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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’ 
24 

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 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 
www.ovandel.nl  
info@ovandel.nl 
 
We zitten al weer in februari, "de 
tijd vliegt" zegt men weleens,  maar 
daar lijkt het wel op. We zijn al aan 
het Paasweekend aan het denken. 
Het is een traditie geworden in An-
del om in een deel van het dorp 
"paaseieren" te verstoppen. Vorig 
jaar voor het eerst kon dat weer na 
2 jaren Covid en ongeveer 250 
kinderen kwamen een ei inleveren. 
Dus als men het leuk blijft vinden, 

willen wij het wel faciliteren. Zater-
dag voor Pasen verstoppen we 
weer eieren in een deel van het 
dorp, voor de route zie Aktu-Ael 
van maart. 
 
Aktu-Ael willen we blijven uitgeven, 
maar het aanbod van adverteer-
ders bleef een beetje achter. De 
exploitatie van het blad liep gevaar 
door terug lopende advertentie 
opbrengsten en oplopende kosten, 
want daar hadden we wel mee te 
maken. We zijn begonnen met on-
dernemers die niet in concurreren-
de verhouding staan met onze le-
den uit te nodigen om een adver-
tentie te plaatsen. In de vorige uit-
gave was dat al zichtbaar en we 
hopen dat er nog wat aansluiten, 
maar dat kan alleen als er respons 
op de advertentie komt, maar dat 
geldt natuurlijk voor alle adverteer-
ders. 
 
We blijven het nog maar een keer 
zeggen, als je een cadeau zoekt 
voor Valentijnsdag, verjaardag of 
zomaar om iemand te bedanken, 
geef dan een "Lindenbon" cadeau, 

de waarde mag u zelf bepalen dat 
kan elk willekeurig bedrag zijn. De-
ze lindenbonnen zijn te besteden 
bij de Andelse ondernemers. Ze 
zijn te verkrijgen bij drogisterij Ver-
beek in Andel en bij Verhoeven 
kleurt in Giessen. 
 
Als u door de Burgemeester van 
der Schansstraat gaat hebt u een 
groot gapend gat gezien waar de 
oorspronkelijk Spar heeft gestaan. 
Een mooie nieuwe Spar moet daar 
voor terug komen en als je de te-
kening bekijkt is dat ook zo. Na-
tuurlijk zijn we wel benieuwd of 
men binnen de geplande tijd dit 
gaan redden. 
 
Voorlopig kan men de medicijnen 
van de apotheek uit Woudrichem 
ophalen bij drogisterij Verbeek. Dus 
dat is geen probleem, alleen pin-
nen in Andel is even wel een han-
dicap. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 

http://www.ovandel.nl/
mailto:info@ovandel.nl


NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Aktu-Ael voor februari, wat moet ik 
schrijven, speelde door mijn hoofd 
de afgelopen dagen. Het plaatselij-
ke nieuws is voor ons dorp best 
belangrijk, maar je raakt niet kwijt 
wat er nu op TV, radio en de in 
krant voorbij komt. Hoe belangrijk 
is dan het plaatselijke nieuws. Het 
valt in het niet bij de aardbeving in  
Syrië en Turkije, de oorlog in Oe-
kraïne. Dan heb ik het nog niet 
over andere rampen. Als ik het zo 
opnoem dan klinkt het zo afstande-
lijk, maar niets is minder waar, 
want ik sta dan toch ook weer ver-
steld en vervult mijn hart met dank-
baarheid dat er weer zoveel saam-
horigheid is ons kleine landje. Wat 
een inzamelingen weer voor men-
sen die getroffen zijn. Veel familie 
van Syriërs, Turkse-Nederlanders 
en misschien ook wel uit ons dorp. 
De oproep om geld te doneren is 
het beste, want dan kan er gericht 
worden geholpen. Inzamelingen 
van kleding enz. is een prachtig 
initiatief, maar het transport is de 
moeilijkheid. De dorpen en steden 
liggen in puin, dus ook de wegen. 
 

Momenteel is het rustig in Andel, 
de evenementen moeten nog ko-
men, daar kun je over lezen in dit 
blad. AFC, OV Juliana hebben di-
verse dingen in de planning. De 
Dorpsquiz komt er ook weer aan en 
mensen ga een team samen stel-
len, want het is zo leuk om mee te 
doen. Lekker actief en zoeken naar 
de historie over ons dorp en allerlei 
opdrachten die je moet uitvoeren. 
Jammer dat we nooit bij Teus te 
rade kunnen gaan, want hij zit bij 
de samenstellers van de quiz en 
mag niets zeggen. Elk jaar weer 
denk je een plaatsje te zijn op ge-
schoven en valt het toch weer te-
gen. Ook dit is weer iets wat valt 
onder samen iets doen en geeft 
zoveel verbondenheid.  
 
