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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’ 
18 

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. 
 

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 
 
Allereerst wensen wij u een voor-
spoedig nieuwjaar, maar boven 
alles een goede gezondheid om te 
doen wat we graag doen, namelijk 
ondernemen. 
We hebben onze site 
www.ovandel.nl weer uitgebreid 
met info over de "Lindencadeau-
bon", deze bestond al heel lang, 
maar is toch nog onbekend bij veel 
inwoners. 

Niet alleen inwoners van Andel 
kunnen deze kopen, maar hij is wel 
alleen te verzilveren bij een onder-
nemer uit Andel. 
 
De waarde bepaalt uzelf, want  
ieder denkbaar bedrag kan er op 
staan en ze zijn verkrijgbaar bij  
Jaap Verhoeven van Verhoeven 
Kleurt in Giessen of bij Dirk Ver-
beek van drogisterij Verbeek in 
Andel. Een mooie suggestie voor 
een verjaardagscadeau of zomaar 
om iemand te bedanken. Straks 
met Moederdag of Vaderdag een 
cadeau zonder dat u hoeft te zoe-
ken, want dat doet de ontvanger 
zelf. 
 
Ook gaan we onze site verder uit-
breiden met info over elk lid. Niet 
allemaal tegelijk natuurlijk, maar 
iedereen komt aan de beurt. 
Rob van Hoogenhuizen gaat dat 
verzorgen, dus als u door hem be-
naderd wordt, weet u waarom. 
En als u nog geen lid bent, ga naar 
www.ovandel.nl en vraag om info, 
Marjan zal je die graag geven. 
 
Het zal u verbazen om te zien dat u 
soms iets van ver haalt wat dicht bij 
huis te verkrijgen is. 
 
We hebben eens nagegaan hoe 
vaak onze site bezocht wordt en 
het viel op dat we vaak vanuit bui-
tenland aangeklikt werden. Waar-
om dat weten we niet, maar het 
komt zover wij weten vaak voor dat 
oud inwoners van Andel regelmatig 
onze site bezoeken om te lezen 
wat er in Aktu-Ael stond. 
 
We gaan dit jaar weer plannen ma-
ken voor een mooi netwerk eve-
nement, maar daar komen we vol-
gende maand op terug. We hebben 
een aantal plannen, dus als alles 
blijft zoals nu, met  geen beperkin-
gen meer, dan kan dat weer. 
 

We hebben dit jaar ook weer een 
december-winkel actie gehouden 
hij was korter dan andere jaren, 
maar dat was niet te merken aan 
het aantal deelnemers, want uit de 
enorme stapel hebben we de vol-
gende winnaars getrokken. 
De gelukkigen die een lindenca-
deaubon wonnen zijn: 
 
bon van € 10,- 
Arno Brugmans Andel 
Ina de Boon  Andel 
P. Naaijen  Andel 
G. v.d. Wiel  Giessen 
A. v. d Meijden Werkendam 
Liesbeth van Wijlen Genderen 
K. van Vliet  Sleeuwijk 
J. Waleveld  Andel 
Kant   Rijswijk 
M. Versteeg  Andel 
 
bon van € 25,- 
H. Bouwman  Andel 
J. van Geffen  Andel 
A. Vervoorn  Andel 
J. van Bokhoven Langbroek 
 
bon van € 50,- 
W. van Andel  Andel 
 
En de ballonvaart is gewonnen 
door: 
Mevrouw C. Swart uit Rijswijk. 
We nemen met haar nog contact 
op om verder af te spreken en we 
gaan organiseren dat we opstijgen 
in Andel. 
 
De lindencadeaubonnen zijn af te 
halen bij drogisterij Verbeek in An-
del. 
Mocht u twijfelen of u het bent die 
gewonnen heeft, we geven hier 
geen adressen weer, maar die 
hebben we wel. Dus informeer 
even bij Dirk Verbeek als er enige 
twijfel is. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 

http://www.ovandel.nl/
http://www.ovandel.nl/


NOOT VAN DE REDACTIE 
 
De redactie van Aktu-Ael wenst 
iedereen een gelukkig, gezond en 
succesvol 2023. We mogen weer 
een nieuw jaar beginnen met de 
1ste Aktu-Ael van 2023, we hopen 
er met extra adverteerders natuur-
lijk ook de 32ste jaargang te kunnen 
gaan doen, maar dat weten we na 
juni, als de laatste van deze 31ste 
jaargang is gemaakt en we de ba-
lans kunnen opmaken. Ook zijn we 
dankbaar met de giften door de 
Vrienden van dit blad en natuurlijk 
zijn nog meer vrienden welkom.  
 
December was een maand met 
verrassingen, want het winterwon-
derland van de Oranjevereniging 
was weer een succes. Iedereen 
heeft genoten van dit sprookjes-
achtig event. Ook op het pleintje in 
de Abraham Kuyperstraat was het 
erg gezellig, ondanks de bittere kou 
kon men genieten van allerlei ver-
snaperingen. Chapeau weer OV 
Juliana. 
 
Vreugde was er bij Arie en Dinie 
Schouten-Naaijen aan de Neer 
Andelseweg, want zij mochten op 
20 december vieren dat zij 60 jaar 
geleden voor de trouwambtenaar 
stonden. Nu 60 jaar later konden zij 
samen met hun 3 kinderen en de 
gezinnen dit vieren. Ook de Koning 
heeft aan ze gedacht en ook onze 
burgervader Lichtenberg heeft ze 
bezocht. Omdat de gezondheid van 
beiden niet optimaal is hebben ze 
thuis dit heugelijke feit gevierd. Van 
harte ook onze felicitaties. 
 
Ook in de laatste maand van 2022 
was er veel verdriet bij diverse fa-
milies. Helaas was er bij 5 families 
iemand overleden. Omdat het er 
zoveel zijn beperk ik het tot een 
kort stukje. Op 15 december over-
leed op bijna 90 jarige leeftijd een 
markant man, Bram van Andel, bij 
velen een bekend gezicht. Hij 
woonde met zijn vrouw Lena van 
Andel-van Andel in de Emmastraat. 
Bram was zeer actief in bestuurs-
functies en op vergaderingen in het 
dorp liet hij vaak van zich horen. Hij 
heeft menig echtpaar uit Andel en 
omstreken getrouwd, want hij was 
ook ambtenaar bij de Gemeente 
Woudrichem. Wij wensen zijn 
vrouw Lena en hun 3 kinderen, 

Anita, Pieter en Gea met gezinnen 
heel veel sterkte en kracht.  
 
