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DORPSBLAD ANDEL wordt uitge-
geven onder auspiciën van Onder-
nemersvereniging “De Linden” te 
Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-
Ael, alleen de maanden juli en 
augustus verschijnt het dorpsblad 
niet. Aktu-Ael wordt verspreid in 
Andel en wordt toegezonden aan 
belanghebbenden. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de in-
houd. Overnemen van teksten uit 
dit blad is toegestaan. 
 
 
Redactie:  
Kees en Ria van der Linden  
Abraham Kuyperstraat 28  
4281 ME ANDEL  
tel. 06-53945404 / 06-48716933 
 
 
Bankrekening:  
NL17 RABO 03415 19 677 
Ondernemersvereniging  
De Linden, t.n.v. Dorpsblad Andel. 
 

Kopij plaatsing is vrij voor iedereen, 
behoudens degene die enig com-
mercieel belang dient. De redactie 
mag kopij weigeren, zonder opgaaf 
van redenen.  
 
Adverteren is toegestaan voor alle 
ondernemers uit Andel. Elders ge-
vestigde ondernemers kunnen 
eveneens adverteren, zij mogen in 
geen concurrentieverhouding staan 
met Andelse ondernemers.  
Advertenties dienen zoveel moge-
lijk druk klaar aangeleverd te wor-
den.  
 
Teksten dienen getypt, of via email 
aangeleverd te worden. 
c.vanderlinden@hetnet.nl 
 
Tarieven advertenties in Euro’s  
per uitgave 
 
Formaat    10x        5x         1x-4x 
1/1 A4       135,-   142,50     150,- 
 ¾  A4       105,-   112,50     120,-  
 ½  A4       82,50     90,-        97,50 
1/3 A4       66,50     74,-        81,50  
 ¼  A4       55,-       62,50      70,- 
1/8 A4       40,-       47,50      55,-  
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
15 

Seizoen 2022 - 2023 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van Ak-
tu-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 2023 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2023. 
 

4 januari 2023 
8 februari 2023 
8 maart 2023 
5 april 2023 
10 mei 2023 
7 juni 2023 

6 september 2023 
4 oktober 2023 

8 november 2023 
6 december 2023 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Als ondernemersvereniging zijn we 
heel blij hoe de Sinterklaas intocht 
is verlopen. We hebben hem weer 
kunnen verwelkomen aan de oe-
vers van de Maas. Het was alleen 
bitter koud die zaterdag, maar dat 
weerhield niet een groot aantal 
vaders, moeders, opa's of oma's 
met kinderen om naar het strandje 
te komen. Inmiddels is de Sint al-

weer stil vertrokken en zijn we in 
kerstsferen. 
De gemeente heeft ons benaderd 
dat ze in het voorjaar met alle sin-
terklaas comités om tafel te gaan 
zitten en van gedachten wisselen 
wat kan er samen en hoe gaan we 
om met de het uiterlijk van de Pie-
ten in de gemeente. 
 
Dit jaar hebben besloten om een 
kortere periode een actie te hou-
den. Bij aankoop van € 10,- krijgt u 
een kaartje waarop u uw naam en 
adres kunt invullen lever dat ook 
weer in bij de deelnemende winke-
liers. Tot 31 december krijgt u zo'n 
kaartje en vergeet de ondernemer 
het te geven, vraag er dan om. De 
prijzen zijn weer een groot aantal 
lindenbonnen van verschillende 
waarde. Deze lindenbonnen kunt u 
bij een Andelse ondernemer weer 
besteden. En als hoofdprijs verlo-
ten we ook weer een ballonvaart. 
Daar wordt elk jaar weer de win-
naar zo blij van dat we die er nog in 
hebben gehouden. 
 
Onze ledenvergadering hebben we 
gehouden op 23 november en veel 
punten waren positief. Maar wat 
wel zorgelijk was het voortbestaan 
van Aktu-Ael. De productiekosten 

zij gestegen doordat de papierprijs 
steeds maar stijgt, de advertenties 
zijn afgenomen. Het dorpsblad wil-
len we graag 10 keer laten ver-
schijnen, maar er moet grotendeels 
bekostigd worden door advertentie 
opbrengsten. 
We gaan proberen om onderne-
mers van buiten Andel die niet in 
concurrentie staan met onze leden, 
te benaderen of zij belangstelling 
hebben. Ook kunt u als lezer vriend 
van Aktu-Ael worden, zie hier voor 
de colofon. 
 
Corona is zover we nu kunnen zien 
geen spelbreker meer om gewoon 
je inkopen te kunnen doen. De 
winkels zijn gewoon open, maar 
een ander probleem heeft zich al-
weer voor gedaan. De stijgende 
energiekosten die voor sommige 
ondernemers de nekslag kunnen 
zijn na de coronaperiode. 
Ondernemersvereniging De Linden 
is ook aangesloten bij het "Onder-
nemershuis" In het overleg met 
wethouder en het team onderne-
men hebben we afgesproken iede-
re ondernemer die knel komt te 
zitten, zoekt contact met de ge-
meente. Er zijn verschillende rege-
lingen en samen kunnen ze dan 
met u bekijken welke mogelijkhe-

den er zijn. Maar 
ook op het vlak van 

energiebesparing 
kan mee gedacht 
worden. 
 
Tenslotte wens ik u 
namens het be-
stuur fijne feestda-
gen en vooral een 
gezond en succes-
vol 2023. 
 
 
Namens bestuur 
OV De Linden 
Ad de Graaf 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
De laatste maand van het jaar 
2022 en deze dagen voor Kerst 
kijken we uit naar het Licht. Het 
gaat allemaal heel snel, Sint is nog 
niet eens weg, of de kerstbomen 
vliegen de deur uit en bij de men-
sen de deur in. Als je door het dorp 
fietst dan branden er overal al be-
hoorlijk veel lichtjes. De kerstboom 
op het “Romboutplein” staat daar 
ook al mooi te zijn. En 17 decem-
ber vertrekken we daar  vandaan 
weer voor een mooi avontuur. Wij 
zijn benieuwd of ze vorig jaar over-
treffen. Er zijn ook diverse activitei-
ten gepland in deze maand, van 
kerstconcerten tot markten. Je kunt 
je hart ophalen om de kerstsfeer zo 
her en der te proeven. 
Deze tijd is ook weer moeilijk voor 
mensen die afgelopen jaar afscheid 
hebben moeten nemen van iemand 
die heel dierbaar was. We probe-
ren in dit blad aan de mensen uit 
ons dorp die zijn overleden aan-
dacht te schenken. Niet alles komt 
ons ter ore, dus voor degene waar 
we het niet van weten, die wensen 
ook wij veel sterkte in hun verdriet. 
Vorige maand op 26 november 
overleed Daatje van Rijswijk-
Evertse op 75 jarige leeftijd. Daatje 
is de vrouw van Alie van Rijswijk, 
zij wonen aan de Hoge Maasdijk. 
Daatje is geboren in Genderen, 
maar ze trouwde met Alie en gin-
gen in Andel wonen. Hun geluk en 
liefde werd verrijkt met 3 kinderen, 
2 jongens en 1 meisje. Daatje en 
Alie zijn rustige mensen, die hun 
dingen deden in het dorp en maak-
te graag een praatje. Daatje tobde 
al heel lang met haar gezondheid 
maar was zeer optimistisch maar 
helaas werd er vorig jaar bij haar 
een nog ernstige  ziekte geconsta-
teerd. De behandelingen hebben 
tijdelijk geholpen, maar helaas 
heeft ze deze strijd verloren. Wij 