Het verdrietige bericht bereikte ons 
via Altenanieuws dat op 4 februari 
op 94 jarige leeftijd is overleden Co 
van Brakel-van Os. Co woonde met 
haar man Jan in de Burg. van der 
Schansstraat en ik kan mij niet an-
ders herinneren als dat zij daar 
altijd heeft gewoond. Ze was veel 
buiten en wandelde je door de 
straat kon je zo een praatje met 

haar maken.  
Co woonde 
sinds een tijdje 
in de Notenhoff 
omdat het thuis 
niet meer gin-
gen en ze meer 
verzorging no-
dig had. Co en 
Jan kregen sa-
men 3 kinderen,  
8 kleinkinderen 
en ook 8 ach-

terkleinkin-
deren. Wat een 
zegen voor hem 
dat er 2 kin-
deren hier in 
het dorp wonen, 
nu hij alleen 
achter blijft. Wij  
wensen Jan, 
zijn kinderen 
Erika, Wout, 
Arthur en hun 
gezinnen heel 
veel kracht en 
sterkte. 
 
Iedereen in het 
dorp ziet de 
grote leegte en 

het gapende gat in de Burgemees-
ter van der Schansstraat waar het 
pand van de Spar plat ligt en wat 
kijken we er weer naar uit dat de 
Spar weer open gaat, want hoe 
lastig is het als je nasi wilt koken en 
je mist ineens een pak rijst. Ja, 
probleem en dat is wat er nu bij 
vele van ons gebeurt. Hoe makke-
lijk is het als je een supermarkt in je 
dorp hebt, misschien hebben we 
dat wel onderschat en komen we er 
nu achter wat we missen. Als alles 
goed gaat is er in mei weer de mo-
gelijkheid om te winkelen bij deze 
supermarkt, tot die tijd behelpen.  
 
We kijken ook weer uit naar de 
lente en als je wandelt zie je ze 
overal alweer komen, de krokusjes 
en sneeuwklokjes, we zijn er aan 
toe, zeggen we dan. De zon die 
lekker schijnt en ons weer ver-
warmt, letterlijk en figuurlijk. Een 
hele fijne februarimaand wensen 
wij iedereen toe en Valentijn komt 
ook weer langs deze maand, wees 
lief voor elkaar, maar vooral heb 
respect voor elkaar. 
 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 
 

 
 
BEDANKT 
 
Ook dit jaar willen we Gerrit Goe-
maat hartelijk bedanken voor de 
mooie gratis ontvangen kerstboom, 
waarvan we met velen mochten 
genieten in de Gereformeerde Kerk 
De Voorhof. 
 
Teunie Crielaard 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
FEBRUARI 2023 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst – Matthea Klaasse 
      m.m.v. Amaze.  
25  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
MAART 2023 
  1  Sparta ’30: Krokus Cup Toernooi.. 
  7  OV Juliana: Jaarvergadering. 
  7  Geref. Kerk: Open kerk, 19.00-20.00 uur. 
  8  Geref. Kerk: Biddag kinderdienst. 
14  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. 
25  OV Juliana: uiterlijke inschrijfdatum  
      Dorpsquiz 2023. 
25  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
26  Herv. Kerk: Jongerendienst, 18.00 uur, 
      Thema: GENADE: gratis, maar niet goedkoop. 
29  OV Juliana: Captains avond Dorpsquiz 
      In ‘t Buitenhoff. 
 
APRIL 2023 
  4  Geref. Kerk: Open kerk, 19.00-20.00 uur. 
10  AFC: Try-out concert (ovb). 
11  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
12  PCOB: Liturgisch bloemschikken met  
      Teunie Crielaard 
 

 
APRIL 2023 (vervolg) 
12  PCOB: Liturgisch bloemschikken met  
      Teunie Crielaard. 
15  AFC: Deelname ONFK te Drachten. 
15  OV Juliana: Dorpsquiz. 
22 t/m 29 
      OV Juliana: Feestweek. 
29  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
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. 
  9  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
13  Koor Van alles Wâ: Korenfestival IJsseltein. 
16  Soli Deo Gloria: Zingen in verpleeghuis  
      ’t Slot te Gameren. 
27  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
27  AFC: Aelse dag. 
 