Ook op 15 december overleed Cor-
rie Munnink-van Moort uit de Ken-
nedylaan op 82 jarige leeftijd. Sinds 
enige tijd woonde Corrie in de No-
tenhoff, maar haar man Cor woont 
nog in het huis in de Kennedylaan. 
Zij wonen hier al heel lang op het-
zelfde adres. Samen kregen ze een 
dochter en wij wensen Cor en zijn 
dochter Jacqueline en familie ook 
heel veel sterkte bij dit gemis.  
 
De familie Naaijen moest op 22 
december ook afscheid nemen van 
hun moeder Lora Naaijen-van Hel-
den. Zij overleed op 91 jarige leef-
tijd. Lora was getrouwd met Wim 
Naaijen die 2 jaar geleden is over-
leden. Zij woonden aan het Notaris 
Hollestelleplein. Wim was Aels en 
Lora kwam uit Wijk, trouwden en 
gingen in Andel wonen en waren 2 
jaar geleden ook 60 jaar getrouwd. 
Lora en Wim  kregen 3 kinderen en 
wij wensen Jenny, Bert en Diny 
met hun gezinnen heel veel kracht 
en sterkte bij dit gemis.  
 
Heel verdrietig is ook het overlijden 
op 23 december van Piet Wester-
laken, 63 jaar is Piet geworden, 
voor onze begrippen te vroeg, 
maar het verdriet is Piet en zijn 
vrouw Jenny niet bespaard geble-
ven, want vorig jaar overleed hun 
zoon Jaimy onverwacht en dat trok 
een zware wissel op dit gezin. Piet 
kampte al jaren met een ongenese-
lijke ziekte en heeft dat zeer moe-
dig gedragen. Zij verhuisden vorig 
jaar naar de Gezetstraat, vanuit de 
Kammetweg waar ze hun hele 
trouw hadden gewoond. Viel ook 
niet mee. Met veel hulp en lieve 
mensen om hen heen is dit gelukt 
en zoon Roy is hun steun en toe-
verlaat. Wij wensen Jenny, Roy en 
Vera, met hun familie heel veel 
kracht en sterkte.  
 
Daags voor kerst op 24 december 
overleed in de Notenhoff Siem van 
der Stelt op 94 jarige leeftijd. Siem 
was bij velen bekend, ook een man 
die in zijn rolstoel veel door Andel 
reed, maar ook voor die tijd toen hij 
nog mobiel was. Siem woonde met 
zijn vrouw Sijgje lang aan op Sluis, 
want hij werkte bij Rijkswaterstaat, 
daarna woonde ze in een bejaar-

denhuisje. Siem en Sijgje, zij woont 
al een paar jaar in Wijkestein, kre-
gen 3 kinderen. Wij wensen Sijgje, 
kinderen Bas, Tonnie en Ron met 
hun gezinnen veel sterkte bij dit 
gemis. Er overleden in De Noten-
hoff nog meer mensen, maar die 
zijn bij ons niet bekend, maar ook 
de families wensen wij veel kracht 
en sterkte. 
 
Het nieuwe jaar is alweer 2 weken 
oud en de tijd vliegt, want de scho-
len zijn weer begonnen en ook de 
bedrijven draaien weer volop. Wat 
brengt ons 2023, voor ieder een 
vraag en we hopen in elk geval dat 
de oorlog in Oekraïne binnen af-
zienbare tijd is afgelopen en er 
voor de mensen daar betere tijden 
aanbreken, want ik spreek denk ik 
namens iedereen, dat we hopen 
dat dhr. Poetin tot bezinning komt 
en zijn mensen terughaalt en vrede 
sluit. In ons dorp staat van alles te 
gebeuren binnenkort, de Dorpsraad 
heeft erover geschreven. Ook de 
Spar gaat beginnen aan de grote 
renovatie. Wij  wensen BertJan en 
Dick veel succes met de verbou-
wing. Ook de Aktu-Aels die nor-
maal bij de Spar liggen, gaan even 
verhuizen naar Drogisterij Verbeek, 
waar nu ook tijdelijk de apotheek 
uw spullen brengt. 

 
Aan de voor-
gevel van de 
Spar hing een 
AED apparaat, 

dat is verplaatst 1 huis verderop, 
naar de voorgevel van de sport-
school van Jan van Beek. We 
zullen zien of hij daar blijft han-
gen, maar dat is voor latere zorg. 
 
De redactie  
Kees en Ria van der Linden 

https://www.reanimatiealtena.nl/


EVENEMENTEN KALENDER 
  
JANUARI 2023 
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. 
28  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
FEBRUARI 2023 
  7  Geref. Kerk: Open kerk, 19.00-20.00 uur. 
  8  PCOB: Verhalenverteller mw. Marie v.d.  
      Middelhaai. 
11  AFC: Jeugd muziek dag Altena., Almkerk. 
14  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
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. 
 
MAART 2023 
  7  OV Juliana: Jaarvergadering. 
15  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
15  PCOB: Ledenvergadering in de Zijhof. 
18  AFC: Verrassende ontmoeting i.s.m. Wouw. 
24  De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur. 
 
 

 
APRIL 2023 
11  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
12  PCOB: Liturgisch bloemschikken met  
      Teunie Crielaard. 
15  OV Juliana: Dorpsquiz. 
22 t/m 29 
      OV Juliana: Feestweek. 
30  Soli Deo Gloria: In eredienst Geref. Kerk Andel. 
 
MEI 2023 
  2  SPAR Andel: Receptie, 19.00 uur. 
  3  SPAR Andel: Opening winkel, 8.00 uur. 
10  PCOB: ? 
16  Soli Deo Gloria: Zingen in verpleeghuis  
      ’t Slot te Gameren. 
 
JUNI 2023 
  4  Soli Deo Gloria: Zingen in het Gasthuis  
      te Gorinchem. 
14  PCOB: Middaguitstapje. 
 
AUGUSTUS 2023 
23  De Notenhoff: Fancyfair, 14.00-19.00 uur. 
 
NOVEMBER 2023 
15  De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur. 
 
