meehelpen of heeft u vragen. Laat het ons weten. Nogmaals
dank aan iedereen die ons steunt
en we zien elkaar snel tijdens onze
volgende activiteit.
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