wensen Alie, Kees, Ina en Klaas-
Jan met hun gezinnen heel veel 
kracht en sterkte. Dan werden we 
op 2 december opgeschrikt door 
het plotseling overlijden van Ineke 
Middelburg-van Hemert. Niemand 
was hier op voorbereid en zeker 
haar man Adrie en de kinderen 
niet. Ineke is geboren in Genderen 
en leerde Adrie kennen, trouwden 
en kwamen  in Andel wonen. Ze 
kregen 2 kinderen, Carola en Eric. 
Ze wonen in de Burg. Baxlaan, ik 
denk al vanaf dat die huizen daar 
zijn gebouwd. Ze zijn begonnen in 
de Burg.vd Schansstraat, ik denk 
nr 43 dat huis bestaat niet meer, 
althans zoals het toen was. Ineke 
en Adrie zijn rustige mensen die 
altijd vriendelijk groeten en een 
praatje maakten  en je zag ze heel 
veel samen wandelen en ook wel 
fietsen. Wij wensen Adrie, Carola 
en Eric met hun gezinnen heel veel 
kracht en sterkte in dit zo plotselin-
ge gemis. Kerst is een tijd van 
hoop en wanneer je verdriet hebt 
en zorgen is dat moeilijk om daar 
aan vast te houden, maar wij ho-
pen en wensen dat iedereen die 
hoop vindt en vasthoudt. 
 
We sluiten deze maand af met 
dank je wel te zeggen voor alle 
lezers van ons dorpsblad Aktu-Ael 
en wij bedanken de schrijvers, ad-
verteerders en vooral de vrienden 
van de Aktu-Ael voor hun bijdra-
ges. Graag willen wij dit blad blijven 
maken en de voorzitter Ad de 
Graaf van OV de Linden schreef er 
al over, we zoeken nog adverteer-
ders en nog meer vrienden, want 
dan kunt u dit blad  blijven lezen 
elke maand en ook uw stukjes in 
blijven leveren over het wel en 
wee, over activiteiten en noem zo 
maar op. Rest ons nog iedereen 
mooie, gezellige en fijne kerstda-
gen te wensen en voor 2023 veel 
liefde en gezondheid.  

Een kleine, welgemeende kerst-
wens 

voor ieder dier en elk mens: 
Vrede en harmonie op aarde. 

En laat een ieder in zijn waarde 
 

We wensen je een nieuw jaar 
bruisend en sprankelend, 
stralend en schitterend, 

gezond en gelukkig, 
zorgeloos en prachtig! 

 
Zorg ervoor dat in dit nieuwe jaar 

Uw hart een bloem is 
Die elke dag weer bloeit! 

 
De redactie  
Kees en Ria van der Linden-
Verhoeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN KERK 
 
De Gereformeerde Kerk De Voor-
hof in Andel stelt de kerk op elke 
1ste dinsdag van de maand open 
voor gebed, rust, stilte, om een 
kaarsje aan te steken, voor ont-
moeting of een gesprek. De kerk is 
dan open van 19.00-20.00 uur. 
 
Dus kom even tot rust, steek een 
kaarsje op, luister naar muziek. Er 
is ook gelegenheid voor een kopje 
koffie/thee of een glaasje limonade. 



EVENEMENTEN KALENDER 
  
DECEMBER 2022 
16  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
17  OV Juliana: Winterwonderland. 
20  Soli Deo Gloria: Zingen in de Notenhoff. 
22 Koor Van alles Wâ: Zingen bij De Zalmtrek,  
      Woudrichem. 
24  Gezamenlijke kerken: Kerstnachtdienst,  
      21.30 uur in de Geref. Kerk De Voorhof. 
24  AFC: Kerstzangdienst in Heusden. 
 
JANUARI 2023 
  3  Geref. Kerk: Open kerk – 19.00-20.00 uur. 
  7  AFC: Nieuwjaarsconcert, jeugd- en groot 
      orkest. 
  7  Sparta ’30: Nieuwjaarsreceptie. 
14  Sparta ’30: Klaverjassen 
20  OV Juliana: Bingo in ’t Buitenhoff. 
22  Geref. Kerk: Jeugddienst – Gertjan Boer 
      m.m.v. 4Tune.  
25  Herv. Kerk: Stampottenbuffet voor 65+,  
      De Ark, 15.30-19.30 uur. 
 
FEBRUARI 2023 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst – Matthea Klaasse 
      m.m.v. Amaze.  
22  Sparta ’30: Jeugdmiddag techniektraining. 
28  Soli Deo Gloria: Zingen in verpleeghuis  
      ’t Slot te Gameren. 

 
APRIL 2023 
15  OV Juliana: Dorpsquiz. 
22 t/m 29 
      OV Juliana: Feestweek. 
30  Soli Deo Gloria: In eredienst Geref.Kerk Andel. 
 
JUNI 2023 
  4  Soli Deo Gloria: Zingen in het Gasthuis  
      te Gorinchem. 
 
Rood = nieuw 



Beste dorpsgenoten, 
 
Na jarenlange onzekerheid gaat 
het er dan eindelijk van komen: de 
SPAR gaat verbouwen! Met gepas-
te trots kunnen we het nieuws de-
len dat er in Andel een moderne, 
frisse en toekomstbestendige 
buurtwinkel gaat herrijzen! Een 
winkel voor écht dagelijks gemak! 
Om dit te realiseren gaan we voor 
een langere tijd dicht. 
 
Op woensdag 11 januari sluiten we 
om 13.00 uur onze deuren. Vooraf-
gaand aan de sluiting houden we 
een totale leegverkoop omdat we 
16 (!!) weken dicht zijn. De pro-
ducten opslaan kan helaas niet 
omdat dan alles bij de heropening 
al op, over of kort op de datum is. 
We gaan daarom de winkel écht 
helemaal leeg verkopen. Vanzelf-
sprekend is dit heel vervelend voor 
onze gasten die dagelijks de bood-
schappen doen in de SPAR. Het is 
voor ons en alle medewerkers ook 
erg tegenstrijdig om de winkel 
‘leeg’ te laten lopen. We hopen op 
uw begrip en willen benadrukken 

dat deze langdurige sluiting nood-
zakelijk is om de winkel in het dorp 
voor de toekomst te behouden. De 
vers artikelen zijn tot de laatste 
weken goed beschikbaar. De voor-
raden van de lang houdbare artike-
len bouwen we af. 
 
Hoe kom ik dan nu aan mijn bood-
schappen? 
Voor iedereen is er de mogelijkheid 
om te bestellen via www.SPAR.nl. 
Onze vaste medewerkers verzame-
len deze boodschappen dan vanuit 
een andere SPAR winkel en be-
zorgen dit graag bij uw thuis. Van-
daag voor 17.00 uur besteld is 
morgen in huis! Heerlijk brood van 
Bakkerij van der Grijn, verse zuivel, 
groeten & fruit en nog veel meer 
binnen een paar muisklikken in 
huis. En dit wordt allemaal ook nog 
eens gratis thuisbezorgd! Hoe 
makkelijk is dat? 
 
Voor de klanten die afhankelijk zijn 
van de winkel in het dorp en geen 
mogelijkheid hebben om met de 
computer te bestellen bestaat de 
mogelijkheid tot het maken van een 

wekelijks boodschappenlijstje. 
 
Hoe doet u dat? Meld u vóór 7 ja-
nuari bij de SPAR. U komt op een 
lijst te staan. Iedere maandag ha-
len we bij u het boodschappenlijstje 
thuis op om vervolgens de bood-
schappen op donderdag of vrijdag 
op een afgesproken tijdstip te be-
zorgen. Op deze manier kunnen 
we ouderen en minder validen 
mensen op structurele wijze helpen 
met het doen van de boodschap-
pen. Let op! Voor de boodschap-
penlijstjes-service is van te voren 
aangemeld zijn vereist, zodat wij bij 
u thuis het lijstje op kunnen komen 
halen. 
 
