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Jaargang 28 
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DORPSBLAD ANDEL wordt uitge-
geven onder auspiciën van Onder-
nemersvereniging “De Linden” te 
Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-
Ael, alleen de maanden juli en 
augustus verschijnt het dorpsblad 
niet. Aktu-Ael wordt verspreid in 
Andel en wordt toegezonden aan 
belanghebbenden. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de in-
houd. Overnemen van teksten uit 
dit blad is toegestaan. 
 
 
Redactie:  
Kees en Ria van der Linden, Abra-
ham Kuyperstraat 28,  
4281 ME ANDEL,  
tel. 0183-449304 / 06-53945404 
 
 
Bankrekening:  
NL17 RABO 03415 19 677 
Ondernemersvereniging De Lin-
den, t.n.v. Dorpsblad Andel. 
 

Kopij plaatsing is vrij voor iedereen, 
behoudens degene die enig com-
mercieel belang dient. De redactie 
mag kopij weigeren, zonder opgaaf 
van redenen. 
 
Adverteren is toegestaan voor alle 
ondernemers uit Andel. Elders ge-
vestigde ondernemers kunnen 
eveneens adverteren, zij mogen in 
geen concurrentieverhouding staan 
met Andelse ondernemers.  
Advertenties dienen zoveel moge-
lijk druk klaar aangeleverd te wor-
den.  
 
Teksten dienen getypt, of via email 
aangeleverd te worden. 
c.vanderlinden@hetnet.nl 
 
Tarieven advertenties in Euro’s  
per uitgave 
 
Formaat   10x        5x        1x-4x 
1/1 A4      130,-   137,50     145,- 
 ¾  A4      100,-   107,50     115,- 
 ½  A4     77,50     85,-       92,50 
1/3 A4     61,50     69,-       76,50 
 ¼  A4       50,-      57,50       65,- 
1/8 A4       35,-     42,50        50,- 
 
Prijzen zijn incl. 21% BTW 
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
6 

Seizoen 2019 - 2020 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van 
Aktu-Ael’ worden. Hieronder vindt 
u de gegevens om het dorpsblad 
financieel te ondersteunen.  
Rekeningnummer: 
NL17RABO0341519677 t.n.v. 
Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften 
zijn van harte welkom. 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2019 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 

van de kopij in 2019. 
 

2 oktober 2019 
6 november 2019 
4 december 2019 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Als ondernemersvereniging zijn 
we enorm blij met alle bouwactivi-
teiten die er momenteel in ons 
dorp plaatsvinden. Dit is heel, 
goed voor onze ondernemers 
maar ook voor de leefbaarheid in  

het dorp. Het is lang stil geweest, 
maar nu is er dus eindelijk een 
inhaal slag. 
 
Als ondernemersvereniging be-
hartigen we de belangen van on-
ze ondernemers op verschillende 
fronten. Zo hebben we ook in-
vloed op het digitale onderne-
mershuis wat volgende maand 
actief wordt. Als u daar suggesties 
voor hebt straks en zaken mist, 
laat het ons weten. 
 
Op 21 september hebben nog een 
evenement waar we als leden 
onderling de band kunnen verste-
vigen en bij een collega onderne-
mer in de keuken gaan kijken. 
Eerst gaan we op bezoek bij 
Landbouw bedrijf Branderhorst in 
Eethen. Dit is een precisie land-
bouwbedrijf die alle moderne mid-
delen in huis heeft om optimaal in 
te kunnen spelen op weersinvloe-
den en dergelijke op hun akkers. 
Daarna gaan we nog gezellig boe-
rengolf spelen bij mini camping 
het Waike van Cees en Hanny 
van Andel. Met tot slot een BBQ 
die keurig verzorgd gaat worden 
door het team van ‘t Buitenhoff. 
 
Onze ledenvergadering houden 
we op 9 oktober in ’t Buitenhoff, 
naast het huishoudelijk gedeelte 
staat er ook een informatief ge-
deelte op het programma. De le-
den zullen we nog per nieuwsbrief 
verder informeren. Overweegt u 
om lid te worden van onze onder-

nemersver-
eniging, 

maar wilt u 
eerst eens 
kennis ma-
ken, dan 
bent u op 9 
oktober van 
harte wel-
kom. 
 
Verder wil-
len we ie-
dereen vra-
gen om na 
te denken 

over kandidaten voor de Rom-
boutsprijs 2019. Welke inwoner 
van Andel of vereniging  denkt u 
dat er in aanmerking komt voor de 
Romboutsprijs, geef het door aan 
Ria van der Linden, 
c.vanderlinden@hetnet.nl. Zij 
stuurt deze nominaties door aan 
de jury die uiteindelijk een voor-
dracht doet aan het bestuur. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 
 
 
EET U MEE?   
 
Gezellige maaltijden met mensen 
uit uw eigen omgeving en genie-
ten van elkaars gezelschap! Ge-
organiseerd door de gezamenlijke 
kerken in Andel.  Deze maaltijden 
zijn bedoeld voor alle mensen uit 
Andel (ongeacht geloofsovertui-
ging) die regelmatig alleen aan 
tafel zitten.  
Dit is natuurlijk niet aan een be-
paalde leeftijd gebonden en be-
treft jongeren, ouderen en alle 
leeftijden er tussenin.  
 
In principe worden de avonden 
gehouden op elke laatste zater-
dag van de maand, uitgezonderd 
de zomermaanden.  Maar wat is 
een regel zonder uitzonderingen, 
zie hieronder.  De maaltijden wor-
den verzorgd door vrijwilligers die 
hun uiterste best doen u iets lek-
kers voor te schotelen! 
 
Die eerstvolgende avond staat 
gepland op zaterdag 21 septem-
ber 2019 (dit i.v.m. burendag), 
aanvang: 17.30 uur (inloop vanaf 
17.15 uur), locatie: De Schutskooi 
(Geref. Kerk) Andel, kosten: € 8,-  
 
Wilt u graag komen eten, dan kunt 
u zich vóór dinsdag 17 septem-
ber aanmelden bij  Ineke van 
Tilburg, tel. 0183-442224 of per 
mail: inekejohan@live.nl. 
U bent van harte welkom! 
 
Ineke van Tilburg 

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl
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Voor koor “Van alles Wâ” is ook het 
nieuwe seizoen begonnen en onze 
eerste repetitie avond is al ge-
weest. Het was op 26 augustus, 
een zeer warme avond, dus be-
gonnen we buiten en na de pauze 
binnen. Er waren nog leden op 
vakantie, maar we hadden er weer 
zin in. Oefenen voor ons optreden 
in Oosterhout op zaterdag 28 sep-
tember bij het korenfestival KOM. 
Daarna gaan we aan de slag voor 
ons 15 jarig jubileum op 9 novem-
ber in ’t Buitenhoff. Samen met 
Muiterij Kantje Boord gaan we er 
een mooie en gezellige avond van 
maken. Entree is gratis, dus dat 
mag geen belemmering zijn om te 
komen luisteren naar wat wij ten 
gehore zullen brengen. Aanvang 
20.00 uur.  
 
Op vrijdagmiddag 20 december 
mogen wij de kerstmiddag verzor-
gen bij Stichting de Zalmtrek in 
Woudrichem, een ouderenvereni-
ging waar we een aantal jaren ge-
leden dit ook hebben gedaan en 
blijkbaar goed is bevallen. 
 
Graag wil ik ook nog vermelden de 
“Samen Loop Voor Hoop” waar we 
ook gezongen hebben op zaterdag 
29 juni. Wat was het warm, maar 
we hebben daar met veel liefde, 
emotie en plezier mogen zingen 
voor het goede doel. Bijna iedereen 
heeft wel iemand die aan kanker 
heeft gehad of zelfs overleden is, 
ook bij ons op het koor hebben wij 
er mee te maken gehad en nog 
hebben. Wij willen graag de orga-
nisatie bedanken voor dit prachtige 
evenement voor het KWF. 
 