Rood = nieuw 



 
 
 
 
 
 

Deze veel gebruik-
te uitdrukking kan 
voor iedereen een 
andere betekenis 
hebben. Veel ge-
luk, liefde, beter-
schap en dat al je 

dromen uit mogen komen zijn veel 
gebruikte termen. Zo heeft ook het 
bestuur van de Dorpsraad de laat-
ste term in het hart gesloten. Dat 
dromen werkelijkheid mogen wor-
den. Dat er ingezette thema’s door 
de gemeente afgerond worden. 
Maar we hebben het zelf niet in de 
hand en hopen er het beste van.  
 
Een eerste aanzet vanuit de ge-
meente is een uitnodiging naar alle 
dorpsraden om een themasessie te 
beleggen op donderdag 9 februari, 
die uitnodiging is ontstaan naar 
aanleiding van de kritiek die geuit is 
op de bijeenkomst over het Sociaal 
Domein. O.a. te lang op antwoor-
den te moeten wachten, niet terug-
gebeld worden enz. Een goed initi-
atief om deze traditie weer voort te 
zetten van voor de coronatijd.  
 
•Het inleveren van de kopij voor 4 
januari in het nieuwe jaar is best 
vroeg, omdat we een maand achter 
ons hebben liggen waarin veel ac-
tiviteiten plaatsvonden. Goed, er is 
niets verplicht, maar iedereen moet 
wel eerst weer een beetje opstar-
ten.  
 
• Op het Provinciehuis moeten ze 
een beslissing nemen over het wel 
of niet blijven rijden van bussen 
voor het leerlingenvervoer van het 
Curio Prinsentuin. Laten we hopen 
dat er genoeg aangetoond is dat er 
niets moet veranderen, maar je 
weet het nooit in de politiek, want 
politiek is de wijze waarop in een 
samenleving de belangentegenstel-
lingen van groepen en individuen 
tot hun recht komen, is meestal op 
basis van onderhandelingen. Op 31 
januari is er meer bekend. 

Enquête 
Als Dorpsraad 
Andel hebben we 
een vragenlijst 
over leefbaarheid 
opgesteld, waarin 
wij graag de inwo-
ners van Andel 
willen vragen om 
deze in te vullen. 
Met deze enquête 
willen we de me-
ning van jullie pei-
len over de kern 
Andel. Wat gaat 
goed in onze 
kern? Wat kan er 
beter? Met de enquêteresultaten 
wil de Dorpsraad de thema's bepa-
len die samen met de gemeente 
Altena opgepakt gaan worden. 
Om de enquête in te kunnen vullen 
moet u zich eerst aangemeld heb-
ben en daarna kunt u de enquête 
invullen met gebruik van deze link 
https://aandeslag.gemeentealten
a.nl/nl-NL/projects/enquete-
Dorpsraad-andel of door deze 
QR code te scannen.  
Met nadruk 
wordt vermeld 
dat de enquê-
te volledig 
anoniem is, 
ook na aan-
melding op 
het platform is 
er geen koppeling tussen aanmel-
der en de ingevulde enquêteresul-
taten. 
De enquête is opengesteld van 
11 januari t/m 3 februari a.s. 
 
Glasvezel Delta 
Het nieuwe jaar begint met goede 
berichten. Aanleg  glasvezel van 
Delta is er door, ook in Andel. 
Samen werd er onderzoek gedaan 
in Eethen, Genderen, Veen en Wijk 
en Aalburg. Volg verder de berich-
ten over het pad dat er bewandeld 
gaat worden i.v.m. aanleg. 
 
Tijdelijke speeltuin aan het Boe-
rengroen 
We gaven al eerder aan dat tijdelijk 
weleens lang zal kunnen duren 
omdat er eerst gebouwd moet gaan 
worden in fase 3 van de Bronk-
horst. Daarom hebben wij contact 
gezocht met de gemeente om de 
tijdelijke speeltuin wat meer aan-
zien te geven en veiliger te maken. 

Samen met de gemeente hebben 
we enkele details doorgenomen. In 
een volgende uitgave komen wij 
hierop terug.  
 
Voor u gelezen 
Op de gemeentelijke begraafplaat-
sen in Altena zijn binnenkort leen-
rolstoelen beschikbaar voor men-
sen voor wie de afstand naar een 
graf te groot is om te lopen. De 
rolstoelen zijn makkelijk en gratis te 
leen met een muntslot, zoals met 
een winkelwagen. 
 
Asfaltering Hoge Maasdijk 
Het definitief ontwerp is klaar. Mo-
menteel wordt er gewerkt aan het 
opstellen van een uitvoeringsbe-
stek voor een aannemer. Zodra dit 
gereed is wordt een aannemer ge-
contracteerd die zowel het asfalt-
onderhoud als de nieuwe wegin-
richting zal gaan uitvoeren. De 
werkzaamheden zullen ingepland 
worden in het tweede kwartaal van 
2023. In dat project zullen ook en-
kele nutsvoorzieningen meeliften, 
zoals de waterleiding en de aanleg  

https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/projects/enquete-dorpsraad-andel
https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/projects/enquete-dorpsraad-andel
https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/projects/enquete-dorpsraad-andel


DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
van glasvezel. Als de planning voor 
de uitvoering bekend is zal hierover 
door de gemeente gecommuni-
ceerd worden via de gebruikelijke 
kanalen. Bewoners van de Hoge 
Maasdijk ontvangen in ieder geval 
een brief hierover. 
 