Hoe meld ik me aan voor deze 
service? 
Komen we op dit moment al bij u 
thuis, dan komt u vanzelf op de 
lijst. Wilt u toegevoegd worden, 
geeft dan uw naam door in de win-
kel bij Elvira, Joline, Dick of Bert-
Jan. Bellen kan ook naar 0183-
441390. Aanmelden kan vanaf 12 
december tot uiterlijk 7 januari. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.spar.nl%2F&data=05%7C01%7Candel%40despar.info%7C0ad1ecaf1c3b44f17be508dad6973d89%7Cb79cb1d9e7444ccfa2cdbabc72844be8%7C0%7C0%7C638058242325763047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JQu83YeeeqgQyj6KL6wT9ai2yRQxIDQEZJ1EwsdRZtQ%3D&reserved=0


SPAR Andel (vervolg) 
 
Zet dinsdag 2 mei alvast in de 
agenda! Om 19.00 uur zal de offi-
ciële heropening van de SPAR 
plaatsvinden. We kunnen nu al 
verklappen dat de winkel volledig 
onherkenbaar zal zijn. 
 
De komende periode bijten we met 
elkaar door de zure appel heen, wij 
zijn ons ervan bewust dat het slui-
ten van een winkel voor 16 weken 
niet of nauwelijks voorkomt. 
 
Wij en ons SPARteam hebben er 
ongelofelijk veel zin in om begin 
volgend jaar de mooiste SPAR van 
Nederland in Andel te openen! 
#hetkanookinAndel 
 
Met vriendelijke & ondernemende 
groet, 
Dick Pruissen & BertJan van der 
Beek 
 
 
ALTENA BRASS  
HARTEN 
KERSTCONCERT 2022 
 
Zaterdag 17 december 2022 om 
20.00 uur in De Jager te Giessen 
(Parallelweg 35) Altena Brass or-
ganiseert in samenwerking met de 
Hartenbrigade een bijzonder Kerst-
concert. Het wordt een avond vol 
sfeer met een mix van sfeervolle 
kerstmuziek en mooie showele-
menten. De grote zaal van sporthal 
De Jager in Giessen zal deze 
avond omgetoverd worden tot 
sfeervolle concertzaal met kerst-
bomen en verlichting. Naast Altena 
Brass kun je genieten van zang 
door een groep fantastische pop-
zangers, die zijn voortgekomen uit 
het welbekende DeKoor uit Utrecht. 
Op het programma staan diverse 
muziekstijlen, van Stille Nacht tot 
o.a. Michael Buble, Adèle, Jacob 
Collier, The Pentatonics tot Lady 
Gaga.  
 
Wat kun je verwachten  
Altena Brass wil graag iets extra’s 
doen voor mensen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Bij-
voorbeeld mensen die te maken 
hebben met ziekte of verlies, men-
sen die mantelzorg geven, vluchte-
lingen die een oorlogssituatie zijn 
ontvlucht, mensen die weinig uit-

stapjes maken vanwege beperkte 
financiële middelen of weinig socia-
le contacten. Daarom heeft Altena 
Brass samenwerking gezocht met 
de HartenBrigade, een organisatie 
die op heel veel verschillende ma-
nieren mensen met elkaar wil ver-
binden. Altena Brass en de Har-
tenbrigade doen er samen alles 
aan om dit initiatief tot een groot 
succes te maken. Voorafgaand aan 
het concert is er voor 50 mensen 
een gratis diner in de vorm van een 
heerlijk stamppottenbuffet. Aanslui-
tend kunnen zij gratis het concert 
bezoeken. Ook worden er 100 
kaarten beschikbaar gesteld voor 
het gratis bijwonen van het concert.  
 
Meld iemand aan!  
Ken je iemand die een steuntje in 
de rug kan gebruiken? Iemand die 
je echt eens een (gratis) avondje 
uit gunt? Meld deze persoon dan 
aan! Dit kan op verschillende ma-
nieren: Je kunt iemand aanmelden 
via deze link: 
https://forms.gle/GCR9Wy3RmA
4NZXyv8 of op de link op onze 
website www.altenabrass.nl. Daar-
naast kun je ook gewoon een e-
mail sturen naar in-
fo@altenabrass.nl. Is dit lastig, app 
dan naar: 06 28042809. Motiveer 
kort waarom je vindt dat deze per-
soon een avondje uit verdient en of 
hij/zij alleen of met 2 personen wil 
komen.  
 
En kom zelf natuurlijk ook!  
Via de link op www.altenabrass.nl 
kun je kaarten reserveren voor je-
zelf. Je kunt ook reserveren door te 

mailen naar: info@altenabrass.nl. 
Direct reserveren voor kaarten kan 
ook op de volgende link: 
https://forms.gle/hYiZZMNAPAm
vaV9b7. Een kaartje voor het con-
cert kost € 10,- en is inclusief een 
pauzedrankje. 
 
Wilma Wijgers 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankje 
Namens het bestuur van 
v.v.Sparta’30 bedanken wij onder-
staande personen voor de fantasti-
sche Sinterklaas intocht op zater-
dagmiddag 19 november 2022. Alle 
kinderen en belangstellende in An-
del hebben genoten. 
 Sinterklaas en alle zwarte Pie-
ten. 
 OV De Linden en v.v.Sparta’30 
 Rijtuig van Albert Vos 
 Dweilband Brabandts Bondt Ael 
van AFC 
 Hank O Motive 
 Wethouder Wendy van Ooyen – 
van Breugel 
 De tjalk van Jan Willem Bouman 
 Ad de Graaf en Dirk Verbeek 
namens OV De Linden 
 
Uitslag kleurwedstrijd Sinter-
klaas Intocht 
De onderstaande prijswinnaars 
ontvingen een Sinterklaaspakket 
bestaande uit chocola, beschikbaar 
gesteld door Petit Ami uit Andel. 
Nikki van Zon, Jona Bot, Lenn 
Sonneveld, Fenne Baks, Robijn 
Stassen en Elin Kraay. De prijzen 
werden uitgereikt door Sinterklaas 
in de stampvolle kantine van 
v.v.Sparta’30. 
Namens de organisatie van de Sin-
terklaas intocht, ov De Linden en 
v.v.Sparta’30 van harte gefelici-
teerd. 
 