De Rabo ClubSupport actie is ook 
weer gestart en wij vragen u/jou als 
je lid bent van de Rabobank om te 
stemmen op ons koor, zodat wij 
tijdens de uitreiking een mooi be-
drag mogen incasseren, waar we 
dan ook weer materiaal voor kun-
nen aanschaffen. Er kan gestemd 
worden vanaf 27 september a.s. 
 
 

 
“Van alles Wâ” is een gezellig koor 
en we hebben een mooi ledenaan-
tal, hebben een zeer gevarieerd 
repertoire, maar ook wij vinden het 
fijn als er nog meer mensen bij ons 
koor komen zingen en plezier heb-
ben, want zingen is zo ontzettend 
leuk. Dus schroom niet en voel je 
welkom om eens te komen luiste-
ren. Maandag avond om 20.00 uur 
kantine Sparta 30 elke 2 weken. 
Kijk op onze site 
www.andelskoor.nl op onze FB 
pagina. 
 
Namens koor “Van alles Wâ” 
Ria van der Linden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe muziekseizoen is be-
gonnen! De repetities zijn weer in 
volle gang en bij een nieuw seizoen 
horen nieuwe activiteiten. Hierbij 
informeren wij u over enkele agen-
dapunten komend seizoen.  
 
MusicAel 
Oranjevereniging Juliana houdt 
zaterdag 28 september haar tradi-
tionele 'MusicAel'. Een muzikale 
avond vol verrassingen met als 
thema ‘Songs of the world’. Dit be-
looft een verrassende avond te 
worden met muziek van Diederick 
Ensink, Nadia de Cloe en Andels 
Fanfare Corps. Op deze avond 
komen o.a. nummers voorbij van 
Ed Sheeran, Queen en Elvis. 
Kaartjes zijn in de voorverkoop te 
koop bij de Spar en drogisterij Ver-
beek voor € 7,50. Kaartjes aan de 
deur zijn € 10,-. Aanvang: 20:00 
uur in de Voorhof te Andel.  
 

Altena Streekfestival 
Andels Fanfare Corps is begonnen 
met de voorbereidingen voor het 
Altena Streekfestival. Hier zal zo-
wel het jeugd- als het groot orkest 
dit jaar aan mee doen. Voor beide 
orkesten is een mooi te beoordelen 
stuk gekozen waar de leden op dit 
moment hard aan het repeteren 
zijn.  
 
Rabo ClubSupport 
Andels Fanfare Corps neemt dit 
jaar deel aan de Rabo ClubSup-
port. Deze actie is gericht op clubs, 
stichtingen en verenigingen. Hier-
door worden er mensen samenge-
bracht, talenten benut, sociale net-
werken opgebouwd en helpen we 
elkaar verder. Dit moet niet alleen 
gekoesterd, maar ook gesteund 
worden. Daarom geeft Rabobank 
ieder jaar een deel van de winst 
aan verenigingen door het hele 
land. Als vereniging proberen wij 
zoveel mogelijk stemmen op te 
halen. Stemmen is mogelijk van 27 
september tot en met 11 oktober 
2019. Wilt u meer informatie over 
de Rabobank Clubkas Campagne 
of wilt u graag uw stem uitbrengen. 
Ga naar www.rabo-
clubsupport.nl/altena-
bommelerwaard/deelnemers. 
Iedere stem is geld waard! 
 
Sponsorkliks 
Koopt u wel eens iets online en wilt 
u ons sponsoren op een makkelijke 
manier? Vanaf nu kunt u via 
www.sponsorkliks.com/products
/shops.php?club=9875 uit ruim 
300 winkels kiezen waar u precies 
hetzelfde betaalt, maar gaat er een 
commissie naar uw sponsordoel. U 
sponsort ons dus gratis! 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
activiteiten van het Andels Fanfare 
Corps? Volg ons dan op Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of bezoek onze website 
via www.andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 
 
 
 
 

http://www.andelskoor.nl/
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EVENEMENTEN KALENDER 
 
SEPTEMBER 2019 
15  Geref. Kerk: Jeugddienst met Chris Snoep, 
      m.m.v. 4tune. 
18  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
21  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
28  De Notenhoff: Dorpsontbijt / Burendag. 
28  OV Juliana: MusicAel i.s.m. AFC. 
28  Van alles Wâ: Festival KOM - Oosterhout. 
29  Geref. Kerk: Themadienst “Schepping” in  
      De Voorhof, aanvang 18.30 uur. 
 
OKTOBER 2019 
  3  Dorpsraad Andel: Voorlichtingsavond over 
      Alcohol en drugs preventie i.s.m.  
      Buurtpreventie Andel, gemeente Altena en  
      Politie, ’t Buitenhoff 19.30 uur.. 
  4  OV Juliana: Lampionnenoptocht. 
  7  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
  8  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
  9  OV De Linden: Ledenvergadering, in  
      ’t Buitenhoff om 20.00 uur. 
12  OV Juliana: Pre-party – Party like it’s 2020 in  
      ‘t Buitenhoff, aanvang 20.30 uur. 
13  Geref. Kerk: Jeugddienst met Christian 
      Verwoerd. 
14-10 t/m 19-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
17  Sparta ’30: Alg. Ledenvergadering, 21.00 uur. 
19  AFC: Try-out concert: Groot orkest i.s.m.  
      fanfare Prins Hendrik uit Aalst. 
25  Sparta ’30 Jeugdcie.: Voetbal clinic. 
26  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
28  Van alles Wà: Festival KOM - Oosterhout. 
 
NOVEMBER 2019 
  1  Geref. Kerk: Oliebollenactie. 
  2  AFC: Altena streekfestival. 
  4  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
  8  AFC: Darttoernooi “Open Andel 2019”. 
  9  Van alles Wâ: 15 jaar m.m.v. Muiterij Kantje  
      Boord, in ‘t Buitenhof, 20.00 uur. 
12  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
13  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
14  OV De Linden: Christmas walk. 
16  AFC: Vrienden- en sponsorconcert. 
17  Geref. Kerk: Jeugddienst met Harmen van  
      Wijnen, m.m.v. One Desire. 
21-11 t/m 27-11 
        Actie gezamenlijke Kerken in Andel. 
23  AFC: Intocht Sinterklaas. 
30  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
DECEMBER 2019 
10  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
11  OV Juliana: Kerstbingo,  20.00 uur  
      in ‘t Buitenhoff. 
14  OV De Linden: Christmas walk. 
21  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
20  Van alles Wâ: Kerstmiddag  
      Zalmtrek Woudrichem.  

 
DECEMBER 2019 (vervolg) 
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. 
 
JANUARI  2020 
  1  AFC: Nieuwjaarsconcert. 
  4  Soli Deo Gloria: Benetietconcert. 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. 4tune. 
25  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
FEBRUARI  2020 
  6  OV De Linden: Buffet en uitreiking  
      Rombouts prijs, 19.00 uur. 
16  Geref. Kerk: Jeugddienst met Timo Hagendijk, 
      m.m.v. gospelkoor Shine. 
29  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
MAART  2020 
15  Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Concrete. 
28  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
APRIL  2020 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst met Pal Balogh, 
      m.m.v. Marcel van der Poel + band. 
 
MEI  2020 
17  Geref. Kerk: Jeugddienst met Corné Burger, 
      m.m.v. Annemarie Bergstra. 
30  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
Vet gedrukt = nieuw 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
De 28ste jaargang van Aktu-Ael 
gaat in en het blad heeft een ande-
re kleur gekregen, want hij komt 
voortaan uit in full colour. Voor de 
adverteerders fijner en ook voor 
logo’s van verenigingen. 
 
De Notendop van Arnold van Andel 
zullen we moeten missen, want hij 
heeft nu echt aangegeven, in de 
editie van juni, dat hij is gestopt. 
Wij zijn hem erg dankbaar voor de 
stukjes, met heel veel informatie 
over van alles en nog wat, die hij 
heeft geschreven. Nogmaals, Ar-
nold heel hartelijk dank namens 
alle lezers van Aktu-Ael. 
 