JUNI 2023 
  3  Koor Van alles Wâ: Volkoren Middelburg. 
  4  Soli Deo Gloria: Zingen in het Gasthuis  
      te Gorinchem. 
14  PCOB: Middaguitstapje. 
19  Koor Van alles Wâ: Zingen in de Notenhoff. 
24  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
 



EEN COMMISSARIS VAN 
DE KONINGIN DOET 
VERSLAG VAN ZIJN BE-
ZOEKEN AAN ANDEL (2) 
 
door Teus van Tilborg 

Vorige maand schreef ik over de 
verslagen van commissaris van de 
Koningin Arthur E.J. baron van 
Voorst tot Voorst over zijn bezoe-
ken in 1898 en 1902 aan Andel. 
Ook van latere bezoeken heeft hij 
zijn bevindingen opgeschreven. In 
1906 is zijn derde bezoek. Op 16 
april, en weer komt hij via Gorin-
chem naar het Land van Heusden 
en Altena. Op dezelfde dag be-
zoekt hij, na Andel, Veen en Wijk 
om vervolgens met de tram vanaf 
Heusden terug te gaan naar Den 
Bosch. Deze tramlijn werd in 1896 
geopend. Jan Hendrik van Ouwer-
kerk, bewoner van het Slot in Rijs-
wijk, is nog steeds burgemeester. 
Lang heeft het bezoek niet ge-
duurd. Niet meer dan een uur, zo 
blijkt uit een krantenbericht. 
 
Het eerste wat hij optekent is dat 
burgemeester en wethouders hem 
vertellen dat herenhuis ‘het Hof 
’niet bewoond wordt omdat de ei-
genaar, Van Andel, om de opvoe-
ding van zijn kinderen tijdelijk in 
Nijmegen is gaan wonen. Wel weer 
in Andel woont “de rijke” Dionysius 
den Dekker. Drie jaar is hij in ver-
schillende gestichten verpleegd. 
Wethouder S. Naaijen is een zwa-
ger van hem en ook niet onbemid-
deld. Hij vertelt de commissaris dat 
zijn zoon rechten studeert in 
Utrecht. Voor die tijd bijzonder. 
Studeren aan een universiteit was 
lang niet voor iedereen weggelegd. 
Naaijen maakt van zijn hart geen 
moordkuil. In zijn rol van voorzitter 
van waterschap De Opandelse 
Polder heeft hij geen goed woord 
over voor de gevolgen van de 
nieuwe Maasmond, de Bergsche 
Maas en de afdamming van de 
Andelse Maas. Kortweg komt zijn 
klacht erop neer dat het water in de 
polder niet meer op een natuurlijke 
manier kan lozen en daardoor een 

stoomgemaal ingeschakeld moet 
worden. Onbillijk noemt hij dit, om-
dat het hoge kosten voor het wa-
terschap betekent. “Ga met be-
langhebbenden van andere polders 
praten en stuur een verstandig, 

behoorlijk gedocumen-
teerd verzoek naar de 
minister”, adviseert de 
commissaris. 
 
Telefoonkantoor 
Sinds zijn vorige be-
zoek zijn de voorzie-

ningen in het dorp vooruitgegaan. 
Er is een telefoonkantoor gekomen 
dat volgens hem vooral tijdens de 
fruithandel van groot nut is. Hij 
vermeldt niet waar het gekomen is. 
Het was aan de Hoge Maasdijk, in 
het huidige pand nummer 42. Ver-
der zijn er twee nortonpompen ge-
slagen die uitstekend drinkwater 
geven. Pas veel later komt er wa-
terleiding en dat heeft nogal wat 
voeten in de aarde. Niet iedereen 
was van de noodzaak overtuigd. 
De toestand van de kleine winkel-
nering, de lokale middenstand zou-
den we nu zeggen, is verbeterd. 
Als reden daarvoor vertelt hij dat zij 
met kar en paard de boerderijen 
bezoeken en uitsluitend tegen con-
tant geld verkopen. ”Ze schijnen op 
die manier nogal wat afzet te heb-
ben”, voegt hij eraan toe. Op de 
bijzondere school met aan het 
hoofd H. Snel, gaat het goed. Er 
wordt nauwelijks verzuimd door de 
leerlingen. De kosten van de 
school worden door enkele notabe-
len gedragen. Wethouder Naaijen 
is er daar één van. In 1905 droeg 
hij 650 gulden bij. Armoede is er 

niet veel, in tegenstelling tot in 
Veen en Wijk. De gemeente heeft 
niet financieel hoeven bijspringen 
temeer omdat de diaconie van de 
hervormde gemeente daarin heeft 
voorzien. 
 