Namens bestuur v.v. Sparta ‘30 
Hans Groenenberg 
 

 

https://forms.gle/GCR9Wy3RmA4NZXyv8
https://forms.gle/GCR9Wy3RmA4NZXyv8
mailto:info@altenabrass.nl
https://forms.gle/hYiZZMNAPAmvaV9b7
https://forms.gle/hYiZZMNAPAmvaV9b7


 
 

Voorwoord/Diversen 
Alweer de laatste uitgave van dit 
jaar. Ook als bestuur van de Dorps-
raad een moment om achterom te 
kijken. We gaan niet alle activitei-
ten op een rijtje zetten wat er zoal 
tot stand is gekomen, want dan 
vallen we in herhaling, de bena-
ming van dit blad verwacht actuali-
teiten.  
●Actueel is de vraag of de ge-
meente het voor elkaar krijgt t.o.v. 
de provincie de bussen in de lucht 
te houden om de leerlingen van het 
Curio Prinsentuin te vervoeren. 
Mochten deze gesprekken niet 
naar tevredenheid verlopen kunt 
uzelf de gevolgen wel inschatten: 
geen transferium, maar wat veel 
erger is betekent dit een devaluatie 
van de school. Want hoe moeten 
die leerlingen dan in Andel les krij-
gen? Niet via het openbaar ver-
voer, want dat kost enorm veel tijd 
meer om in Andel te arriveren. La-
ten we hopen dat de provincie tot 
inkeer komt en hun voornemen 
terug draait. De gemeente is volop 
in gesprek en er worden diverse 
acties vanuit de leerlingen opgezet 
en hebben daarbij 2000 handteke-
ningen opgehaald.  
● Ook de asfaltering van de Hoge 
Maasdijk is nog in de lucht en 
wordt naar verwachting rond 
maart/april 2023 afgewerkt.  
● Gezamenlijk gaan we met alle 
dorpsraden weer 1 keer per jaar 
vergaderen met de gemeente om 
elkaars ervaringen te evalueren. Er 
wordt heel veel tijd in onderzoek 
van projecten gestoken door dorps-
raden of ze haalbaar zijn om uitge-
voerd te worden. Sommige onder-
werpen blijven te lang op de plank 
liggen en daar zou een limiet aan 
gesteld moeten worden. ‘Nee, niet 
haalbaar’ is ook een antwoord. Dat 
zijn voor ons als Dorpsraad in het 
nieuwe jaar belangrijke punten 
n.a.v. verwachtingen.  

● Ook het bouwen is belangrijk en 
hieronder kunt u de hoopvolle vor-
deringen lezen. 
● Een enquête in het dorp vinden 
wij belangrijk over uw mening t.o.v. 
het dorp. Ook hieronder een uitleg.  
● We willen zo spoedig mogelijk 
weten wanneer een fietspad langs 
de Neer Andelseweg tot de moge-
lijkheden behoort.  
● Ook worden de perkjes tussen de 
leilinden in deze tijd door de ge-
meente opgevuld. 
● We mochten meewerken aan de 
avond van herdenken en herinne-
ren bij de Romboutstoren op initia-
tief van de 3 kerken. Zeer indruk-
wekkend was de beleving door 
velen. Of dit een jaarlijks terugke-
rend gebeuren is zal uiteraard een 
besluit van de gezamenlijke kerken 
zijn.  

●Op de planning van de gemeente 
staat ook het verlichten van de rou-
te tussen de dorpen waar de 
Dorpsraad een verzoek voor heeft 
ingediend. Om veilig te kunnen 
fietsen zal minimaal 1 route verlicht 
worden. De route via de Hoofd-
graaf naar Giessen is daar meer 
dan rijp voor.  
● Omdat het onderhouden van het 
strandje bij de gemeente ligt heeft 
dit onze aandacht. Na diverse ke-

ren van uitstel is het strandje vrij-
gemaakt van onkruid zodat het 
zitgedeelte is toegenomen. Het 
opbrengen van zand is uitgesteld 
naar het voorjaar van 2023.  
● We gaan ons ook beraden over 
een Algemene Ledenvergadering 
die wegens corona steeds is voor-
uit geschoven. Hierbij beraden wij 
ons hoe we het gedeelte na de 
pauze in gaan vullen. Dus genoeg 
vrijwilligerswerk voor ons aan de 
winkel voor het nieuwe jaar 2023. 
 
Maatschappelijke Agenda Soci-
aal Domein 
Apart werd er met alle dorpsraden 
over deze materie vergaderd om-
dat de gemeente dorpsraden be-
langrijke gesprekspartners vindt 
voor het ophalen van input. Uitein-
delijk moet er een agenda ingevuld 
worden tot 2030. We willen een 
paar punten uit dit verslag kenbaar 
maken: 4 kleine tafels werden er 
gevormd en de stelling “Zonder 
dorpsraden, geen sociale cohe-
sie in Altena” werd het gespreks-
onderwerp. De sociale cohesie is 
per kern verschillend en hangt van 
de gemeenschap/dorp af. Het 
voorzieningenniveau in de breedte 
in de dorpen moet op peil en toe-
gankelijk zijn. Verkeersveiligheid is 
een belangrijk onderwerp. Dorps-
raden kennen de identiteit van het 
dorp en zijn het klankbord voor de 
gemeente en helpt hiermee orde-
ning en prioritering te scheppen. Zij 
zorgen ervoor dat nieuwe bewo-
ners makkelijk kunnen integreren 
zodat dorpen leefbaar en aantrek-
kelijk blijven. Huisvesting van jon-
geren is een belangrijk item zodat 
ze niet vertrekken. Ook mobiliteit 
en toegankelijkheid en beschik-
baarheid van het openbaar vervoer 
voor bijvoorbeeld ouderen is be-
langrijk. Hierna volgde het geza-
menlijke onderwerp “Samenwer-
king met de gemeente” met de 
vraagstelling: Wat loopt goed, 
wat kan beter, wat wordt gemist. 
De communicatie met de gebieds-
regisseurs lopen goed. Zij geven 
snel antwoord en zijn toegankelijk 
en denken mee. Vastgesteld werd 
dat de werkwijze en mate van 
dienstverlening van vakinhoudelijke 
ambtenaren erg persoonsafhanke-
lijk is. Soms moet er erg lang ge-
wacht worden op een antwoord of 
wordt een antwoord niet toegelicht.  



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Dit geldt voor ambtenaren als voor 
sommige bestuurders. Men wordt 
regelmatig niet serieus genomen 
en daar spreekt geen waardering 
uit. Het advies is om de jaarlijkse 
ontmoeting en gesprek tussen 
dorpsraden met de gemeenteraad-
sleden en college weer in te voe-
ren, zodat er zowel over inhoudelij-
ke thema’s als over de samenwer-
king met de gemeente kan worden 
gesproken. Ook via de inwoners 
bereiken dorpsraden klachten over 
afhandeling van ingebrachte tele-
foontjes en mails. 
 
Bouwen in Andel 
Bronkhorst fase 3 
Van onze contactper-
soon/projectleider van de gemeen-
te mochten wij de volgende tekst 
plaatsen: “De afgelopen jaren is de 
woningmarkt behoorlijk veranderd. 
Het afgelopen jaar hebben we 
zorgvuldig en aandachtig bekeken 
wat dit betekent voor bovenge-
noemde fase 3. Dit heeft geresul-
teerd in een aangepast woning-
bouwprogramma. Momenteel zijn 
we afrondende gesprekken aan het 
voeren met de ontwikkelaars over 
de laatste details van de onderlig-
gende overeenkomsten. Ook zijn 
we begonnen met het opstellen van 
het omgevingsplan (planologische 
procedure) Bronkhorst fase 3.”  
Als bestuur zijn we content dat er 
doorzicht komt in de ontwikkelingen 
en zijn ook benieuwd naar het op te 
stellen omgevingsplan volgens de 
planologische procedure. We be-
grijpen dat het totale plan nog niet 
naar buiten gebracht kan worden, 
maar zodra er weer vorderingen 
zijn wordt u weer verder geïnfor-
meerd. 
Bouwlinie-Project Koolmeespad / 
Dr. Esseveldlaan 
Op dit moment ligt er een plan op 
tafel wat we als bestuur mochten 
inzien op 29 november jl., zie ver-
derop het persbericht Bazalt Wo-
nen/ Bouwlinie. 
 