Het hing er om of het blad door-
gang kon vinden, maar door te kij-
ken naar het kostenplaatje en te 
bezuinigen op drukkosten, is er nr. 
271 in elk geval wel. We zullen de 
adverteerders blijven vragen om te 
blijven adverteren en ook de bij-
drages van “De Vrienden van de 
Aktu-Ael” zullen hopelijk door blij-
ven gaan. Alle giften zijn uiteraard 
van harte welkom. Mochten er on-
dernemers zijn uit Andel die ook 
willen adverteren, maar geen lid 
zijn van de Ondernemersvereni-
ging, neem contact op met ons dan 
kijken wij wat er mogelijk is. Als 
ondernemers adverteren niet ren-
dabel vinden, een gift is ook van 
harte welkom. 
 
Wat betreft de activiteiten in ons 
dorp blijft Aktu-Ael nog steeds het 
blad voor om in te schrijven. On-
dernemersvereniging De Linden, 
AFC, Oranjevereniging Juliana, de 
PCOB en de plaatselijke koren, 
leveren soms een stukje in. Ook de 
Dorpsraad en Teus van Tilborg zijn 
vaste schrijvers. Er zijn veel meer 
verenigingen in het dorp, dus 
schroom niet, presenteer gewoon 
je club. Er zijn diverse verenigingen 
die een jubileum hebben dit nieuwe 
seizoen. In november van dit jaar 
viert koor “Van alles Wâ” haar 15de 
verjaardag. AFC vierde dit jaar 
haar 125ste verjaardag en verspreid 
over het hele jaar waren/zijn er 
activiteiten. Voetbalvereniging 
Sparta ’30 viert in 2020 haar 90ste 
verjaardag en Oranjevereniging 
Juliana viert in 2020 haar 100ste 
verjaardag met vele activiteiten, die  

 
in dit blad uitgebreid aan bod ko-
men. Ook koor Soli Deo Gloria viert 
op 4 januari 2020 haar 60-jarig 
jubileum en doet dat door een Be-
nefietconcert.  
Geef tijdig je activiteit door, dan 
zetten wij het sowieso in de eve-
nementen kalender. 
 
Hierboven staan jubilea vermeld 
van verenigingen, maar we willen 
toch ook nog een bijzonder jubile-
um vermelden, want op 13 augus-
tus vierde Teus van Willegen zijn 
80ste verjaardag. Nu zult u zeggen 
wat is daar zo bijzonder aan, er zijn 
er meer die 80 worden. Toch vin-
den wij het de moeite waard om 
Teus te vermelden, want als er een 
iemand is in het dorp die klaar staat 
voor mensen, is hij het wel. Is er 
iets met je auto, bel even Teus en 
hij stapt met de sigaret in de 
mondhoek in de auto en hij haalt je 
op of helpt je auto weer aan de 
praat om zo naar de garage te rij-
den, welk uur van de dag maakt 
niet uit en dat 6 dagen per week. 
Van harte nog Teus en wij wensen 
je nog vele zorgzame jaren voor 
alle autobezitters, maar vooral voor 
je familie. 
  
Als deze Aktu-Ael verschijnt zijn de 
scholen alweer begonnen. Voor de 
kinderen die afgezwaaid zijn op De 
Zaaier en Voetsius school wordt 
het spannend. Zij moeten gaan 
fietsen naar een school verder van 
huis, maar voor de allerkleinste die  

 
voor het eerst naar school gaan, is 
het net zo spannend, misschien 
voor de ouders nog wel het span-
nends, want dan begint de tijd dat 
je je kinderen begint los te laten.  
De geslaagde leerlingen van het 
voortgezet onderwijs gaan alweer 
verder de wereld in, op naar het 
midden of hogere beroepsonder-
wijs. Wij wensen alle leerlingen van 
jong tot oud heel veel succes en 
doe je best. 
 
Arnold schreef ook altijd iets over 
wie er overleden zijn in de afgelo-
pen tijd. Dat is nu wel lastiger, want 
wij kennen niet al die ouderen die 
hier ooit woonden. Toch willen we 
ook in deze Aktu-Ael stilstaan bij 
het overlijden van mensen die in 
Andel voor velen bekend zijn. Jos 
Schouten, de bakker die altijd voor 
iedereen klaar stond en de heerlij-
ke broden, broodjes, gebak enz. 
ook nog kwam bezorgen als je dat 
vroeg, overleed op 28 juni. De zoe-
te inval was het daar. Jos heeft het 
stokje overgenomen van Vader 
Rien en was samen met zijn broer 
Chris de derde generatie bakkers 
Schouten. Daar is nu een einde 
aangekomen met het overlijden 
van Jos. Zijn broer was al eerder 
gestopt, maar hielp nog veel mee. 
Ook had Jos veel helpers, die sinds 
hij problemen had gekregen met 
zijn knie, hem bijstonden. Wij wen-
sen Adri, zijn vrouw, en alle men-
sen die dicht bij hem stonden, veel 
sterkte. 



NOOT VAN DE REDACTIE 
(vervolg) 
 
Op 30 juli jl. overleed Thea van 
Rijswijk, ook iemand die in heel het 
dorp bekend was. Samen met haar 
man Anton zamelden zij kleding in, 
achter in het schuurtje, voor men-
sen die dit goed kunnen gebruiken. 
Ook Thea stond voor iedereen 
klaar, zij bracht fruit, groente en 
bloemen uit eigen tuin bij mensen 
die dat nodig hadden, om hen een 
hart onder de riem te steken. Ze 
bezocht veel mensen en deed dat 
vanuit haar christen zijn, omdat dat 
voor haar een opdracht was. Wij 
wensen Anton, Astrid en haar kin-
deren veel sterkte bij dit gemis.  
 
Ook overleed op 5 augustus Riet 
Nauta-Balk op 80 jarige leeftijd. Ze 
woonde met haar man Reino aan 
de Hoge Maasdijk en sinds een 
aantal jaren was ze opgenomen in 
Oosterhout. Dit echtpaar was ook 
altijd overal waar iets georgani-
seerd werd en Riet was een zeer 
verdienstelijk kunstenares Kera-
mieken. 
 
Op 27 augustus overleed Wijntje 
Sterrenburg-Krijgh, de vrouw van 
Jan Sterrenburg, ook van die men-
sen die in het dorp altijd bezig wa-
ren met vrijwilligerswerk, collectes 
en vooral voor de EHBO. Zij woon-
de sinds kort in Wijk en Aalburg, 
maar is nu weer terug in Andel en 
bij haar man Jan, die in 2014 over-
leed, bijgezet op de Algemene Be-
graafplaats aan de Neer An-
delseweg. Wij wensen de families 
veel sterkte. 
 
De Noot van de redactie wordt 
door veel woorden één pagina in 
onze 271ste Aktu-Ael, en een kort 
gedichtje wat we vonden op inter-
net over ‘woorden’ om deze pagina 
mee af te sluiten. 
 

Woorden 
 

Woorden op mijn scherm 
woorden in mijn hart 
woorden in mijn ogen 
woorden heel apart. 

 
Woorden die mooi klinken 

woorden met een lekkere geur 
woorden met een bijzondere klank 

woorden met een heldere kleur. 

Woorden die je vaak moet horen 
woorden die je dag maken 

woorden die je hart binnen dringen 
woorden die je gevoelens raken. 

 
Ria en Kees van der Linden 
 
 

Ouderenadviseurs van Trema 
geven advies en informatie om 
langer zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen. 
 
Wilt u gratis advies over wonen, 
zorg, welzijn, vervoer of financiën? 
Zit u met vragen of onduidelijkhe-
den? U kunt hulp inschakelen van 
een ouderenadviseur van Trema. 
De vrijwillige ouderenadviseurs 
komen bij u thuis om u te informe-
ren over activiteiten en voorzienin-
gen die er zijn. Ons werkgebied is 
voormalig gemeente Werkendam 
en Woudrichem. 
Stelt u een bezoek op prijs of wilt u 
meer informatie? Neem dan con-
tact op met Trema welzijn via tele-
foon 0183-408444. 
 