Vier jaar gaat er over heen als hij 
op 29 maart 1910 Andel weer met 
een bezoek vereert. Hij vertelt dat 
de gemeente 58 hectare mooie 
gronden bezit. Voor ongeveer hon-
derd jaren brachten die niets op en 
wilde niemand er eigenaar van zijn. 
De opbrengsten stonden namelijk 
in geen verhouding tot de lasten. Er 
werd zelfs een rechtszaak gevoerd 
over de vraag wie nu eigenlijk de 
eigenaar was, de inboorlingen (in-
woners) van Andel of de gemeente. 
De rechter besliste: de gemeente. 
“De gemeente is daar nu natuurlijk 
zeer dankbaar voor”, aldus de 
commissaris.  
 
Huis het Hof vervalt steeds verder 
zoals ook uit deze foto blijkt. De 
eigenaar, de heer Van Andel, ver-
blijft namelijk nog steeds in Ubber-
gen (bij Nijmegen) en het ziet er-
naar uit dat hij niet meer in Andel 
terugkomt. Een openbare school is 
er nog steeds niet en zou er overi-
gens nooit meer komen. Kinderen 
die openbaar onderwijs verlangen 
gaan naar de openbare school in 
Giessen. Met die gemeente heeft 
Andel daarover afspraken ge-
maakt. De bijzondere school heeft 
financiële zorgen. Met de rijkssub-
sidie kan ze niet bestaan en komt 
ongeveer 1300 gulden tekort. Twee 
vermogenden, de heren Naaijen en 
De Fijter, zuiveren het tekort aan. 



EEN COMMISSARIS VAN 
DE KONINGIN DOET 
VERSLAG VAN ZIJN BE-
ZOEKEN AAN ANDEL (2) 
(vervolg) 
 
In 1901 is de Woningwet in werking 
getreden die voor betere woningen 
moet zorgen. Voor Andel heeft dit 
ongunstige gevolgen, zo blijkt uit 
het verslag. Er wordt minder ge-
bouwd als gevolg van de hogere 
bouwkosten. Kostte voordien een 
arbeiderswoning niet meer dan 
ongeveer 400 gulden, nu om en 
nabij de 800 gulden.  
 
Waterleiding is er nog steeds niet. 
Wel zijn er sinds zijn vorige bezoek 
nog vier nortonpompen geslagen. 
Kosten: 75 gulden per pomp. Het 
goede water zit niet diep, op 
slechts 30 centimeter. Er wordt nog 
altijd veel fruit geteeld, rond 45 
hectare, vooral appels, bellefleur 
en goudrenetten, en peren, janba-
zen en knolperen. Fruitteelt is er 
anno 2023 bijna niet meer. Het zijn 
de straatnamen in de Bronkhorst 
die er een mooie herinnering aan 
zijn. 
 
Ook tijdens dit bezoek laat Andels 
Fanfare Corps van zich horen. On-
der leiding van dirigent Jonker, die 
dan net een jaar in Andel woont, 
wordt hem een serenade gebracht 
en doet het korps hem uitgeleide 
tot de grens met Giessen. Daar is 
zijn volgende bezoek. 
 

Ruim vijf jaren 
gaan eroverheen 
voordat Van 
Voorst tot Voorst 
Andel weer be-
zoekt. Op 10 au-
gustus 1915 wordt 
hij door het ge-

meentebestuur 
ontvangen. Dit 
keer komt hij met 
de auto direct uit 

Den Bosch. Burgemeester van 
Ouwerkerk is inmiddels opgevolgd 
door Adriaan Davinus van der 
Schans (foto). De commissaris 
vergist zich in het jaar. Hij schrijft 
dat hij sinds maart als zodanig in 
functie is. Dat was echter al een 
jaar eerder. Van der Schans werd 
bij Koninklijk Besluit van 7 maart 
1914 met ingang van 28 maart be-

noemd, tevens als burgemeester 
van Giessen en Rijswijk. 
 