Samenvattend hebt u kunnen 
waarnemen dat er in Andel volop 
gebouwd gaat worden op diverse 
locaties. Een circulaire huis aan 
huis werd de bevolking een spiegel 
voorgehouden dat er in Andel niet 

of nauwelijks meer ge-
bouwd gaat worden. Wet-
houder Tanis zou dit ge-
zegd hebben in een verga-
dering met de Dorpsraad. 
Als bestuur geven wij te 
kennen dat dit de wethou-
der niet heeft gezegd. Fou-
ten maken we allemaal, 
maar het zou verstandig  
zijn geweest om vooraf het 
bestuur even te raadplegen. 
Dat kan onjuistheden voor-
komen. 
 
Enquête 
Als Dorpsraad Andel heb-
ben we een vragenlijst over 
leefbaarheid opgesteld, 
waarin wij graag de inwo-
ners van Andel willen vra-
gen om deze in te vullen. 
Met deze enquête willen we 
de mening van jullie peilen 
over de kern Andel. Wat 
gaat goed in onze kern? 
Wat kan er beter? Met de enquête-
resultaten wil de Dorpsraad de 
thema's bepalen die samen met de 
gemeente Altena opgepakt gaan 
worden. 
Om de enquête in te kunnen vullen 
moet u zich eerst aanmelden op dit 
platform d.m.v. deze link 
https://aandeslag.gemeentealten
a.nl/ of door deze QR code te 
scannen. Door u 
aan te melden 
op dit platform 
worden de resul-
taten betrouw-
baarder. Inwo-
ners uit andere 
kernen kunnen de enquête name-
lijk niet invullen. Met nadruk wordt 
vermeld dat de enquête volledig 
anoniem is, ook na aanmelding op 
het platform is er geen koppeling 
tussen aanmelder en de ingevulde 
enquêteresultaten. 
De enquête wordt in januari 2023 
opgesteld. 
 
Kerstfeest en Nieuwjaar 
Met plezier hebben wij mee mogen 
werken het afgelopen jaar aan de 
tot stand komen van dit blad door 
kopij in te leveren. Dank aan de 
redactie die voor de uitgifte garant 
stond en hopen in het nieuwe jaar 
op een fijne voortzetting. Wij wen-
sen de lezers als bestuur fijne 
kerstdagen en een gezond nieuw-

jaar. Ineke, Bas, Arie, Erik, Kees en 
Frans. 
 
Lid worden 
Bij de inwoners van Andel is het 
genoegzaam bekend dat u lid kunt 
worden van onze vereniging voor € 
5,- per jaar als gezin. Het voordeel 
is dat u tussendoor per mail bijge-
praat wordt als er urgent nieuws is 
of dat uw mening gevraagd wordt. 
Geef u dan op bij het secretariaat 
c.vanderlinden@hetnet.nl. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 
 

 
 
 

ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Terugblik MusicAel 
De zaal was op een paar stoelen 
na vol met muziekliefhebbers. 
Licht uit en spots aan. 
AFC op het podium. 
Tony Neef en Nadia de Cloe met 
een microfoon in de hand. 
 
Ik probeer hier een gevoel en sfeer 
over te brengen hoe het op zater-
dag 19 november was in de Voor-
hof. Maar dit lukt niet op papier…. 

https://aandeslag.gemeentealtena.nl/
https://aandeslag.gemeentealtena.nl/
mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl


ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
De mensen die aanwezig waren 
weten wat ik bedoel. Het was weer 
fantastisch mooi! 
 
Bedankt AFC voor jullie grote inzet 
de laatste maanden en prachtige 
klanken op de avond zelf. Verder 
dank aan iedereen die zijn of haar 
steen(tje) heeft bijgedragen. Hope-
lijk volgend jaar weer. 
 
Kerstbingo vrijdag 9 december 
Door één of andere voetbalwed-
strijd 😉 is de bingo van vrijdag 9 
december verzet naar vrijdag 20 
januari 2023. Dan laten we de bin-
gomolen weer draaien! Tafels vol 
met prijzen, zodat bijna niemand 
zonder prijs weg hoeft te gaan. En 
dan de hoofdprijs van deze bingo: 
het Mega Januari Survivalpakket. 
Wie wil die nou niet meer naar huis 
nemen. En neem gezellig iemand 
mee! Vanaf 19.30 uur is ‘t Buiten-
hoff open. Om 20.00 uur stijgt de 
spanning en begint de Bingo. Prijs 
bingokaart is € 15,-. 
 
Winterwonderland editie 2022 
Zaterdag 17 december is het zo 
ver: de tweede editie van Winter-
wonderland!!! 
Vanaf 18:30 uur kun je starten 
vanaf de Romboutstoren. 
Belangrijk om daar te starten, an-
ders is de kans groot dat de deuren 
naar het Winterwonderland voor 
jou/jullie gesloten blijven…. 
Geniet van een stukje Andel wat u 
niet zult herkennen van de andere 
364 dagen in het jaar. 
Leuk voor jong en oud omdat je 
van de ene in de andere verbazing 
valt. 
 
Aan het eind kunt u genieten op 
een mini-kerstmarkt-in-stijl van een 
hapje en een drankje. Nu nog ho-
pen op een dun laagje sneeuw ! 
 

Facebook 
Hebt u onze nieuwe Facebook-
pagina al gevonden ??? 
We hebben een nieuwe pagina 
gemaakt omdat de vorige gehackt 
was. Dus wil je ons weer ‘liken’ en 
‘volgen’, zoek dan even op Oranje-
vereniging Juliana An-
del. De pagina met ons 
nieuwe logo  is de nieuwe !!! Op die 
manier mis je niets van onze ko-
mende evenementen en kun je 
terug kijken naar de foto’s. 
 
2023 
Noteer al vast in je agenda:  

 DORPSQUIZ: ZATERDAG 15 
APRIL 2023 !!! 

 FEESTWEEK: DINSDAG 25 T/M 
ZATERDAG 29 APRIL 2023 
 

Lid worden van 
Oranjevereniging 
Juliana 
Heb jij je nieuwe 
buren al gevraagd 
of ze lid zijn van 
onze vereniging? 

Ben je zelf al lid? Allemaal nee?  
Voor € 15,- per jaar per adres 
steunt u ons en doen wij ons best 
om Andel een stukje leuker en ge-
zelliger te maken.  
Stuur daarom snel een mailtje naar 
w.steenhoven1@kpnplanet.nl, of 
maak gebruik van het inschrijffor-
mulier op onze website 
www.ovjuliana.nl. Natuurlijk mag 
je ook een PB’tje sturen via Face-
book of een DM via ons Instagram-
account ov_juliana_andel. 
 
Bestuur Oranjevereniging Juliana 
Andel 
 
 

Opbrengst collec-
te Alzheimer Ne-
derland  
De collecte van 
Alzheimer Neder-
land in de week van 

7 tot en met 12 november heeft in 

Andel het prachtige bedrag van € 
1.046,32 opgebracht. Daarnaast 
nog een prachtige online opbrengst 
van € 591,00. De organisatie be-
dankt hiervoor alle gevers en col-
lectanten. 
 
Voor een toekomst zonder de-
mentie 
Aandacht voor dementie is nood-
zakelijk, want 1 op de 5 mensen 
krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 
vrouwen. Op dit moment leven ruim 
290.000 mensen in Nederland met 
deze ziekte. De verwachting is dat 
het aantal mensen met dementie 
stijgt naar ruim een half miljoen in 
2040. Daar moet iets aan gedaan 
worden. Met meer onderzoek ko-
men we dichter bij een toekomst 
zonder dementie. 
 
Opbrengst 
De collecteweek draagt hier in be-
langrijke mate aan bij. Alzheimer 
Nederland bedankt iedereen die 
hieraan heeft meegeholpen. 
 