Aline Vervaart 
 
 
JAN NICO SCHOLTEN 
BLIJ VERRAST BIJ  
AFSCHEID VRIENDEN 
VAN DE NOTENHOFF 
 
Jan Nico Scholten heeft zaterdag 
13 juli onder grote belangstelling 
afscheid genomen van de stichting 
Vrienden van de Notenhoff. Dit 
gebeurde tijdens een bijeenkomst 
in het zorgcentrum waar hij een 
lange periode aan verbonden is 
geweest. 35 jaar was hij voorzitter 
van de stichting, maar daarvoor 
was hij er ook al bij betrokken. Ooit 
noemde hij het tehuis zijn ‘troetel-
kind’.  
 
Bij het afscheid had Lisette van 
Bokhoven, bestuurder van Zorg-
plein Maaswaarden, waardering 
voor Scholten en de stichting, die 
bijgedragen heeft aan het welzijn 
van de bewoners door het financie-
ren van projecten. Ook nu was er 
weer een geschenk: screens voor 

de hooiberg in de tuin. Bewoners 
kunnen nu uit de wind in de hooi-
berg zitten. Scholten stelde ze in 
gebruik. Hij zei het heel bijzonder 
te vinden deze, voor hem laatste 
handeling als voorzitter, te mogen 
verrichten. Tevens onthulde hij een 
bordje met zijn naam bij een naar 
hem genoemd pleintje. Al met al 
was hij blij verrast en dankbaar met 
het hem aangeboden afscheid.  

 
Bij de foto: 

Jan Nico Scholten stelt de screens 
in gebruik met naast hem zijn op-
volger Wim Duizer (l), zijn zoon en 
echtgenote. 
 
Teus van Tilborg 
 
 
THEMADIENST 
 
Op zondag 29 september a.s., 
aanvang 18.30 uur zal er in de 
Geref. Kerk “De Voorhof”  in Andel 
een themadienst worden gehou-
den. Het thema “Schepping” zal in 
deze dienst centraal staan. Aan 
deze dienst wordt medewerking 
verleend door het Mannenkoor 
Onderling Genoegen uit Nieuwen-
dijk o.l.v. Johan den Hoedt. Ds. 
Gertjan Boer uit Rhenen zal de 
meditatie verzorgen. 
Het belooft een inspirerende sa-
menkomst te worden. U/jij wordt 
dan ook van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. 
 
De liturgiecommissie. 
 
 
 
 



EEN HALVE EEUW 
TERUG IN DE TIJD 
 
door Teus van Tilborg 
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat 
Neil Armstrong als eerste mens 
voet op de maan zette. Het maakte 
indruk. Een mens op de maan, het 
werd voor onmogelijk gehouden. 
Uitgebreid werd er deze zomer in 
de media aandacht aanbesteed. 
Veel aandacht kreeg ook het 
Woodstock Popfestival in Amerika 
en de invoering van de Belasting 
Toegevoegde Waarde (BTW). 
Kortom gebeurtenissen en feiten 
die ik me nog heel goed herinner. 
Het was voor mij aanleiding om 
eens te kijken wat er in Andel in 
1969 zoal speelde. Een willekeuri-
ge greep zonder volledig te willen 
zijn. 
 
Butagas 
De zeventigers en tachtigers van 
nu, zijn de twintigers en dertigers 
van toen. Ze draaiden de muziek 

van de Beatles en de Rolling Sto-
nes, gingen uit naar het Lido in 
Waalwijk en De Ster in Nieuwkuijk. 
De jonge generatie dus met nog 
een toekomst voor de boeg. Een 

generatie die de maatschappij en 
Andel heeft zien  veranderen. “Het 
is hard gegaan”, is een opmerking 
die ik nogal eens hoor en die ik 
volledig onderschrijf. Er werd uitge-
zien naar een aansluiting op het 
aardgasnet. Voor gas waren we 
nog aangewezen op flessen buta-
gas. De kolen- of oliekachel ver-
warmde het huis. Centrale verwar-
ming was nog geen gemeengoed. 
Kinderen zaten op de lagere school 
bij meester Sneep en voor het 
voortgezet onderwijs gingen we 
onder andere naar de Mulo in 
Eethen en voor de huisarts naar 
dokter Esseveld. De kerkdiensten 
werden nog goed bezocht. Domi-
nee J. van der Linden was voor-
ganger in de Gereformeerde kerk 
en de Hervormde gemeente was 
vacant door het vertrek van domi-
nee Van der Vlist aan het begin 
van het jaar. Degenen, die zich bij 
deze kerken niet thuis voelden be-
zochten de evangelisatiebijeen-
komsten bij Adriaan Verwijs aan de 

Burgemeester van der 
Schansstraat 45. De bedrij-
ven O. Bouman B.V. en 
N.G.J Schouten zorgen voor 
werkgelegenheid. Voorge-
nomen huwelijken werden in 
de krant namens wederzijd-
se ouders aangekondigd en 
er konden nog bungalows 
worden gebouwd voor 32 tot 
65 duizend gulden, exclusief 
grond.  

 
1969, Andel is dan nog een zelf-
standige gemeente met aan het 
hoofd een zevenkoppige gemeen-
teraad. Personen die iedereen 
kende. Jan Nico Scholten is bur-
gemeester. Ook van Giessen en 
Rijswijk. Het zwaard van een ge-
meentelijke herindeling hangt al 
jaren boven Andel en de andere 
gemeenten in het Land van Heus-
den en Altena. "Herindeling doet 
me niet veel”, zegt Scholten. “Maar 
Andel, Giessen en Rijswijk moeten 
bij elkaar blijven. Deze dorpen 
vormen een eenheid die niet te 
scheiden is.” Het is mede om die 
reden dat hij eerder al bewerkstel-
ligd had dat de drie gemeenten dit 
jaar permanent gaan samenwerken 
op het terrein van het financieel 
beheer. Dit wordt geconcentreerd 
in het gemeentehuis in Andel. “Je 
moet het een beetje praktisch be-

kijken”, laat hij in het Vrije Volk op-
tekenen. Scholten is dan ook lid 
van Provinciale Staten van Noord-
Brabant en voorzitter van het 
Streekgewest Land van Heusden 
en Altena.  
Aan een lange ambtelijke loopbaan 
komt een eind als Mart. van Rijs-
wijk afscheid neemt als gemeente-
secretaris. Hij bekleedde die functie 
sinds 1935. Hij was op tal van ter-
reinen in de gemeente actief, bij de 
Hervormde gemeente, het school-
bestuur en Andels Fanfare Corps 
om maar eens wat te noemen. 
Voor al die activiteiten werd hij ko-
ninklijk onderscheiden en werd een 
straat naar hem genoemd, het 
Mart. van Rijswijkplein. 
 
Onderwijs 
De lagere school staat nog aan de 
Hoofdgraaf aan de voet van de 
Romboutstoren. Er wordt al wel 
gedacht aan een nieuwe 10-
klassige christelijke school. Dit is 
uiteindelijk De Zaaier geworden. 
Aan de Gezetstraat staat dan sinds 
vier jaar een christelijke kleuter-
school, die jaren geleden plaats 
heeft gemaakt voor een uitbreiding 
van garagebedrijf Van Willegen. 
Plannen zijn er voor een tweede 
kleuterschool. Die komt er ook, in 
het toenmalig plan Romboutshof, 
ofwel in de woorden van Scholten 
“het groene hart van de gemeente.” 
Scheidend gemeentesecretaris 
Van Rijswijk legt de eerste steen 
(foto).  

Daar zijn op dat moment al 36 be-
jaardenwoningen gebouwd. Er zul-
len er nog veel volgen. Gehoopt 
wordt daar ook een verzorgings-
centrum voor bejaarden te kunnen 
bouwen. Met de komst van de No-
tenhoff is dit gebeurd. Ontwikkelin-
gen gaan snel.  