Oud- op Nieuwjaarsnacht 
Deze viering is voor iedereen ver-
schillend. De één verlekkert zich op 
oliebollen, de ander op vuurwerk, 
weer een ander vindt de televisie 
interessant. Dan komt het moment 
dat er fysiek handen geschud wor-
den om 24.00 uur. Een begin van 
het nieuwe jaar is aangebroken 
met diverse vragen. Zal de oorlog 
tussen Oekraïne en Rusland spoe-
dig stoppen, zal het stikstofpro-
bleem opgelost worden, hoe gaat 
het verder met ons klimaat, enz. 

enz. Wat dichterbij de vraag hoe 
diverse andere problemen door 
B&W en raadsleden van Altena 
opgelost gaan worden. Arbeidsmi-
granten vraagstuk, vluchtelingen 
vraagstuk, statushouders vraag-
stuk, realiseren van voldoende wo-
ningen, bereikbaarheid van de ge-
meente Altena, veiligheid, drugsbe-
leid, milieu en zo kunnen we nog 
heel wat opnoemen. Eigenlijk niets 
nieuws, want het komt ieder jaar 
weer terug. Belangrijk is dat er ie-
der jaar van geleerd wordt van wat 
er niet goed gegaan is en dus beter 
kan en moet. Alleen er over praten 
lost niets op. Om maar in onze ei-
gen kern te blijven doen wij als 
Dorpsraad een poging om bij u 
informatie op te halen hoe het ei-
genlijk zou moeten gaan, wat we 
nog graag zouden willen en ook 
belangrijk wat u daar zelf in kunt 
betekenen. Deze laatste treffende 
woorden van onze burgemeester in 

zijn nieuwjaar speech: “Samen 
doen, dan kunnen we alles oplos-
sen”. Laat je horen als er de moge-
lijkheid is om de enquête van de 
Dorpsraad in te vullen. Maar laten 
we vooral ook trots zijn op hetgeen 
er het afgelopen jaar door vereni-
gingen, stichtingen, kerken, groe-
pen enz. georganiseerd is! 
 
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 
 
 

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl


 
 
 
 
 

Beste medebewoners van Andel, 
we zijn ondertussen al weer een 
paar weken in het jaar 2023. Hope-
lijk zijn de Kerstdagen en viering 
van Oud en Nieuw goed verlopen. 
Hebt u genoten van de familie die 
op bezoek was. Natuurlijk ook van 
het vuurwerk dat her en der werd 
afgestoken. Fijn ook, dat we elkaar 
weer mochten ontmoeten en sa-
men deze feesten mochten vieren 
na 2 jaren van beperkingen.  
 
Als PCOB hebben we onze eerste 
ledenmiddag in 2023  al gehad.  
We willen u uitnodigen om onze 
leden middagen te bezoeken. Deze 
worden gehouden in de Schutskooi 
aan de Beatrixstraat. We beginnen 
om 14.30 uur en vanaf 14.15 uur 
staat de koffie klaar.  
Ons programma voor de komen-
de maanden ziet er als volgt uit: 
8 februari: 
komt mevr. Marie v.d. Middelhaai 
uit Heusen, zij is een verhalenver-
teller. 

15 Maart: 
houden we onze ledenvergadering 
met jaarverslagen van secretaris 
en penningmeester. Daarnaast zal 
vanuit Trema iemand bij ons zijn, 
en vertellen over het veilig leven en 
wonen bij het ouder worden.  Als 
afsluiting hopen we nog een gezel-
lige spel  met elkaar te spelen.  
Deze middag wordt gehouden in de 
Zijhof omdat de Schutskooi i.v.m. 
de verkiezingen niet beschikbaar 
is.  
12  april: 
komt Teunie Crielaard ons vertellen 
over liturgisch bloemschikken.  
10 mei: 
is nog niet ingevuld. Heb u een 
idee laat het ons weten, we zijn 
altijd benieuwd waar uw belang-
stelling naar uit gaat.  
14 juni: 
hopen we ons middag reisje te 
gaan maken.  
 
U ziet een gevarieerd programma. 
We hopen dan ook weer vele van u 
te mogen ontmoeten.  
Ook als u geen lid bent hoeft u zich 
niet in te houden: iedereen is van 
harte welkom. 
We denken maar zo: hoe meer 

zielen hoe meer vreugd.  
U bent allen van harte welkom.  
 
Hebt u ideeën of wilt u iets meer 
weten over PCOB-afd. Andel dan 
kunt u contact opnemen met :Adri 
van Breugel. Tel. 06 47945490 
 

 
 
 

ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
2022 / 2023 
Het complete bestuur van Oranje-
vereniging Juliana wenst alle inwo-
ners van Andel en lezers van de 
Aktu-Ael een prachtig 2023 toe ! 
  
We kijken terug op een jaar waarin 
we gelukkig onze activiteiten weer 
mochten uitvoeren zoals we dat 
gewend waren. Dat was in het be-
gin best spannend, dat mag je ge-
rust weten. Durven de inwoners 
van Andel weer bij elkaar te ko-
men? Blijft er voelbaar verdeeld-
heid over de aanpak en uitvoering 
van opgelegde maatregelen? 



ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
Wat zijn we blij dat jullie ons niet in 
de steek hebben gelaten. Weet u 
het nog: de Dorpsquiz, de feest-
week rondom Koningsdag in April, 
het Pleinfeest, de Lampionnenop-
tocht, MusicAel en Winterwonder-
land. 
 
Het jaar 2023 zal wat ons betreft 
ook weer vol zitten met activiteiten. 
En daar hopen we jullie ook weer 
GEZELLIG te ontmoeten! Want 
daar doen we het voor. 
 
Kerstboom 
Wat stond ie weer mooi te zijn hè, 
de kerstboom. Met dank aan Goe-
maat kerstbomen en Crielaard 
Grondwerken was het in de de-
cembermaand iets warmer in An-
del. 
 
Winterwonderland 
Het was kóud, KOUD op 17 de-
cember! Maar móoi, MOOI ! En 
drúk, DRUK ! 
Het Aelse Bos veranderde voor 
één avond weer in een onherken-
baar stukje Andel. Met licht, fontei-
nen en muziek. Met grote HEL-
DEN, een fotomoment in de arren-
slee en gezelligheid op het Kuijper-
plein. 
Hierbij nogmaals dank aan alle 
mensen die hebben meegeholpen, 
kou hebben geleden in hun hel-
denpakken, brrrrrrr. Maar ook dank 
aan iedereen die is geweest. Door 
jullie is het weer een groot succes 
geworden. 
 
Bingo vrijdag 20 januari 2023 
Vrijdag 20 januari 2023 laten we de 
bingoballenmolen 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 Sur-
vivalpakket. Wie wil die nou niet 
mee naar huis slepen. En neem 
gezellig iemand mee! 
Vanaf 19.30 uur is ‘t Buitenhoff 
open. Om 20.00 uur stijgt de span-
ning en begint de Bingo. Prijs van 
een bingokaart is € 15,00. 
 
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 Andel. De pagi-

na met ons nieuwe 
logo  is de nieuwe !!! 