Doneren is nog steeds mogelijk 
Collectant gemist, maar nog wel 
willen bijdragen? Ga naar 
www.onlinevooralzheimer.nl en 
doneer in de bus van Alzheimer 
Nederland. 
 
Volgend jaar ook meehelpen? 
Wilt u in 2023 ook uw steentje bij-
dragen door mee te helpen als col-
lectant? Alzheimer Nederland is 
hier blij mee. U kunt zich opgeven 
via www.alzheimer-
nederland.nl/collecteren. 
 
Trudie Tankens 

Update over laatste fase nieuw-
bouwontwikkeling Koolmeespad 
in Andel. 
Op de locatie van de vroegere No-
tenhoff zijn vorig jaar de Rom-
boutshoff en de Bloesemhoff ge-
realiseerd. Een deel van de voor-
malige seniorenwoningen zijn ver-
nieuwd. De andere seniorenwonin-
gen zijn klaargemaakt tot (starters)  

mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl
http://www.ovjuliana.nl/
http://www.onlinevooralzheimer.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/collecteren
http://www.alzheimer-nederland.nl/collecteren


BAZALT WONEN 
(vervolg) 
 
kluswoningen. Bouwlinie BV rondt, 
in opdracht van Bazalt Wonen, de 
laatste ontwikkelfase van de 
nieuwbouwplannen aan het Kool-
meespad/Dokter Esseveldlaan in 
Andel af. 
 
Twaalf nieuwbouwwoningen  
Aan de Dokter Esseveldlaan reali-
seren we zes koopwoningen en 
aan het Koolmeespad zes sociale 
huurwoningen. Alle woningen krij-
gen drie bouwlagen, waarvan twee 
bouwlagen onder een schuine kap. 
De woningen worden ongeveer 90 
m2 groot en zijn in basis voorzien 
van twee slaapkamers. De ver-
koopprijzen worden vlak voor aan-
vang van de bouw bekendgemaakt. 
De sociale huurwoningen worden 
ongeveer drie maanden voor ople-
vering aangeboden via 
www.woongaard.com. 
 
De voorlopige planning 
Voordat de woningen gebouwd 
kunnen worden, wordt er een ruim-
telijke ordeningsprocedure gevolgd. 
Deze zal naar verwachting in het 
tweede kwartaal van 2023 worden 
afgerond. Na deze procedure kan 
de bouw, van ongeveer twaalf 
maanden, starten. Bazalt Wonen is 
van mening met deze woningen 
een waardevolle bijdrage te leveren 
aan de woningvoorraad van Andel. 
 
Meer informatie 
Op www.bouwlinie.nl vindt u meer 
informatie over dit nieuwbouwpro-

ject en kunt u 
zich aanmelden 
voor de 
nieuwsbrief.  

 
CHR. GEM. ZANG 
VERENIGING ‘SOLI DEO 
GLORIA’ 
 
Na een succesvolle uitvoering in 
Sprang Capelle op 29 oktober, die 
in het kader stond van Hervor-
mingsdag, zijn we op dit moment 
bezig om een Kerstprogramma in 
te studeren. 
20 december zijn we uitgenodigd 
om in de Notenhoff samen met 
bewoners en gasten het Kerstfeest 
te vieren met een gevarieerd muzi-
kaal programma. We zingen be-
kende Kerstliederen, maar ook zal 
de samenzang niet ontbreken.  
Het koor staat onder leiding van 
Marianne van Iersel en Carst Jans-
zen op de piano. De aanvang van 
de zangavond is 19.30 uur en u 
bent van harte welkom in de No-

tenhoff om samen met ons en de 
bewoners deze feestelijke Kerst-
zangavond mee te vieren. 
 
Wim Hoesen, voorzitter. 
 
 

Huis op maat  
De meeste mensen zullen, wan-
neer ze ouder worden gewoon blij-
ven wonen in hun huidige woning. 
Door veranderde regelgeving be-
staat het verzorgingshuis niet 
meer. Er zijn veel slimme en (vaak) 
kleine oplossingen waarmee u uw 
woning kunt verbeteren.  
 
De vrijwillige woonscanner van 
Trema Welzijn checkt samen met u 
uw woning en noteert na afloop de 
verbeterpunten van uw woning in 
een persoonlijk woonadvies rap-
port. U kunt daarna zelf aan de 
slag om slimme en (vaak) kleine 
oplossingen te realiseren of er een 
professional bij halen, zodat uw 
huis zo lang mogelijk uw thuis kan 
blijven.  
 
Vraag nu een gratis woonscan aan! 
Dit kan via Trema Welzijn: Sarina 
Scherff, tel. 0183-408444, e-mail: 
sarina.scherff@trema.org.  
 
Sarina Scherff 

 

http://www.woongaard.com/
http://www.bouwlinie.nl/
mailto:sarina.scherff@trema.org


Einde van 2022 en de spotjes op 
radio en tv met zorgverzekeraars 
nemen veel tijd & beeld in beslag. 
De één spiegelt de verschillende 
polissen  nog mooier voor dan de 
andere. Hoe zit het toch allemaal in 
elkaar…. veel mensen zien door de 
bomen het bos niet meer. De pre-
mie voor je zorgverzekering be-
staat uit twee delen: 
 
Basisverzekering 
Een deel basisverzekering, hierin 
zit de meest urgente zorg zoals 
huisarts en veel ziekenhuiskosten. 
Dit deel van de zorgverzekering is 
voor iedereen in Nederland ver-
plicht. Een verzekeraar mag je ook 
niet weigeren voor de basisverze-
kering als u over zou willen stap-
pen. 
 
Aanvullende verzekering 
Het tweede deel, de aanvullende 
verzekering wordt tegen verschil-
lende, uiteenlopende prijzen aan-
geboden. Hoe weet je welke aan-
vullende verzekering je moet ne-
men ? Dit is voor veel mensen ie-
der jaar weer een groot vraagteken 
omdat de keuze zo enorm is. 
 
Belangrijk is om te bepalen: waar-
voor wil ik me aanvullend verzeke-
ren, wat heb ik nodig? 
Voor veel mensen is het aantal  
fysiotherapie behandelingen de 
belangrijkste overweging om voor 
een bepaald aanvullend pakket te 
kiezen met meestal 9 behandelin-
gen, maar tegen toenemende kos-

ten 12 of wellicht 20 behandelin-
gen. Een zorgverzekeraar heeft het 
recht om u te weigeren voor de 
aanvullende verzekering mocht u 
willen overstappen. Een goed 
overzicht vindt u in 
www.defysiotherapeut.com 
 
Een derde overweging die wij u 
willen meegeven voordat u uw con-
tract met uw zorgverzekeraar gaat 
verlengen of over wil stappen naar 
een andere zorgverzekeraar. Hoe 
goed is uw ZORGVERZEKERAAR 
voor uw FYSIOTHERAPEUT? 
 
Zoals u misschien al in verschillen-
de media hebt meegekregen staat 
het tarief van de fysiotherapeut al 
jaren onder druk. De zorgverzeke-
raars zijn al jaren NALATIG in het 
corrigeren van de vele toegenomen 
kosten. Bovenaan dit stuk vindt u 
DRIE zorgverzekeraars die het 
meest nette tarief bieden voor de 
onze service. Wellicht kunt u dit 
meenemen, mocht u aan het einde 
van het jaar de zorgverzekeraars 
gaan vergelijken? 
 
Heeft u nog vragen over uw zorg-

verzeke-
ring? Op 

woensdag  
21 decem-
ber van 
10.00-12.00 

uur kunt u 
vrij binnen 
lopen bij ons 
in de praktijk 
om aan ‘Van 
de Nat ver-

zekeringen’ 
uw vragen 

vrijblijvend 
voor te leg-
gen. 