EEN HALVE EEUW 
TERUG IN DE TIJD 
(vervolg) 
 
De meeste bejaardenwoningen zijn 
intussen afgebroken, evenals de 
Notenhoff waar toen nog naar uit-
gezien werd. Er is een nieuwe No-
tenhoff gebouwd en op de oude 
locatie wordt nu gewerkt aan de 
bouw van de Bloesemhoff en een 
aantal appartementen. Kortom het 
gebied heeft een geheel andere 
invulling gekregen dan in 1969 voor 
ogen stond. 
 
Infrastructuur  
De bereikbaarheid van Andel is 
een halve eeuw geleden beduidend 
slechter dan nu. De N322, de weg 
over de sluis naar Zaltbommel is in 
aanleg. Het gemeentebestuur pleit 
met succes voor een tunnel onder 
deze weg om een veilige verbin-
ding tussen Andel en Giessen te 
krijgen. De provincie geeft toe-
stemming de Burgemeester Bax-
laan door te trekken naar de Bur-
gemeester van der Schansstraat 
(verbinding is de Dokter Oosterom-
straat). Het kruispunt Neer Andelse 
weg – Parallelweg – Middenweg is 
nog niet aangepast en daardoor 
onveilig. Er vallen weer twee dode-
lijke slachtoffers. 
 
Verenigingen en voorzieningen 
Het voetbalveld van Sparta ’30 ligt 
nog aan de Bronkhorst (voorheen 
Rietdijk) waar nu de nieuwe wijk de 
Bronkhorst wordt gerealiseerd. Om 
te schaatsen zijn we nog afhanke-
lijk van het ijs op de Afgedamde 
Maas. Voor de kinderen is er speel-
tuin De Kinderhof aan de Prins 
Bernhardstraat en liefhebbers van 
de hengelsport kunnen lid worden 

van hengelsportvereniging De 
Rietvoorn. VIOS organiseert haar 
jaarlijkse tentoonstelling. Allemaal 
verenigingen die er niet meer zijn. 
De tennissport krijgt een gezicht 
door het oprichten van LTC Altena 
en de aanleg van een tennisac-
commodatie. Andels Fanfare Corps 
bestaat 75 jaar en dat wordt met 
een groot concours gevierd. Het 
heeft ook nog een drumband die 
succesvol deelneemt aan een con-
cours waardoor het deel mag ne-
men aan het Wereld Muziek Con-
cours in Kerkrade. Een hoogtepunt 
voor AFC is de deelname aan het 
jaarlijkse defilé op paleis Soestdijk. 
Hans Klerx wordt dirigent van het 
orkest. 
Er wordt actie gevoerd voor de 
bouw van een sporthal in Giessen 
in samenhang met een brug in 
Ruwanda, een Tweeling Ontwikke-
lingsproject genoemd. Een comité 
met veel prominente Andelnaren 
haalt er ruim 15 duizend gulden 
voor op, negen gulden per inwoner. 
Aan het eind van het jaar wordt 
bekend dat de Haagse Duinwater-
leidingmaatschappij (nu Dunea) het 
drinkwater voor Den Haag en om-
geving gaat betrekken uit de Afge-
damde Maas. 
 
Personalia 
Ik heb hem al een paar genoemd, 
Jan Nico Scholten. Trouwens in die 
tijd is het burgemeester Scholten 
zonder de voornamen te noemen. 
Op vakantie in Zwitserland breekt 
hij zijn arm tijdens een klimpartij. 
Hij werkt, ondanks het gips om zijn 
arm, gewoon door. Op uitnodiging 
van de Amerikaanse regering 
brengt hij een studiebezoek aan 
Amerika. Hij hoopt zich daar te 
verdiepen in het rassenvraagstuk 

waarvoor hij eerder in Zuid-Afrika 
was. 
Notaris Jhr. J.J.H. Pompe van 
Meerdervoort overlijdt, 67 jaar oud. 
Hij wordt tijdelijk opgevolgd door 
notaris J. Oosthoek en later defini-
tief door S. Ph. Jungerius. Het kan-
toor is dan nog aan de Hoge 
Maasdijk. 
Gijs Crielaard wordt voor zijn vele 
activiteiten voor en in het dorp ko-
ninklijk onderscheiden. Niet ieder-
een in Andel houdt zich aan de 
wet. De 19-jarige W.S. reed met 
een opgefokte brommer wat hem 
op een boete van 60 gulden en vier 
maanden rijontzegging kwam te 
staan. 
 
De advertenties en de foto zijn af-
komstig uit het Nieuwsblad voor 
Gorinchem en Omstreken. 
 
 
STICHTING SPORT EN 
SPEL 
 
Dirigenten Activo-Band dragen 
stokje over aan Maria Rikkers. 
Afgelopen zaterdag 29 juni was de 
laatste repetitie van het seizoen 
van de Activo-Band. Tijdens deze 
repetitie is afscheid genomen van 
de dirigenten Jos Bataille en Arie 
Verheij. 
 
Beide dirigenten werden in het 
zonnetje gezet. Adri van Breugel 
vertelde hoe deze muziekgroep is 
ontstaan, met een klein aantal mu-
zikanten. En hoe het is uitgegroeid 
tot wat het nu is: Een band die in 
het Land van Heusden en Altena, 
maar ook daar buiten bekend is. 
Jos heeft aan de wieg gestaan van 
de Activo-Band en is 31 jaar be-
trokken geweest bij de band. In  



STICHTING SPORT EN 
SPEL (vervolg) 
 
2008 heeft Jos, o.a. voor zijn grote 
inzet bij Stichting Sport en Spel, 
een koninklijke onderscheiding 
mogen ontvangen. Arie heeft de 
band 6 jaar ondersteund. 
 
De deelnemers hebben eveneens 
een bijdrage aan deze middag ge-
leverd in de vorm van een zelf ge-
schreven gedicht. Ook cadeaus en 
bloemen ontbraken niet. Voor de 
genodigden was er de mogelijkheid 
om kennis te maken met Maria 
Rikkers, die na de zomervakantie 
het stokje overneemt, van Jos en 
Arie. Wilt u meer weten over de 
Activo-Band kijk dan op de site 
www.stichtingsportenspel.nl 
 
Yvonne Hobo 
 
 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA  
 
In juni bereikte ons het trieste 
nieuws dat Jos Schouten op 70-
jarige leeftijd is overleden. Jos d’n 
Bakker is jarenlang een trouwe 
sponsor en bezoeker geweest van 
onze activiteiten en hij droeg onze 
vereniging een warm hart toe. Wij 
denken met warme gevoelens te-
rug aan de vele keren dat Jos ons 
heeft geholpen en wij zullen hem 
erg missen. Onze gedachten gaan 
uit naar de nabestaanden en wen-
sen hen veel sterkte toe.  
 

Activiteiten 2019 
 
Reuring in de straat, vrijdag 20 
september, vanaf 18.00 uur 
Op vrijdag 20 september staat er 
wat te gebeuren in de straat! Wij 
komen bij u langs! Bent u nog geen 
lid? Heeft u een goed idee? Of be-
nieuwd wat wij organiseren. Zorg 
dat u thuis bent op vrijdag 20 sep-
tember rond 18.00 uur en kijk uit 
naar reuring in de straat! 
 
MusicAel ‘Songs of the world’, 
zaterdag 28 september, 20.00 uur  
Oranjevereniging Juliana organi-

seert óók dit jaar weer haar traditi-
onele ‘MusicAel’ en net zoals voor-
gaande jaren zal het weer een ver-
rassend 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 artiesten zijn dit jaar 
Diederick Ensink en Nadia de Cloe 
uit Genderen uitgenodigd.  
 