Zijn verslag van dit bezoek is kort. 
Hij vertelt dat de verhouding tussen 
de burgemeester en de beide wet-
houders zeer goed is. Wethouder 
Den Dekker is van plan naar Nieu-
wendijk te verhuizen. Van der 
Schans betreurt dit zeer, omdat hij 
veel steun aan hem heeft. Ook het 
Hof noemt hij weer. Het staat nog 
altijd leeg en vervalt nu helemaal. 
Hij vertelt dat de eerste vrouw van 
de eigenaar, Van Andel, hem ”veel 
geld meebracht.” Met andere 
woorden, hij had een rijke vrouw 
getrouwd. Toen zij overleed ging 
haar fortuin over op hun vijf kin-
deren. Vier van hebben “ongelukkig 
geboerd; ze zijn alles kwijt.” Van 
het vijfde kind verwacht hij dat dit 
nooit weer in de gemeente zal te-
rugkomen. Van Andel hertrouwt 
beneden zijn stand. Hij krijgt nog 
zeven kinderen. De commissaris 
wordt blijkbaar goed geïnformeerd 
door de An-
delse be-
stuurders 
over hun pri-
vésituatie. Hij 
noteert name-
lijk ook dat de 
kinderen 
geen geld 
hebben en 
opgeleid wor-
den aan de 
ambachts-
school om de 
kost later te 
kunnen ver-

dienen. Op zich niets mis mee, zou 
je zeggen. Het werd toch blijkbaar 
als beneden de stand gezien. Het 
is jammer dat het Hof uiteindelijk 
geheel verloren is gegaan. Aange-
nomen wordt dat het rond 1938 is 
gesloopt. De twee palen van het 
toegangshek op de Hoge Maasdijk 
zijn er nog een herinnering aan. 
 
Dit bezoek vindt plaats tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Nederland is 
dan gemobiliseerd. In veel plaatsen 
zijn militairen ondergebracht, ge-
mobiliseerd. Volgens het rapport 
van de commissaris in Andel onge-
veer 500. Bij particulieren en ook in 
huis het Hof. En dat levert in Andel 
geld op. Vooral bij de winkeliers. 
Neringdoenden noemt hij ze. Met 
de woningbouw gaat het intussen 
beter. Er worden nog veel wonin-
gen bijgebouwd. 75 tot 80 procent 
van de arbeiders hebben en bewo-
nen een eigen huis. 
 
 



EEN COMMISSARIS VAN 
DE KONINGIN DOET 
VERSLAG VAN ZIJN BE-
ZOEKEN AAN ANDEL (2) 
(vervolg 2) 
 
De commissaris bezoekt hierna 
Andel nog twee keer,  in 1919 en 
1923. In het eerst genoemde jaar 
tekent hij op dat er grote woning-
nood is. Met tien nieuwe woningen 
zou men geholpen zijn. Veel inwo-
ners kunnen in de eigen gemeente 
geen werk vinden en gaan daarom 
als dokwerker naar Rotterdam of 
als mijnwerker naar Limburg. De 
bestuurders heeft hij gepolst of ze 
voor een samenvoeging met Gies-
sen en Rijswijk voelen. Het ant-
woord is te verwachten. Nee, daar 
voelen ze niets voor. Want: Andel 
is rijk en ondervindt dus geen be-
zwaar van het voortdurende stijgen 
van de bestuurskosten. Ze hebben 
nog wel een advies voor hem: voeg 
de buurgemeenten: Giessen en 
Rijswijk samen en Veen met Wijk.  
 
In 1923 is er nog steeds woning-
nood. Weliswaar zijn er twee wo-
ningbouwverenigingen, die elkaar 
overigens beconcurreren, maar er 
gebeurt niets. Reden: de huren zijn 
te hoog. Geen enkele arbeider kan 
2,50 gulden huur betalen. Wel wer-
den twee woningen met Rijkspre-
mie gebouwd. De bestuurders on-
derstrepen nog eens dat Andel 
absoluut zelfstandig moet blijven. 
Niemand voelt iets voor een sa-
mengaan met Veen. “Men”, aldus 

de commissaris, “gelooft dat de 
arbeidende klasse grote moeilijk-
heden zou maken wanneer, na een 
vereniging met Giessen of Veen, 
arbeiders uit die gemeenten ’s win-
ters op gronden van Andel werk 
kregen.” 
 
De gesprekken met de commissa-
ris vonden plaats in het gemeente-
huis aan de Hoge Maasdijk. In mijn 
vorige bijdrage schreef ik dat dit 
huidige pand 10 en 12 is. Dat 
moest 18 en 20 zijn. 
 