Op die manier mis je niets van on-
ze komende evenementen en kun 
je terug kijken naar de foto’s. 
 
Wat is de planning 
Noteer alvast in je agenda:  

 JAARVERGADERING:  
 DINSDAG 7 MAART 2023 !!! 
 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 
 
 

 
 
Goede voornemens??  
Het is elk jaar weer een prachtig 
moment om goede voornemens te 
hebben als het nieuwe jaar begint:  
- Gezonder eten en hopelijk 
daardoor gewicht verliezen 
- Meer bewegen, bijvoorbeeld het 
sporten oppakken of elke dag een 
wandeling maken 
- Stoppen met roken of alcohol 
drinken 
- Niet teveel piekeren maar  de 
dingen meer loslaten 
- Eerder naar bed  
En dan op de derde maandag van 
januari is het Blue Monday en ko-
men mensen erachter dat het weer 
niet gelukt is om de goede voor-
nemens vol te houden. 
Of mensen beginnen er bij voor-
baat al niet aan wetende dat het 
vast weer niet gaat lukken. 
 
Even wat mijmeringen over dit fe-
nomeen. Wellicht helpt het u om 
deze keer wel vol te kunnen hou-
den. 
Een paar dingen zijn gewoon zoals 
ze zijn: 
1. Het is prima om nieuwe doelen 
te stellen om gezonder te kunnen 
worden! 
2. En 1 januari is een prima mo-
ment , maar elk moment van de 
dag en het jaar is eigenlijk ook een 
prima moment! 
3. Volhouden is moeilijk maar niet 
onmogelijk! 
 
Er zijn drie soorten motivatie: 
- Intrinsieke motivatie: je wilt 
ZELF graag veranderen en ziet er 
de voordelen en het plezier van in: 
Bijvoorbeeld , door meer bewegen 
word ik slanker en kan ik leukere 
kleding aan. 

mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl
http://www.ovjuliana.nl/
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- Extrinsieke motivatie: anderen 
vertellen jou dat het beter is om iets 
te gaan doen of laten: Bijvoorbeeld 
de longarts die jou vertelt dat stop-
pen met roken beter is tegen de 
astma aanvallen 
- Normatieve motivatie: Je vindt 
het niet leuk maar je weet dat het 
beter is om gezonder te gaan eten , 
omdat je cholesterol momenteel te 
hoog is.  
 
Gedragsverandering, want daar 
hebben we het hier over, bestaat 
uit een paar fases: 
 
Op het plaatje zijn de fases goed te 
zien, je gaat van het voorstadium 
(bijvoorbeeld een tip van de arts of 
misschien wel dit artikel in de Aktu-
Ael) naar een fase van overwegen 
(zou dit iets voor mij zijn) naar het 
nemen van het besluit om daad-
werkelijk iets aan uw gezondheid te 
gaan doen. Vervolgens komt u in 
actie (u gaat sporten, gaat naar de 
diëtist of u legt het pakje sigaretten 
weg). Vervolgens komt het volhou-
den.  
 
Iedere keer als het niet gelukt is en 
er een terugval is kunt u weer op-
nieuw beginnen!  
Daarnaast ziet u al enkele tips om 
gedragsverandering te doen sla-
gen: 
- Stel heldere doelen vast die in 
stapjes te halen zijn: 
Als u 10 kilo wilt afvallen dan wordt 
dat lastig als u dat als enige stap 
zet. U kunt dan bijvoorbeeld zeg-
gen dat u 1 kg per maand wilt af-
vallen of zelfs nog kleiner, 250 
gram per week.. 
- Betrek de omgeving erbij om u 
te ondersteunen bij het veranderen. 
Steun van anderen is superfijn! Dat 
is dan die extrinsieke motivatie die 
om de hoek komt kijken. 
- Maak gebruik van geheugen-
steuntjes, een glas bij de kraan 
zetten zodat u daadwerkelijk meer 
gaat drinken, een lijstje op de koel-
kast etc. etc. 
- Zorg voor voldoende intrinsieke 
motivatie: 
Vraag uzelf eens af wat er positief 
zou veranderen als u daadwerkelijk 
gewicht zou verliezen of gestopt 
zou zijn met roken. Wat zijn de 
voordelen? Wat zou er anders zijn 

en hoe zou u zich dan voelen? 
Kortom: een beetje dromen in de 
toekomst. 
Wat is er in het verleden al wel 
eens goed gegaan en hoe zou die 
ervaring u nu kunnen helpen? 
- Maak de stapjes zo concreet 
mogelijk: elke week 250 gram af-
vallen is ook nog niet concreet, 
maar elke dag 2 gezonde tussen-
doortjes nemen (in plaats van calo-
rierijke) waardoor u 250 gram per 
week afvalt, is concreter. 
 
Gedrag veranderen is best moeilijk. 
We zijn nou eenmaal gewoontedie-
ren en we houden van comfort. 
Verder is onze maatschappij ook 
niet echt gezond ingericht. 
Elke dag staan we bloot 
aan ongeveer 200 verlei-
dingen om ongezonde 
producten te eten. Er is 
ook altijd wel een reden 
om nu even niet aan ons 
gedrag te werken want er 
is altijd iets wat tegen zit of 
onze aandacht opeist. 
 
Maar we hebben er alle-
maal last van als onze 
gezondheid minder wordt 
en daardoor onze kwaliteit 
van leven achteruitgaat.  
We zijn het ook waard om 
gezond te leven. En we 
kunnen niet gemist worden 
door onze dierbaren. Ook 
dat is een goede motivatie 
om een grens te trekken 
door ons oude gedrag en 
te kiezen voor een gezon-
dere leefstijl. 
Geef niet op! Begin op-
nieuw met goede moed! Wij wen-

sen u een mooi, gezond nieuwjaar 
toe! 
 