MusicAel wordt elk jaar door Oran-
jevereniging Juliana georganiseerd 
en is een concert toegankelijk voor 
iedereen die van populaire muziek 
houdt.  MusicAel vindt 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. 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 lampi-
onnenoptocht plaatsvinden op vrij-
dag 4 oktober, dan worden alle 
kinderen, samen met hun ouders, 
verzorger, opa, oma, oom of tante 
en hun (zelfgemaakte) lampion 
uitgenodigd voor een leuke lichtjes-
tocht door het donkere Andel. We 
verzamelen bij de Romboutstoren 
tussen 19.30 en 20.00 uur, waarna 
we zullen vertrekken door het dorp.  

http://www.stichtingsportenspel.nl/


ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
De route zal dit jaar wederom een 
verrassing zijn. Heb je geen lampje 
met stokje meer? Deze zijn voor € 
2,- verkrijgbaar bij het bestuur. Na-
tuurlijk zal er weer 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, 20.30 uur. 
Zijn jullie er klaar voor om een 
voorproefje te krijgen van het 100ste 
jubileumjaar vol verrassingen? 
Feest mee op zaterdag 12 oktober 
en ontdek wat OV Juliana allemaal 
op de planning heeft staan voor het 
100-jarig bestaan in 2020! Dus ben 
je benieuwd wat wij in 2020 alle-
maal voor jullie in petto hebben? 
Kom naar de ‘t Buitenhoff om het te 
ontdekken. Wij zorgen voor de mu-
ziek en natuurlijk een feestje in de 
stijl die jullie van ons gewend zijn. 
Tevens zal de datum voor D’n Ael-
se Dorpsquiz 2020 bekend ge-
maakt worden. 

Kerstbingo, woensdag 11 de-
cember, 20.00 uur in ‘t Buiten-
hoff 
De jaarlijkse kerstbingo staat ge-
pland 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 Oranje-
vereniging Juliana en volg ons op 
Instagram om zo op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes en 
evenementen door ons georgani-
seerd.  
 
Nog geen lid van de Oranjevere-
niging of wijzigingen doorge-
ven? 
Suggesties en vragen kunt u altijd 
mailen naar info@ovjuliana.nl of 
neem contact op met 1 van onze 
bestuursleden.  
 
Mocht u nog geen lid zijn van onze 
vereniging en dit wel wilt worden, 
kunt u zich aanmelden via onze 

website of een mail met uw gege-
vens (naam gezinsleden, adres, 
postcode, woonplaats en geboor-
tedatum) 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 
 

 

mailto:info@ovjuliana.nl
mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl


Inleiding 
De vakanties zijn weer voorbij, de 
kinderen weer naar school, vereni-
gingen gestart en de redactie van 
het dorpsblad verwacht weer in-
zendingen en vooral adverteerders 
om het blad in de lucht te houden. 
Geen familieberichten meer van 
Arnold, dus geen meningen meer 
over de gemeente en geen kritiek 
meer over de stagnerende woning-
bouw, enz. Ja, overal komt een 
keer een einde aan of je het leuk 
vindt of niet. Of er iets overgeno-
men wordt vanuit jouw handen 
moet je maar afwachten. Dunner 
zal het blad wel worden als er niets 
voor in de plaats komt. De huizen-
bouw gaat gestaag door en er is 
nog genoeg ruimte in Andel voor-
handen om die bouw uit te breiden 
en ook daaraan wordt druk gewerkt 
met voorbereidingen treffen. Het 
terrein naast De Notenhoff is in-
middels uitgegraven. Het is soms 
moeilijk bij te houden wie zijn huis 
verkocht heeft en wie het weer in 
bezit heeft. Tijdens het Jeu de Bou-
len hoor je meestal de eerste be-
richten. ‘Hedded al geheurd’ is de 
eerste vraag en dan komt het op 

gang en als je weer naar huis gaat 
heb je heel wat informatie opgesto-
ken. Het wordt al stiekem het leu-
genbankje genoemd bij de Toren. 
Gezellig is het wel. Iedereen vraagt 
zich af waarom er in Giessen 2 
banen aangelegd zijn bij De Har-
tenjager. Er wordt al snel gesugge-
reerd dat het aan een wethouder 
ligt die de kern toegewezen heeft 
gekregen. Misschien wel een punt 
voor Andel nu er zoveel deelne-
mers zijn dat er een gedeelte op 
een grasbaan moet spelen en dat 
is niet ideaal. Zo werken we weer 
naar St. Nicolaas en Kerst toe, 
want dat is de realiteit als de zomer 
achter de rug is en de avonden 
korter worden. 
 
Burendag 
Overal in het dorp gaan buurtvere-
nigingen dit vieren op 28 septem-
ber, hoewel er 3 dagen voor staan 
als je voor subsidie in aanmerking 
komt van het Oranjefonds. De 
buurten plakken er de jaarlijkse 
barbecue aan vast. In De Notenhoff 
wordt dit gevierd met een geza-
menlijke broodmaaltijd op die dag 
van 8.00 uur tot 11.00 uur. Een 
feest voor de bewoners en familie 
en iedereen die zich geroepen 
voelt de bewoners een hart onder 
de riem te steken. Zorg-plein 
Maaswaarden heeft samen met de 
Dorpsraad dit jaarlijkse initiatief 
genomen met medewerking in de 
bediening van Prisma en diverse 
sponsoren in het leveren van heer-
lijke broodjes met beleg, eieren, 

frisdrank, koffie, thee of een ander 
drankje. Hierbij zijn ook de rol-
stoelduwers voor het rondje van 
elke vrijdagmorgen van harte uit-
genodigd om de band nog steviger 
aan te trekken. Het wordt een on-
derhoudend samenzijn dat u niet 
mag missen. Ook een mooie gele-
genheid om uw buren mee te bren-
gen die hier bv. pas zijn komen 
wonen om eens vrijblijvend kennis 
te maken met De Notenhoff in het 
algemeen. Het is ook nog koste-
loos, maar wie zich geroepen voe-
len iets bij te dragen, kunnen hun 
bijdrage in de gleuf kwijt. 
 
Gemeente 
Het ziet er naar uit dat de gemeen-
te nu schoorvoetend in beweging 
komt ten opzichte van dorpsraden 
en platvormen. Het is niet de be-
doeling om in elke uitgave te kla-
gen dat het allemaal zo lang duurt, 
maar de swung gaat er bij diverse 
besturen wel uit. Het is ook niet de 
bedoeling om dorpsraden op de 
voorgrond te plaatsen, want zo 
belangrijk zijn we nu ook weer niet, 
maar dat er een jaar praktisch niets 
gebeurt om plannen te proberen te 
verwezenlijken voor je kern om de 
leefbaarheid op peil te houden, is 
frustrerend. Nu is het nog wachten 
totdat 2 personeelsleden ingewerkt 
zijn en zijn we weer een paar 
maanden verder. We zitten nu in 
een fase met aanbevelingen of 
burgers zelf hun straatje met on-
kruid bij willen houden, omdat de 
gemeente er geen passend ant 
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woord op heeft. Hoe lang moet je 
daar eerst over praten, voordat er 
iets gebeurt? Politieke partijen or-
ganiseren open avonden en tafel-
gesprekken, maar komen niet ver-
der dan aantekeningen maken. Ze 
bekijken je plannen en ze worden 
bij de grote hoop gelegd. De vraag 
is waarom we hier als Dorpsraad 
nog energie in steken. Een fusie-
raad had toch alles al voorge-
kauwd? 
 
Buurtpreventie Andel 
Andel is weer een buurtpreventie-
team rijker! Dit 3de team in Andel is 
actief in de omgeving; Burg. van 
der Schansstraat, Hoge Maasdijk 
(gedeeltelijk) en verschillende aan-
grenzende straten. Initiatiefnemers 
zijn Tamara van Tilborg, Carla de 
Boer, Marlou Tankens en Anthea 
Mouthaan. Het belangrijkste in-
strument van een buurtpreventie-
team is de WhatsApp-groep. Door 
deze groep hebben buurtbewoners 
korte lijnen met elkaar. De beheer-
der van de WhatsApp-groep heeft 
vervolgens weer korte lijnen met de 
wijkagent, gemeente, etc. Waarom 
meerdere buurtpreventieteams in 
Andel en niet gewoon één? Dit 
heeft te maken met de omvang van 
de WhatsApp-groepen. Geheel 
Andel op één WhatsApp-groep is te 
veel en onvoldoende beheersbaar. 
De initiatiefnemers van de verschil-

lende teams hebben regelmatig 
contact met elkaar, maar ook met 
de gemeente, politie, jongeren-
werkster, etc. Er is nu nog één deel 
van Andel waar géén team aanwe-
zig is (omgeving Scholtenlaan). Het 
streven is om ook hier op korte 
termijn een team op te richten. 
Voor vragen over buurtpreventie 
kunt u terecht bij één van de initia-
tiefnemers of bij de dorpsraad. 
 