In 2023 heeft Fysio Andel GEEN 
contract met 

 
 
OMGEKOMEN DUITSERS 
IN ANDEL BEGRAVEN 
 
door Teus van Tilborg 
Tijdens de laatste oorlogsmaanden 
is de strijd hevig in het Land van 
Heusden en Altena. Het zuiden van 
het land is dan al in november 
1944 bevrijd. Aan de zuidkant van 
de Bergsche Maas bevinden zich 
de geallieerden en aan de noord-
kant de Duitsers. Die verwachten 
dan nog altijd door te kunnen sto-
ten naar Antwerpen. Dorpen als 
Eethen, Drongelen, Genderen, 
Meeuwen en Dussen hebben 
zwaar te lijden door de beschietin-
gen. In totaal zijn er dan 16.000 
Duitse militairen in de streek. Ze 
zijn veelal ondergebracht, inge-
kwartierd, bij de bewoners in de 
dorpen. Ook in Andel. Van daar 
moeten ze naar het front langs de 
Bergsche Maas. Ze nemen soms 
ontroerd afscheid. “We komen niet 
meer terug”, zeiden ze. Velen, vaak 
nog jonge mannen, komen inder-
daad niet meer terug, ze sneuve-
len. Hun lichamen worden soms 
teruggebracht naar de dorpen waar 
ze waren ingekwartierd. Henk van 
Berkel had het nog op zijn netvlies 
staan vertelde hij me ooit tijdens 
een gesprek over de oorlog. Hij is 
inmiddels overleden. “Ik zag hoe 
een kar vol met bevroren lijken van 
soldaten werd gelost.  

https://defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/checklist/


OMGEKOMEN DUITSERS 
IN ANDEL BEGRAVEN 
(vervolg) 
 
Zwaar verminkt, soms alleen maar 
onderdelen van een lichaam.”  
 
Gesneuvelde militairen 
In totaal worden in Andel door de 
Duitsers zelf 31gesneuvelde militai-
ren op het westelijke deel van de 
begraafplaats bij de Romboutsto-
ren begraven. Ze zijn vermoedelijk 
omgekomen in de dorpen binnen 
de gemeente Eethen. Vijf anderen, 
leden van de Luftwaffe, zijn op 29 
december 1944 gesneuveld op de 
Wilhelminasluis en worden daar in 
een gezamenlijk graf begraven ter 
hoogte van het huidige pand Wil-
helminasluis 6. Ze zijn ze het 
slachtoffer geworden van een be-
schieting van de sluis door de geal-
lieerden. Daar stond, aan de An-
delse kant, Duits afweergeschut. 
 
Zestien soldaten worden op de 
begraafplaats begraven in ruwhou-
ten kisten. Met de anderen is dit 
niet het geval, waarschijnlijk we-
gens een gebrek aan kisten. In 
1947 schrijft burgemeester G.A. 
Bax een brief aan de Dienst Identi-
ficatie en Berging in Den Haag, een 
brief waarin hij “met klem onder de 
aandacht brengt ”dat de begraaf-
plaats geheel vol is. “Er dreigt een 
ernstige situatie.” Volgens hem zal 
het geen probleem zijn de lichamen 
in de kisten op korte termijn te ver-
wijderen. Voor de andere zal een 
oplossing gevonden moeten wor-
den. Hij schat in dat het mogelijk is 
in Andel tien kisten te laten maken 
voor 25 gulden per stuk. Bax gaat 
er zelfs nog voor naar Den Haag 
met als gevolg dat een onderzoek 
wordt ingesteld. Daaruit blijkt dat 
inderdaad van een noodtoestand 
sprake is. De graven worden bijge-
houden door Arie de Fijter, begra-
fenisondernemer in Andel. 
 
Op 28 en 29 mei 1947 worden de 
graven geruimd door zeven militai-
ren met een officier en een adjunct-
officier. Tijdens hun verblijf in het 
dorp worden ze bij particulieren 
ondergebracht. Op 30 mei 1947 
worden de stoffelijke resten over-
gebracht naar het centrale kerkhof 
voor omgekomen Duitsers in het 
Limburgse Ysselsteyn. Op 4 juni  

 
1947 maakt het Nieuwsblad voor 
Gorinchem en Omstreken melding 
van het opgraven. 

Van links naar rechts de graven 
van Georg Fuss, Franz Fabri, An-
ton Büchert en Alfred Pink op de 
Duitse militaire begraafplaats waar 
bijna 32.000 soldaten begraven 
zijn. 
 
Raymond Dubois 
De familie van omgekomen militai-
ren zijn vaak onzeker over de 
plaats waar ze begraven zijn. Dat is  

 
ook het geval met de moeder van 
de 20-jarige Raymond Dubois uit 
Bischeim, in de buurt van Straats-

burg in het departement Bas-Rhin 
in de Elzas. In  1940 hebben de 
Duitsers dit deel van Frankrijk be-
zet. De inwoners worden vanaf dat 
moment als Duitse staatsburgers 
beschouwd en voor de dienstplicht 
in de Wehrmacht opgeroepen. 
Vandaar dat ook Raymond in Duit-
se militaire dienst actief was. Op 2 
juli 1946, dus voordat de slachtof-
fers zijn herbegraven, schrijft zijn  



 
OMGEKOMEN DUITSERS 
IN ANDEL BEGRAVEN 
(vervolg 2) 
 
moeder Lina Dubois een brief naar 
de burgemeester van Andel waarin 
ze vraagt of het juist is dat haar 
zoon op de begraafplaats van Neer 
Andel is begraven. Ze heeft dit van 
één van zijn vrienden gehoord. 
Burgemeester Bax bevestigt dit en 
schrijft dat haar zoon in Eethen om 
het leven is gekomen en naar An-

del is overgebracht. Ze 
wil graag hebben dat hij 
overgebracht wordt naar 
Frankrijk. Ze wendt zich 
ook tot de Franse consul 
in Rotterdam. Ze schrijft 
hem dat haar zoon ge-
dwongen is in de Duitse 
Wehrmacht te dienen en 
vraagt het nodige te 
doen om te voorkomen 
dat het lichaam opgegra-
ven wordt. Voor de con-
sul is dit weer aanleiding 
zich tot burgemeester 
Bax te wenden om hier-
aan mee te werken. Die 
belooft er voor te waken 
dat het graf behouden 
blijft in afwachting van 
het overbrengen van het 
lichaam naar Frankrijk. 
Waarschijnlijk is dit uit-
eindelijk ook gebeurd. 
Zijn naam komt namelijk 
niet voor in het register 
van de in Ysselsteyn 

begraven militairen. Logisch eigen-
lijk, hij was immers geen Duitser.  
 
Geraadpleegd:  
Streekarchief Langstraat Heusden 
Altena, www.wilhelminasluisandel.nl 

en 

https://www.findagrave.com/cemetery/

2346270/deutscher-soldatenfriedhof-

ysselsteyn 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beste dorpsgenoten. 
Wij leven in de laatste maand van 
2022, een jaar waarin vele zorgen 
waren. Vooral rond de oorlog in 
Oekraïne en de vele vluchtelingen 
die ons land zijn binnen gekomen.  
Daarnaast brengt ook de energie 
crisis ons met beide voeten op de 
grond en is het niet vanzelfspre-
kend dat we onze huizen kunnen 
verwarmen en de kosten hiervoor 
nog kunnen betalen. Hoe moeilijk is 
dat voor veel senioren, deel uw 
zorgen. Mogelijk kunnen we elkaar 
hierbij helpen en ondersteunen.   
Wij leven nu in Advents tijd,  een 
verwachtingsvolle tijd waarin we 
ons voorbereiden op het gedenken 
van de geboorte van Jezus Chris-
tus, onze Verlosser.  
Een tijd van Hoop. 
 