Wist u dat Fysiotherapie Andel een 
leefstijlcoach heeft en dat er in sa-
menwerking met GLI Zuidholland-
Zuid leefstijlprogramma’s worden 
gegeven? Kijk gerust op 
www.gli-zuidhollandzuid.nl voor 
meer informatie of bel onze praktijk 
0183-441681 
 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

8  FEBRUARI  2023 

http://www.gli-zuidhollandzuid.nl/


EEN COMMISSARIS VAN 
DE KONINGIN DOET 
VERSLAG VAN ZIJN  
BEZOEKEN AAN ANDEL 
 

door Teus van Tilborg 
In 2004 
verscheen 
het boek 

Woudri-
chem, 
gezien 

door de 
Commis-

saris der 
Koningin 

mr. Arthur 
E.J. baron 

van 
Voorst tot Voorst. Een boek met 
verslagen van zijn werkbezoeken 
aan de voormalige zelfstandigen 
gemeenten Almkerk, Andel, Gies-
sen, Rijswijk en Woudrichem die in 
1973 zijn opgegaan in de inmiddels 
ook al weer opgeheven gemeente 
Woudrichem. Het boek is verzorgd, 
samengesteld, door Joep 
Baartmans-van den Bogaart. Zij 
deed dit op verzoek van de toen-
malige burgemeester van Woudri-
chem Arie van Harten. Een be-
stuurder, zo schrijft ze, die is geïn-
teresseerd in politiek, cultuur en 
geschiedenis van zijn gemeente. 
Hij overleed, 62 jaar oud, tijdens 
zijn burgemeesterschap op 23 de-
cember 2004 in Ulvenhout. 
 
In deze bijdrage een greep uit de 
verslagen van twee bezoeken van 
de commissaris aan Andel, officieel 
de gemeente Op en Neder Andel. 
Bij het lezen van de verslagen valt 
zijn directe, onverbloemd taalge-
bruik op. Hij neemt geen blad voor 
de mond. De periode die zijn ver-
slagen omvat is J.H. Ouwerkerk 
burgemeester, ook van Giessen en 
Rijswijk. Hij noemt de bewoner van 
het Slot in Rijswijk ‘een ruw en las-
tig heer’.  
 
Muzikale begroeting 
Zijn eerste bezoek aan Andel is op 
24 augustus 1898. De nacht daar-
voor had hij doorgebracht in ‘Hotel 
van Andel’ in Gorinchem, een hotel 
waar hij vaak logeert als hij ge-
meenten in het Land van Heusden 
en Altena bezoekt. Van daar laat hij 
zich met een rijtuig uit Sleeuwijk 
vervoeren. Als hij in Andel is, gaat 

hij eerst de sluis (de huidige Wil-
helminasluis) bezoeken die dan 
wordt gebouwd. Vervolgens krijgt 
hij een muzikale begroeting op de 
grens met Giessen door een har-
monie (het zal het Andels Fanfare 
Corps zijn geweest), die hem “on-
der geleide van een grote hoop 
volk” naar het gemeentehuis bege-
leidt. Tijdens zijn bezoeken hebben 
de inwoners de mogelijkheid bij 
hem op bezoek te komen, in de 
taal van toen, op audiëntie te ko-
men. Vaak wordt daar gebruik van 
gemaakt.  
 
Deze keer krijgt hij maar één be-
zoeker, de hervormde predikant K. 
Havinga. Die komt met de vraag of 
het mogelijk is dat er straatverlich-
ting in het dorp komt. “De moraliteit 
en de algemene veiligheid zouden 
daarbij veel winnen”, aldus de do-
minee. Die wilde overigens dat zijn 
bezoek en vraag niet bekend zou-
den worden. Kortom zijn actie 
moest geheim blijven. De commis-
saris houdt zich daar niet helemaal 
aan. Hij brengt het ter sprake als hij 
later op de dag met burgemeester 
en wethouders spreekt. Die vertel-
len hem hier wel eens aan gedacht 
te hebben, echter zonder resultaat. 

Ze geven aan het aan de gemeen-
teraad voor te leggen. 
 
Dat bur-
gemees-
ter Van 
Ouwer-
kerk niet 
zo gezien 
is, blijkt 
ook uit dit 
bezoek. 
Van 
Voorst tot 
Voorst 
brengt 
het conflict tussen hem en de ge-
meenteraad tussen 1879 en 1885 
in herinnering. De raadsleden wil-
den toen niet met hem samenwer-
ken. De wethouders Van Herwijnen 
en de Fijter speelden daarin een 
belangrijke rol. In het conflict trok 
de burgemeester aan het langste 
eind. Maar nu schijnt de verhou-
ding tussen deze bestuurders vol-
gens hem “niet slecht” te zijn.  
 
Hij vertelt nog wat over de wethou-
ders. Van Herwijnen is 82 jaar en 
Van Andel woont op ‘Het Hof’ dat 
volgens hem een mooi huis schijnt 
te zijn wat door de vele bomen nu  
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niet duidelijk te zien is. Het was 
inderdaad een fraai pand dat he-
laas is afgebroken. Bij aankomst in 
het gemeentehuis hadden burge-
meester en wethouders voor een 
ontbijt gezorgd. Het moest in een 
kamer van de herberg worden ge-
nuttigd, omdat het gemeentehuis 
(het huidige Hoge Maasdijk 10-12) 
daarvoor te klein is. Zoals in veel 
plaatsen is het gemeentehuis of 
raadhuis een onderdeel van een 
café of herberg. 
Als het bezoek erop zit, gaat hij op 
weg naar Veen, opnieuw begeleid 
tot de gemeentegrens door de fan-
fare.  
 
Kerkelijke standjes 

Vier jaar later, op woensdag 28 mei 
1902, is hij weer in Andel op be-
zoek. Dit keer zonder een muzikale 
begroeting door AFC, zoals uit het 
krantenbericht blijkt. Hij treft dan 
andere wethouders aan dan tijdens 

zijn vorige bezoek. Van Herwijnen 
is overleden en vervangen door 
Van Andel. “Die heeft kerkelijke 
standjes gehad en is om die reden 
uit de raad gegooid.” Wat er is ge-
beurd vertelt hij niet. Wel vertelt hij 
dat er geen openbare school (niet 
meer sinds 1885 vT) is en omdat 
de gemeente veel bezittingen 
heeft, geen hoofdelijke omslag 
wordt geheven. Dit is een belasting 
die geheven kon worden als de 
inkomsten en uitgaven elkaar niet 
dekten. Het tekort kon dan hoofde-
lijk worden omgeslagen over de 
inwoners naar rato van hun wel-
stand. De commissaris is ter ore 
gekomen dat de laatste tijd nogal 
wat gefortuneerden in Andel zijn 
komen wonen. Als eerste noemt hij 
(Dionysius) Den Dekker, in Almkerk 
met 740 gulden de hoogstaange-
slagene, die in Nieuwendijk zijn 
pand afbrak en in Andel herbouwde 
(het huidige Julianastraat 1). Over 

de lichamelijke gesteld-
heid van Den Dekker, is 
hij duidelijk. “Hij moet 
thans abnormaal zijn en 
in een gesticht voor ze-
nuwlijders verpleegd 
worden.” Als een andere 
gefortuneerde noemt hij 
de 38 jarige heer (Jo-
hannes) Gulden, afkom-
stig uit Woudrichem en 

sinds veertien dagen getrouwd met 
een boerenmeisje uit Woudrichem. 
Hij kocht een boerderij (waarschijn-
lijk het huidige Burgemeester van 
der Schansstraat 9). 