Informatieavond over Alcohol / 
Drugs en jeugd 
De buurtpreventieteams binnen 
Andel hebben als doelstelling het 
signaleren en melden van verdach-
te situaties. Een andere doelstelling 
is preventie op verschillende vlak-
ken. Zo hebben we al eerder een 
informatieavond georganiseerd met 
een ex-inbreker en een avond waar 
brandpreventie centraal stond. Op 
donderdagavond 3 oktober organi-
seren de buurtpreventieteams, sa-
men met de gemeente Altena en 
de politie, een informatieavond 
over Alcohol-en Drugsgebruik on-
der de jeugd. Een thema dat lande-
lijk en regionaal zeer actueel is en 
waar we ook in Andel mee te ma-
ken hebben. Deze informatieavond 
is voor iedereen toegankelijk, maar 
vooral geschikt voor ouders met 
opgroeiende kinderen, verenigin-
gen, kerken, organisaties, etc. Tij-
dens de avond zullen er presenta-
ties zijn door Novadic-Kentron, de 
jeugdagent en de jongerenwerk-
ster. U krijgt handvatten om drugs-

gebruik te herkennen en drugsge-
bruik bespreekbaar te maken. Ook 
weet u aan het einde van de avond 
waar u terecht kunt met uw zorgen 
en waar u kunt melden. Het pro-
gramma in het kort: 
 
● Wat voor soorten drugs zijn er, 
hoe herkent u het gebruik ervan? 
(Novadic-Kentron) 
● Hoe staat het met het drugsge-
bruik onder de jongeren in de ge-
meente Altena en in Andel? 
(jeugdagent en jongerenwerkster) 
● Vanaf 21.00 uur is er volop 
ruimte voor al uw vragen (experts 
gaan in op uw vragen) 
 
Wij hopen dat deze avond een 
steentje bij kan dragen aan de 
weerbaarheid van Andel ten aan-
zien van deze problematiek. We 
roepen dan ook zoveel mogelijk 
ouders, verenigingen, kerken, be-
sturen, scholen, etc op om deze 
avond bij te wonen!  
 
“It takes a village to raise a child” 
 
Donderdag 3 oktober ‘t Buiten-
hoff. Welkom vanaf 19.00 uur. De 
avond start om 19:30 uur 
 
Namens Dorpsraad Andel 
Frans Sterrenburg 
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Kom in  beweging!  
Voorkomen is beter dan genezen. 
 
Al langere tijd zie je in de gezond-
heidszorg dat er naast ‘genezend’ 
ook meer nadruk komt te liggen op 
‘voorkomend’. Ofwel in dure ter-
men:  curatief  en preventief. 
In de fysiotherapie is dit ook duide-
lijk te merken: Naast de gewone 
behandelingen die een fysiothera-
peut verricht  ontstaan er beweeg-
programma’s en  is er meer aan-
dacht voor een gezonde leefstijl. 
 
En dat begint al bij de kinderen: 
een goede ontwikkeling is belang-
rijk en er worden allerlei vormen 
van therapie aangeboden om de 
ontwikkeling van een kind te be-
vorderen. Maar ook bij het ouder 
worden speelt het woord preventie 
een belangrijke rol: immers wie 
gezond en fit is zal ook langer van 
het leven kunnen genieten. Kwali-
teit van leven wordt dat genoemd.  
 
Volgens de nieuwe beweegrichtlij-
nen zouden volwassenen wekelijks 
ten minste twee en een half uur 
matig intensief moeten bewegen en 
kinderen en mensen met overge-
wicht dagelijks een uur. Ook wor-
den voor beide groepen spier- en 
botversterkende activiteiten aanbe-

volen. Dit alles verlaagt het risico 
op chronische ziekten als diabetes, 
hart- en vaatziekten en depressie-
ve symptomen en bij ouderen bot-
breuken als gevolg van valpartijen. 
De Gezondheidsraad heeft de mi-
nister van VWS geadviseerd om 
mensen te stimuleren meer en blij-
vend te bewegen.  
 
Wellicht gaat het bewegen u mak-
kelijk af. Dan hoort u tot de groep 
mensen die met plezier de fiets 
pakken, een wandeling maken of 
actief betrokken zijn bij een sport-
vereniging. 
Het kan ook zijn dat bewegen nau-
welijks mogelijk is door pijnklachten 
aan het bewegingsapparaat of be-
perkingen. Ook angst om te vallen 
kan een belemmerende factor zijn. 
Juist dan is het goed om hulp van 
de fysiotherapeut in te schakelen. 
U hoeft niet te wachten tot u een 
klacht heeft om contact met ons op 
te nemen, u kunt ook bij ons te-
recht als bewegen niet meer mak-
kelijk gaat. 
 
We hebben voor jong en oud be-
weegprogramma’s op maat en ad-
viseren u graag hoe u het beste 
kunt bewegen binnen uw mogelijk-
heden. We hebben onder andere 
ook een valpreventieprogramma 
voor mensen die gevallen zijn of 
angst hebben om te vallen.  
Indien u hier vragen over heeft of u 
zou meer willen bewegen maar 
weet niet waar te beginnen, kunt u 
altijd de praktijk binnen lopen voor 

een advies. Ook via onze website 
kunt u meer informatie krijgen. 
Wij bewegen u graag tot bewegen! 
 
Fysiotherapie Andel 
Telefoon: 0183-441681 
www.fysiotherapieandel.nl 
 
 
GESLAAGDE AFSLUIT-
AVOND JEUGD  
SPARTA ‘30 
Ter afsluiting van het voetbalsei-
zoen organiseerde de Jeugdcom-
missie van Sparta ’30 op vrijdag 21 
juni jl. een sportieve en gezellige 
afsluiting voor jeugd t/m de JO13.  
56 kinderen deden vol enthousias-
me mee aan de Spartaanse Expe-

ditie op het strand van de 
Neswaarden in Aalst. Bij terug-
komst stond er een lekkere barbe-
cue klaar en kon er gefeest worden 
op de muziek van Koos Grandioos. 
Maar het mooiste was natuurlijk ’s 
nachts voetballen, het kampvuur en 
de hele nacht opblijven! 
 
Esmeralda Nieuwenhuizen 

http://www.fysiotherapieandel.nl/


De Sterkste man van Altena is 
bekend! 
Michaël Grare, Sterkste man van 
Breda 2018, is nu ook de Sterkste 
man van Altena! De Belg was één 
van de negen deelnemers die aan 
de derde editie van het evenement 
in Andel deelnamen. Al vanaf het 
begin nam hij de leiding. Met als 
tweede plaats Toby de Brouwer en 
als derde plaats Bacq Thibault.  
 
De stichting ‘Sterkste man van Al-
tena’ heeft samen met de 6de sterk-
ste man van de wereld (Fouad 
Hssaini), dit jaar weer een geweldig 
evenement in Andel georganiseerd. 
Dit jaar is het evenement zeker 
professioneler geworden. Met o.a. 
catering en nog sterkere deelne-
mers, die zelfs vanuit België zich 
hadden aangemeld. 
 
Op de middag van 31 Augustus 
vanaf 13:00 tot 19:00 uur op het 
plein te Andel, stonden de deelne-
mers te zweten met een 25+ gra-
den Celsius. Een leuke groep toe-
schouwers moedigden de deelne-
mers aan, wat uiteindelijk op een 
Brabantse manier gemoedelijk ver-
liep! 
 