Kerstfeest 
 
Nog even en het zal weer Kerstmis 

zijn, 
Ja, voor iedereen groot en klein, 
Denk dan ook eens aan zieke en 

oudere mensen, 
ook al hadden zij misschien geen 

wensen. 
Want juist in deze dagen en uren, 

 
Want juist in deze dagen en uren 

zitten zij soms voor zich uit te turen 

http://www.wilhelminasluisandel.nl/
https://www.findagrave.com/cemetery/2346270/deutscher-soldatenfriedhof-ysselsteyn
https://www.findagrave.com/cemetery/2346270/deutscher-soldatenfriedhof-ysselsteyn
https://www.findagrave.com/cemetery/2346270/deutscher-soldatenfriedhof-ysselsteyn


PCOB ANDEL (vervolg) 
 
Probeer daarom juist in deze tijden 

eens zo iemand te verrassen, te 
verblijden. 

 
Immers, ieder mens vindt het fijn 
te weten dat zij niet vergeten zijn 
Want een vriendelijk woord, een 

klein gebaar, 
brengt mensen dichter bij elkaar 

 
Bron: Bert de Graauw Voorzitter Seni-

oren Vereniging Waspik. 

 
Wanneer u deze Aktu Ael leest zal 
onze Advent/Kerst viering al voorbij 
zijn. De eerstvolgende ledenbijeen-
komst zal gehouden worden in het 
nieuwe jaar, n.l. op woensdag 11 
januari. Dhr. Van Diest komt ons 
vertellen over het leven van de uil. 
De middag begint om 14.30 uur en 
vanaf 14.15 uur is er inloop.  
U bent van harte welkom. 
 
Ook op landelijk niveau wordt hard 
gewerkt voor ons als senioren. 
Vaak zien we dat niet of gaat het 
ons voorbij. Hierna volgt een  klein 
stukje waaruit u kunt lezen waar-
voor PCOB zich landelijk ook inzet. 
Onderzoek KBO-PCOB: Meeste 
senioren voelen zich gelukkig 
De meeste senioren, voelen zich 
gelukkig. Dat blijkt uit het grote 
Zingevingsonderzoek van senio-
renorganisatie KBO-PCOB. Ge-
zondheid, het hebben van een le-
venspartner en het doen van (vrij-
willigers)werk zijn belangrijke facto-
ren die geluk bepalend zijn. De 
allerbelangrijkste factor voor senio-
ren om zich wel of niet gelukkig te 
voelen, is het hebben van sociale 
contacten. Maar liefst 90% van de 
senioren met veel sociale contac-
ten is (erg) gelukkig. Bij de mensen 
die aangeven maar zelden sociale 
contacten te hebben, is slechts een 
kwart (23%) gelukkig. Ingrid Rep, 
directeur KBO-PCOB: “Contact is 
dus nog belangrijker dan gezond-
heid voor het geluk van senioren. 
Waarom investeren we dan als 
overheid niet meer in verenigingen 
die voor die sociale connectie zor-
gen, zodat een nog grotere groep 
betrokken kan worden?” Meer hier-
over kunt u lezen op de website 
van KBO/PCOB en in het 
KBO/PCOB Magazine van decem-
ber.  

Daarnaast worden in het magazine 
diverse artikelen geschreven die 
belangrijk zijn voor ons als senio-
ren. Zoals de zorgverzekeringen, 
belangenbehartiging, woonvoorzie-
ningen en de openbare toiletten. 
Deze laatste zijn niet alleen belang-
rijk voor senioren, maar ook voor 
mensen met blaas- of darmproble-
men en mensen met kleine kin-
deren. Neem een abonnement op 
KBO/PCOB magazine voor € 25,- 
en u blijft op de hoogte van het 
werk dat KBO/PCOB voor u doet. 
 
Als bestuur van PCOB-afd. An-
del wensen wij u Goede Kerst-
dagen en een Gezond en Vredig 
2023.  
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Er staan veel mooie dingen op de 
planning voor onze orkesten de 
komende periode. Lijkt het je leuk 

om met ons mee te spelen? Stuur 
een email naar 
 info@andelsfanfarecorps.nl  en 
dan maken we graag kennis! 
 
Terugblik 
Muziekexamen 
Zaterdag 12 november zijn drie van 
onze leden geslaagd voor hun mu-
ziekexamen. Wij feliciteren Noor en 
Ingmar met het behalen van het A-
diploma. En wij feliciteren Mels met 
het behalen van het C-examen.  
 
Darttoernooi 
Wij willen iedereen bedanken die 
aanwezig was bij het Open Andel 
Darttoernooi. Na 2 jaar geen toer-
nooi mogen we nu terugkijken op 
een geslaagde editie. Het was erg 
gezellig. 
 
Koperkwintet 
Een koperkwintet van Andels Fan-
fare Corps heeft op woensdag-
avond 16 november jl. medewer-
king verleend aan het herdenkings- 

mailto:info@andelsfanfarecorps.nl


ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
moment bij de Romboutstoren ge-
organiseerd door de drie kerken, 
de Dorpsraad en Kamsteeg Uit-
vaartzorg. 
 
Sinterklaasintocht 
De straatband van AFC mocht dit 
jaar tijdens de intocht Sinterklaas-
liedjes verzorgen.  

MusicAel  
Op 19 november vond MusicAel 
2022 plaats. Het was een zeer ge-
slaagd muzikaal feestje. Wij willen 
de Oranjevereniging Juliana Andel 
bedanken voor de organisatie.  
 
Vooruitblik 
Kerstzangdienst 
Ook dit jaar speelt AFC weer tradi-
tiegetrouw op kerstavond tijdens de 
kerstzangdienst in  de Catharij-
nekerk in Heusden! Een muzikale 
start van de kerstdagen. De dienst 
zal beginnen om 19:30 uur. Vanaf 
18:30 uur is de inloop. We zien u 
graag dan! 
Nieuwjaarsconcert 
Het jeugd en groot orkest van AFC 
verzorgen samen op 7 januari een 
concert om 2023 muzikaal in te 
luiden. Op dit concert worden ook 
de jubilarissen van de afgelopen 
jaren gehuldigd. Het concert begint 
om 19:30 uur in ’t Buitenhoff in An-
del. Het belooft een avond te wor-
den vol met gezelligheid en mu-
ziek. 
Open Nederlandse Fanfare Kam-
pioenschap 
Op zaterdag 15 april zal het groot 
orkest van AFC meedoen met het 
ONFK in Drachten. De voorbe-    

reidingen zijn in volle gang.  
Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 
Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen 
aan onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl.Wil je 
een instrument leren bespelen? 
Neem dan contact op via 
info@andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 

 
EET U MEE 
 
Het was weer smikkelen en smul-
len op 26 nov. Een heuse Franse 
maaltijd, uiensoep vooraf, een 
heerlijke boeuf bourgingon en coq 
au vin! En als sluitstuk de crêpe 
suzette! Alle bakkers en kooksters 
weer van harte bedankt! 
Inmiddels hebben we het volgende 
menu weer voor u klaar staan: 
Van harte welkom op onze laatste 
bijeenkomst van dit jaar. 
Deze keer niet op zaterdag, maar 
op vrijdag de 16e!  
We wensen iedereen een fijne 
kerst en jaarwisseling en hopen 
iedereen in januari weer te zien!  
 
Met een hartelijke groet, 
Marja, Elly en Hannie 
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