Van Voorst tot Voorst vertelt over 
de gemeenteraadsverkiezingen. Er 
is blijkbaar flink actie gevoerd on-
der de kandidaten. “Maar”, vertelt 
hij erbij, “nooit door het schenken 
van jenever.” Het wekt de indruk 
dat dit ooit anders was. Niet ieder-
een is tevreden met de uitslag. C.J. 
van Andel is zo boos dat hij, in de 
woorden van de commissaris, uit 
de raad is gegooid en dat hij niets 
meer van de bijzondere lagere 
school wil weten. Hij verleent geen 
financiële bijdrage meer om de 
school in stand te houden en haalt 
zijn kinderen zelfs van school en 
stuurt ze naar de openbare school 
in Veen. 
 
Griendhout 
Uitvoerig doet hij verslag van de 
gemeente-eigendommen en in het 
bijzonder over de grienden in het 
Andels Broek, een gebied zuidelijk 
van het dorp. De gemeente heeft in 
de laatste winter grote uitgaven 
gedaan door de oude versleten 
grienden opnieuw aan te leggen. 
Het griendhout wordt niet in het 
dorp verwerkt, maar gaat naar 
‘griendbazen’ in Werkendam. We-
gen tussen de onderlinge dorpen 
en daarbuiten zijn er nog niet veel 
en veelal in slechte staat. Het ver-
voer gaat veelal per boot. Drie re-
derijen doen Andel aan. Een daar-
van, uit Den Bosch, verzorgt de 
verbinding met Rotterdam vice ver-
sa. Ze concurreren met elkaar met 
als gevolg dat de vrachtprijzen zeer 
laag zijn. 
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als gevolg dat de vrachtprijzen zeer 
laag zijn. De boten leggen aan bij 
de twee aanmeerplaatsen: aan de 
Rib en de Zwaan. 
 
Momenteel wordt in Andel nauwe-
lijks meer fruit geteeld. In de tijd dat 
de commissaris het dorp bezoekt is 
dit anders. Hij noteert dat er veel 
fruit geteeld wordt. Omdat op de 
markt in Gorinchem al veel fruit 
aangevoerd wordt, hij spreekt van 
overvoerd, sturen de telers hun fruit 
in halve muds manden naar de 
markt in Rotterdam. 
 
Baron van Voorst tot Voorst besluit 
zijn verslag over het bezoek met 
een pikante opmerking over trou-
wen. “Men trouwt in den regel niet 
voordat het ‘moet’. De jonge echt-
genoten blijven dan dikwijls bij hun 
respectieve ouders wonen, omdat 
het hun niet mogelijk is, een wo-
ning te bekomen.” Geen huisves-
ting voor jongeren: het is nog 
steeds een actueel onderwerp.  
 
 
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 in-
fo@andelsfanfarecorps.nl en dan 
maken we graag kennis! 
 
Terugblik 
Kerstzangdienst 
Traditiegetrouw speelde AFC op 
kerstavond tijdens de kerstdienst in 
Heusden. 

Kerstochtend 
Op kerstochtend heeft het kwintet 
van AFC gespeeld tijdens de dienst 
in de Gereformeerde Kerk De 
Voorhof.  
 
Vooruitblik 
Open Nederlandse Fanfare Kam-
pioenschap 
Op zaterdag 15 april zal het groot 
orkest van AFC meedoen met het 
ONFK in Drachten. De voorberei-
dingen zijn in volle gang.  
 
Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 
Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfare
Corps/ 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 
 
 
 
 
 

SPARTA ‘30 
 
Zaterdag 7 januari vond de Nieuw-
jaarsreceptie plaats in de kantine 
van Sparta’30. 
 
Voorafgaand aan de nieuwjaarsre-
ceptie werd een wedstrijd gespeeld 
tussen oud eerste elftal spelers en 
het huidige eerste elftal van Sparta 
’30. Na een lunch met soep en 
broodjes startte de wedstrijd onder 
leiding van Arie Kant uit Giessen 
en duurde 2 maal 30 minuten. Voor 
de oudere spelers was dat lang 
genoeg. De wedstrijd eindigde te-
recht in een 3-0 overwinning voor 
het huidige eerste elftal. Als na een 
kwartier de bal na een mooie lob in 
het doel was beland in plaats van 
op de lat, had de wedstrijd zomaar 
anders kunnen verlopen. Conditie 
en fysiek gaven de doorslag. We 
kijken terug op een leuke en spor-
tieve wedstrijd.  
 
Vanaf 16.00 uur begon de nieuw-
jaarsreceptie. Een volle kantine. 
Veel bekende gezichten, maar ook 
een aantal bezoekers die al even 
niet geweest waren. Het zou mooi 
zijn als zij ons complex weer wat 
vaker bezoeken. 
 
Na een korte terugblik op 2022 en 
een vooruitblik naar 2023 werd het 
woord gegeven aan KNVB ambas-
sadeur Dhr. Bel. Hij bracht ons een 
bezoek in verband met het 90 jarig 
jubileum in 2020. Door Corona was 
het er niet eerder van gekomen 
onze club te bezoeken. Dhr. Bel 
had mooie woorden voor onze ver-
eniging. Daarbij gaf hij aan dat wij 
een mooie, hechte dorpsvereniging 
zijn en dat we daar ons best voor 
moeten blijven doen. Ook onder-
streepte hij het belang van vrijwil-
ligers voor een vereniging. Namens 
de KNVB hebben we een mooi 
bronzen beeld mogen ontvangen. 

mailto:info@andelsfanfarecorps.nl
mailto:info@andelsfanfarecorps.nl
http://www.andelsfanfarecorps.nl/
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Na de woorden van Dhr. Bel kwam 
de vrijwilliger van het jaar aan bod. 
Alle bezoekers konden op een 
blanco stemformulier een persoon 
aandragen om gekozen te worden 
tot vrijwilliger van het jaar. De keu-

ze is dit jaar met 
overgrote meer-

meerderheid 
van stemmen, 
verdiend geval-
len op ons be-
stuurslid, Louise 
Bouman. Louise 
was vereerd dat 
zij deze prijs 
mocht ontvan-
gen. 
 