 
Zaterdag 27 mei is de Aelse Dag, 
met natuurlijk de hele dag het ge-
zellige terras met verschillende 
lekkere hapjes en drankjes bij de 
Romboutstoren, de jaarlijks terug-
kerende warenmarkt, rommelmarkt 
en kofferbakverkoop.  
 
De lente is weer in aantocht en de 
traditionele ‘GROTE VOOR-
JAARSSCHOONMAAK’ staat weer 
voor de deur. Ramen en deuren 
gaan weer wagenwijd open, zol-
ders worden opgeruimd en kasten 
worden binnenstebuiten gekeerd. 
Het winterstof wordt weggepoetst 
en oude spullen worden vervangen 
door nieuwe. Ook de schuurtjes 
worden weer eens goed onder 
handen genomen. Afval wordt naar 

de daarvoor bestemde plaatsten 
afgevoerd tot alles weer ‘spic en 
span’ is.  
 
Wat overblijft zijn de nog bruik-
bare tweedehands spulletjes! 
Geen grote voorjaarsschoonmaak, 
maar wel oude bruikbare ‘rommel’ 
die u wilt verkopen? 
 
Iedereen kan 27 mei deelnemen 
aan de rommelmarkt / kofferbak-
verkoop, om voor zijn of haar ‘af-
dankertjes’ een nieuwe eigenaar te 
vinden. De inschrijving voor een 
grond plaats van 4 meter, waar de 
te verkopen spullen uitgestald kun-
nen worden, bedraagt € 7,50.  
De voorwaarden en het inschrijf-
formulier voor deelname aan de 
rommelmarkt/kofferbakverkoop 
staan op www.aelsedag.nl bij con-
tact. 
 
Wilt u deelnemen aan deze rom-
melmark/kofferbakverkoop, stuur 
dan het juiste, volledig ingevulde 
formulier naar Marktmeester, Burg. 
Scholtenlaan 2a in Andel of via 
mail naar marktmees-
ter@aelsedag.nl.  
 
Bezoek voor meer informatie over 
de Aelse Dag onze website 
www.aelsedag.nl of volg ons op 
facebook Aelsedag Andel. 
 
Namens AFC 
Peter van Herwijnen 
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SERVICEPUNT VAN DE 
BIBLIOTHEEK IN ANDEL 
 
Wist je dat de Bibliotheek Cultuur-
PuntAltena een servicepunt bij ba-
sisschool De Zaaier in Andel heeft? 
Hier kun je je online gereserveerde 
boeken ophalen en weer inleveren. 
Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is 
er een collectie (voor)lees- en pren-
tenboeken. Het servicepunt is open 
op maandag, dinsdag en donder-
dag van 8:00 tot 9:00 en van 15:00 
tot 16:00 uur. Naast de uitleen van 
boeken organiseert de Bibliotheek 
ook activiteiten en cursussen. Kijk 
voor meer informatie op biblio-
theekaltena.nl/agenda. Heb je vra-
gen? Bel (085) 0401163 of mail 
naar info@bibliotheekaltena.nl. 
Graag tot ziens in de Bibliotheek! 

 
 
BIDDAG-KINDERDIENST 
 
Op woensdag 8 maart wordt er, 
onder schooltijd, weer een kinder-
dienst gehouden, deze keer vanuit 
de Gereformeerde Kerk. Het Bij-
belverhaal  gaat over Elisa en zijn 
knecht. Elisa ziet iets bijzonders, 
en als God de ogen van Elisa’s 
knecht opent, dan ziet die het ook: 
God beschermt hen! Het thema 
van deze dienst is ‘Zie jij het ook?’  
 
Ouders en andere belangstellende 
zijn van harte welkom in de dienst, 
maar thuis meekijken kan ook. 
Meer informatie over de kinder-
dienst volgt via basisschool De 

Zaaier en de Gereformeerde en 
Hervormde Kerk. 
 