De sterkste man van Altena wordt 
dan wel in Andel georganiseerd, 
maar omdat er tot op hoog niveau 
over gesproken is, kwamen er deze 
keer ook deelnemers van buiten de 
regio. Enkele deelnemers uit de 
regio hadden het laten afweten, 
wat resulteerde in minder deelne-
mers. Daardoor was de groep te 
klein om 2 gewichtsklassen te se-
lecteren. Dit jaar moesten de ge-
wichten opgeschroefd worden om-
dat de deelnemers nóg meer in 
huis hadden dan de voorgaande 
jaren. Enkele onderdelen waren: 
The Wheel of Pain, Medley, weird 
object carry, Farmer Walk, en de 
Truckpull. 
 
De organisatie vond het jammer 
dat er weinig animo was vanuit de 
regio Altena, maar wil het komende 
jaar zeker proberen dit te voorko-

men door meer rekening te houden 
met de plaatselijke evenementen 
en met de sponsoren te kijken naar 
de mogelijkheid om het weer op 
een avond te organiseren. 
 
Familie Nieuwenhuize 

Na een mooie reis in maart na-
mens de stichting Olopikidong’oe, 
had ik niet kunnen bedenken eind 
juli weer in Kenia te zijn. Eind juni 
kreeg ik onverwachts de uitnodi-
ging om mee te gaan op kamp met 
groep acht naar Mombasa. Zo’n 
kans krijg ik nooit weer en gelukkig 
kon ik het met mijn werk regelen. 
Maar uiteraard wilde ik dit wel 
combineren met een verblijf op 
school. 25 juli vloog ik weer naar 
het mooie Kenia toe, twee leer-
krachten haalden mij op van het 
vliegveld in Nairobi. KARIBU. De 
kinderen waren superblij mij weer 
onverwachts te zien. Gelijk vroegen 
ze of ik weer ging naaien, dat wa-
ren ze nog niet vergeten. Ik had 
naald en draad en diverse kleuren 
wol meegenomen en heb weer 
heel wat sweaters van initialen 
voorzien. Ze mochten zelf een 
kleur uitkiezen, een lange rij stond 
te wachten met hun sweater.  
 
Bijzonder dankbaar was de school 
met het overhandigen van de che-
ques. Alle 1100 kinderen werden 
opgetrommeld bij de uitreiking hier-
van. We hebben ruim € 10 000,- 
opgehaald voor de speeltoestellen! 

Dit hadden we werkelijk nooit kun-
nen bedenken. Zoveel geld. Kees 
en ik waren daar echt van onder de 
indruk. Bedankt: De Verrekijker te 
Waardhuizen, Nassauschool te 
Veen, Julianaschool te Leerdam, 
Ds. Gisb. Voetiusschool te Andel, 
De Zaaier te Andel en De Hoek-
steen te Wijk en Aalburg. De Keni-
aanse kinderen waren erg onder de 
indruk dat Nederlandse kinderen 
zoveel geld hadden opgehaald 
speciaal voor hen. De school is nu 
bezig om speeltoestellen uit te 
zoeken. Alle cheques had ik mee-
genomen en met een FaceTime 
verbinding hadden we ook contact 
met Kees in Nederland tijdens de 
uitreiking hiervan. We laten de 
speeltoestellen daar maken, zodat 
er werkgelegenheid is voor hen. 
Het mes snijdt aan twee kanten. 
 
Op kamp met groep acht. 45 kin-
deren gingen er mee. (niet iedere 
familie kon deze reis betalen, van-
daar dat niet iedereen mee kon). ’s 
Nachts om twee uur kwamen de 
kinderen hyper uit hun bed. Zij 
reisden met de schoolbus, twee 
lange dagen voor hen. Ik reisde 
met twee leerkrachten met de auto 
en daarna van Nairobi nog met de 
trein 4.5 uur. Lange rit, maar dan 
heb je ook wat. Prachtige witte 
stranden, blauwe zee en palmbo-
men. Heel andere kant van Kenia. 
En helaas ook niet voor iedereen 
weggelegd. We hebben veel be-
zocht, Fort Jesus (soort slot Loe-
vestein) met de Ferry (veerboot) 
mee en natuurlijk naar het strand 
en zwemmen in de Indische oce-
aan. De kinderen genoten, ook 
voor hen was het de eerste keer 
hier te zijn. De kinderen sliepen in  



STICHTING  
OLOPIKIDONG’OE 
(vervolg) 
 
een kampeerboerderij met 900 
andere kinderen en werden leuke  
contacten gelegd. Ze zijn zo dank-
baar met alles wat ze mee maken! 
Na drie dagen zijn we weer terug 
gereisd. Ik heb nog een overnach-
ting gemaakt in Nairobi en bij een 
gezin thuis geslapen in een flatje. 
Met hen meegegeten (Keniaans) 
en geslapen met Angel (vijf jarig 
meisje dat voorheen een studentje 
was op onze school en nu in Nai-
robi woont).  
 
Nadat we weer terug waren op 
school was het daar errug stil. Alle 
kinderen waren naar huis voor een 
lange holiday. Wel gek hoor zo stil, 
maar ook wel heerlijk even 😊 Met 
de zeven leerkrachten die nog op 
school waren zijn we nog een klei-
ne rondreis gaan maken en hebben 
ze hun woonomgeving laten zien. 
Ook weer zo geweldig om een kijk-
je in hun privé leven te krijgen. De-
ze drie weken heb ik volledig met 
de leerkrachten opgetrokken en 
hebben zij voor mij gekookt. Heer-
lijk! Veel gelachen maar ook seri-
euze gesprekken gehad. En heel 
veel spelletjes Ligretto, Mens erger 
je niet en Scrabble gespeeld. Op 

een gegeven moment in de eerste 
week hadden de kinderen al zelf 
Mens Erger Je Niet gepakt en za-
ten ze voor mijn slaapkamer met 
zo’n 30 kinderen alvast spelletjes te 
spelen. Mooi toch? Het was een 
privé reis met een tikje foundation.  
 
WATERDAM En dan belangrijk 
nieuws voor de stichting!!! We heb-
ben nu officieel bericht gekregen 
van het Water Trust Fund dat zij 
het gehele waterdam project van 
ons over gaan nemen! Zo ontzet-
tend dankbaar hiervoor. Wat een 
amazing moment was dat toen we 
dit zwart op wit kregen. De grond 
naast de school hadden we al ge-
kregen om hier de waterdam op te 
gaan slaan. Ook hadden we hier-
voor het geld al voor een groot ge-
deelte binnen om de waterdam te 
kunnen realiseren, dankzij al die 
lieve sponsors, waaronder jullie! 
Die nimmer aflatende steun van u 
allen wordt nu beloond. DANK. Nu 
horen wij u denken, maar wat ge-
beurt er nu met ons geld? Dit wordt 
besteed aan een elektrisch hek-
werk rondom de gehele school. Dit 
zou ons nieuwe doel worden na de 
waterdam, maar kunnen we nu al 
in werking gaan zetten. Doordat de 
school steeds groter wordt, is de 
beveiliging van de kinderen steeds 
belangrijker geworden, de school is 

verantwoordelijk voor deze kin-
deren en wilde dieren lopen daar 
nog rond. Dit kost ca. € 20 000,- en 
we hebben nog zo’n € 3.000,- no-
dig. Wie helpt ons aan dit laatste 
restje?? In oktober is er de collecte 
in ons dorp die hier ook voor be-
stemd gaat worden. En u weet het: 
alles wat u aan onze stichting 
schenkt is aftrekbaar als giftenpost 
via de belasting. Wij zijn enorm 
dankbaar met alles en bovenal aan 
onze God. Zoals ze in Kenia zeg-
gen: een kleine stichting met een 
groot hart. En wij kunnen het niet 
genoeg benadrukken, alleen moge-
lijk dankzij allen die ons helpen. 
 
Wilma van Andel-Groenenberg 
 
 