Vervolgens was 
het de beurt aan 
de huldiging van 
de jubilarissen. 
Altijd een mooi 
moment om 
trouwe leden 
even persoonlijk 
toe te spreken 
en hen in het 
zonnetje te zet-
ten. Wim Möller, 
Rik Voorneveld 
en Antoine 
Kraay waren 
alle 3, 25 jaar 
lid. Jan van An-
del en Peter van 
Andel waren 
beide 40 jaar. 
Herman Bou-

man (Baxlaan) was dit jaar zelfs 50 
jaar lid. Als laatste was het de beurt 
aan Frans Sterrenburg. Frans heeft 
de mijlpaal van 70 jaar lid bereikt. 
Bij onze vereniging op dit moment 
het langste lidmaatschap. Tevens 
werd gebruik gemaakt van dit mo-
ment om Frans Sterrenburg extra 

in het zonnetje te zetten. In het 
bijzijn van zijn vrouw Hannie werd 
Frans, zeer verdiend, benoemd tot 
Lid van Verdienste voor zijn jaren-
lange inzet voor Sparta’30.  
 
Ter afsluiting werd geproost op een 
mooi en gezond 2023 en was er 
ruimte voor gezelligheid. Dank aan 
iedereen voor zijn bijdrage.  
 
Bestuur Sparta’30 
 

 
Koor “Van alles Wâ” wenst ieder-
een een mooi, gezond en gelukkig 
nieuw jaar 2023. Als jullie dit lezen 
zijn we alweer gestart met de repe-
tities op maandag avond om 20.00 
uur in de kantine van vv Sparta 30.  
 
Waarom schrijven we dit, natuurlijk 
om het nogmaals onder de aan-
dacht te brengen en wij het leuk 
zouden vinden als u/jij ook met ons 
komt zingen. Ons repertoire kent 
iedereen al wel, van meezingers, 
nederpop, zelfs weleens wat klas-
sieks, in een aantal talen, maar 
vooral Nederlands, want daar kun-
nen we ons het beste in uitdrukken.  
 
Ook bij ons kunnen we nieuwe le-
den gebruiken, we zijn erg blij met 
onze mannelijke stemmen, maar 
daar kunnen er nog wel wat van bij. 
Ook vrouwen stemmen zijn van 
harte welkom.  
 
Afgelopen jaar hebben we al wat 
optredens gedaan, waaronder in 
Wijkestein en de Zalmtrek in Woud-
richem, waar we het kerstmiddag 
programma mochten invullen. Ook 
dat kunnen wij, want we hebben 
een speciaal kerst repertoire. Dus 
mochten er onder jullie zijn die 
denken, lijkt mij ook wel wat bij die 
gezellige club, kom een avond luis-
teren, want dan weet je ook hoe 
het er aan toe gaat bij ons.  
 
Mocht er tussen jullie iemand zitten 
die het ook leuk zou vinden om ons 
te begeleiden op piano of een an-
der instrument, bijvoorbeeld gitaar, 
voel je welkom, want dat zou voor 
onze dirigent al een ontlasting zijn, 
want dirigeren en spelen is best  
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want dirigeren en spelen is best 
lastig. Meld je aan, of kom gewoon 
een keer kijken/luisteren.  
 
Namens het bestuur Ria van der 
Linden-Verhoeven. 

De collecteopbrengst van de Kerst 
nachtdienst op 24 december, geor-
ganiseerd door de drie kerken uit 
Andel, heeft voor ons project ‘Aan-
sluiting op water’ het mooie bedrag 
van € 675,- opgebracht. Alle gevers 
van harte bedankt. 
 
Wilma van Andel-Groenenberg 
Kees van der Linden 

 
 

Wij willen 
ons graag 
even voor-
stellen: Wij 
zijn Nata-
scha Maas 
en Diana 

Jongste. 
Wij zijn 

collega’s. Wij gaan wonen op de 
Burgemeester van der Schans-
straat 56. Op dit adres zullen wij 
een gezin gaan vormen met een 

kleine groep jonge kinderen die niet 
meer thuis wonen. Wij bieden hen 
een warme opvoeding in huiselijke 
sfeer, zodat zij veilig en vertrouwd 
op kunnen groeien. 
 
Wij hebben juist voor Andel geko-
zen omdat het zoveel rust uitstraalt, 
het voelt als een gemoedelijke en 
fijne omgeving. Dit is goed voor 
ons, maar ook voor de kin-
deren. Op deze manier kun-
nen wij dit aan hen meege-
ven in de opvoeding. Natuur-
lijk willen wij graag met onze 
buren kennismaken en u 
kennis laten maken met ons 
Gezinshuis Bikkels. Tot eind 
juli is de aannemer in ons 
huis aan het werk. Daarna 

gaan wij 
starten 

met het 
inrichten 
van ons 
huis.  
Wanneer 
wij zelf in 
het huis 
aanwezig 
zijn, kunt 
u altijd 
even aan 

komen 
lopen. Dit 
zouden 

wij heel erg op prijs stellen. 
Er zal in augustus een open huis 
zijn, ook dan bent u van harte wel-
kom voor een bakje thee of koffie, 
zodat wij elkaar kunnen ontmoeten. 
Voor vragen zijn wij ook altijd be-
reikbaar via ons emailadres ge-
zinshuisbikkels@gmail.com of 
een briefje in de brievenbus. 

mailto:gezinshuisbikkels@gmail.com
mailto:gezinshuisbikkels@gmail.com


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschapsprijs bedraagt € 30,- pp (€ 50,- voor echtparen) 
Aanmelden bij het secretariaat: N. Hobo-van Noorloos, tel. 0183-442340 