Mariska de Groot 
 

●De schrijver van deze inzending 
namens de Dorpsraad werd op de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente zeer verrast met de parel 
van de gemeente Altena voor al het 
vrijwilligerswerk dat t.b.v. de ge-
meente en in het algemeen is ver-
richt. Ik maak dan ook graag van 
deze mogelijkheid gebruik om ie-
dereen te bedanken voor de vele 
felicitaties die ik mocht ontvangen.  
●Goed nieuws dat er in 2024 be-
gonnen wordt met de verbreding 
van de A27 inclusief het vervangen 
van de bruggen. De planning is om 
voor 2030 klaar te zijn. Voorgesteld 
wordt dat het werkverkeer dat van 
deze bruggen en wegen gebruik 
maakt meer thuis gaat werken als 
een mogelijke tegenwerking van de 
files, want die zullen er ongetwijfeld 
meer ontstaan. Er staat 2 miljard 
klaar voor de klus. Maar eerst moet 
er nog 1,5 jaar gebrainstormd wor-
den voordat het definitieve ontwerp 
er ligt. Eén van de meest ingewik-
kelde stukken is de palenweg tus-
sen Sleeuwijk en de Merwedebrug. 
De snelweg ligt daar op palen om-
dat de ondergrond daar zeer slap 
is.  
●Het was even wennen om de pa-
piercontainer buiten te zetten op 
een andere dag dan we gewend 
waren. Op diverse adressen stond 

de container op zondagmiddag al 
op het trottoir om op maandag ge-
leegd te worden. Ook dit moet even 
wennen om dat niet te doen. Ook is 
het zinloos om het papier los bij de 
container te zetten. Je kunt beter 
aan de buren vragen, waarvan de 
container niet helemaal vol is, of zij 
wat overnemen, dan waait het niet 
over de straat. 
 
Aanleg fiets/wandelpad Midden-
weg 
Het dateert alweer van 28 septem-
ber 2021 dat de gemeenteraad 
besloten heeft om een vrij liggend 
twee richtingen fietspad aan te leg-
gen tussen Andel en Veen. Uiter-
aard moesten er gesprekken met 
grondeigenaren gestart worden en 
zo moet in juli van dit jaar de 
grondverwerving afgerond zijn on-
der voorbehoud van de medewer-
king van de eigenaren. In septem-
ber van dit jaar moet er dan be-
gonnen worden met het graven van 
een nieuwe sloot en wordt de voor-
belasting aangebracht die circa 180 
dagen moet blijven liggen. In mei 
2024 wordt er gestart met de af-
voer van de voorbelasting en het 
aanleggen van het fietspad. In au-
gustus 2024 volgt dan de afronding 
van de werkzaamheden en de 
openstelling van het fietspad.  
 
Daarmee is dan ons thema Rondje 
Zwembad compleet vanuit het Ael-
se Bos langs het zwembad naar 
het fietspad onder langs de Neer-
Andelseweg. Het nieuwe pad zal 
zeker meer aantrekkingskracht 
krijgen en zal daardoor ook drukker 
bereden worden richting Andel.  
Dat is mede de reden dat de 
Dorpsraad een zienswijze heeft 
ingediend om het fiets/wandelpad 
door te trekken bij de gevaarlijke 
afslag naar de sportvelden met een 
vervolg van een fietspad richting 
Andel tot de Kennedylaan.  
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DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Enquête 
De enquête, vragenlijst over Andel, 
kon men tot 3 februari jl. invullen en 
96 personen hebben dit gedaan, 
een mooi resultaat. De gemiddelde 
beoordeling is een 7,8, bijna een 
‘goed’ voor ons dorp Andel. Wij als 
Dorpsraad moeten de uitkomst nog 
goed gaan bekijken, want er zijn 
diverse aanvullingen/opmerkingen 
geplaatst. Mogelijk komen we in de 
maart editie van Aktu-Ael hierop 
terug, maar anders tijdens de le-
denvergadering, verder in het jaar. 
Bedankt deelnemers aan de en-
quête. 
 
Bouwen in Andel 
-Regelmatig proberen wij u nieuws 
toe te spelen via onze vaste con-
tactpersonen. Over fase 3 over De 
Bronkhorst  ligt dat erg gevoelig 
omdat het voor niemand  interes-
sant is telkens met minimale vorde-
ringen in dit blad te verschijnen. In 
2022 is de gemeente begonnen 
met het opstellen van het omge-
vingsplan wat een nieuwe planolo-
gische procedure inhoudt en een 
vervanging is van de oude be-
stemmingsplanprocedure. Een be-
slissing van de landelijke overheid. 
Bronkhorst is het eerste grote pro-
ject wat via deze nieuwe procedure 
moet verlopen. Het is de bedoeling 
dit plan dit jaar af te ronden. Dus 
begrijpelijk moeten we nog even 
geduld hebben, maar misschien 
kan er in de periode maart/april wat 
meer info gegeven worden, waar-
onder het planoverzicht. Dus rustig 
afwachten maar. Zodra het moge-
lijk is zal er zeker een informatie-
bord geplaatst worden, maar dat 
het een interessant jaar wordt is 
zeker. 
 
-Bouwlinie: 

Het enige wat we kunnen 
melden is dat Bouwlinie 
op dit moment wacht op 
de gemeente met de 
vraag of er n.a.v. hun 
processen nog nieuws te 
melden is. Wel kunnen wij 
laten zien hoe de 2 x 6 
woningen verdeeld over 6 
koop en 6 huur vorm 
moeten krijgen. Op de 
foto de voor- en achterzij-
de. 
Volgende maand is er 
meer kans op nieuws. 
 
Kernbezoek gemeente 
Per maand wordt er een 
bezoek gebracht door de 
politiek en ambtenaren 
aan een kern. Andel is 
dinsdag 28 maart aan de 
beurt. Als Dorpsraad 
hebben we dit bezoek 
mee voor mogen berei-
den.  
 
In het Altenanieuws is te lezen wat 
een bezoek inhoudt. Eerst komt op 
14 februari de kern Dussen aan de 
beurt. Dus houdt u het Alte-
nanieuws in de gaten waarin duide-
lijk beschreven staat wat de bedoe-
ling is van dit bezoek en hoe u 
hierop kunt reageren. 
 
De Spar 
Het is 1 februari op deze foto. Criti-
ci genoeg met de opmerking slo-
pen is gauw genoeg gebeurd, maar 
opbouwen is wat anders. Een ieder 
mag een mening hebben, maar 
velen kijken uit naar een voorspoe-
dige opbouw en dan is al die kritiek 
als sneeuw voor de zon verdwenen 
en kunnen we op 3 mei weer in ons 
eigen dorp onze boodschappen 
halen. Wat goed is komt snel is een 
gezegde. 
 

Buslijnen en Transferium Curio 
Prinsentuin 
Het was bijzonder spannend voor 
vele gebruikers van het busvervoer 
en de school zelf. Op 31 januari 
zou de uitslag bekend zijn over het 
besluit van de provincie Brabant. 
Op 2 februari heeft Gedeputeerde 
Staten het definitieve Programma 
van Eisen voor de OV-concessie 
West-Brabant vastgesteld. In dit 
programma is goed gekeken naar 
de vereisten voor lijnen naar de 
onderwijsinstelling Curio Prinsen-
tuin in Andel en is er een passende 
oplossing gevonden.  
In het definitieve programma wordt 
de toekomstige vervoerder ver-
plicht om in elk geval tot en met 
2028 lijnen vanuit de gemeente 
Drimmelen, de gemeente Dongen 
en vanaf de Kromme Nol naar Cu-
rio Prinsentuin in Andel te handha-

ven. Er is enorm gelob-
byd door diverse partij-
en en belanghebbenden 
om deze uitslag gunstig 
te beïnvloeden, zodat er 
ook weer naar het 
Transferium gekeken 
kan gaan worden waar-
voor de geldmiddelen al 
gereserveerd waren. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 



 
BUURTVERENIGING  
ONDER DE  
ROMBOUTSTOREN 
 
Per januari 2023 is de buurtvereni-
ging Onder de Romboutstoren 
nieuw leven in geblazen! Vanwege 
verhuizingen van bestuursleden en 
de coronapandemie heeft onze 
buurtvereniging een tijd stil gele-
gen, maar de spreekwoordelijke 
draad is inmiddels weer opgepakt. 
Er heeft zich een nieuw bestuur 
gevormd en er staan meerdere 
leuke activiteiten gepland voor ko-
mend jaar. Dit buurtinitiatief is be-
doeld voor bewoners van de huizen 
langs de Langenhof, het Koolmee-
spad, het Vinkenpad, de binnenzij-
de van de Dokter Esseveldlaan en 
het deel van de Koningin Emma-
straat tussen de Langenhof en de 
Dokter Esseveldlaan.  
Ben je woonachtig in dit gebied en 
lijkt het je leuk om je buurtgenoten 
wat beter te leren kennen? Je kunt 
je aanmelden door een e-mail te 
sturen naar onderderomboutsto-
ren@gmail.com of even langs te 
gaan bij het Vinkenpad 8.  

 
Ook voor meer informatie ben je 
altijd welkom. 
 
Danny Redert 
 
 
 
SOLI DEO GLORIA 
 
Op 7 februari jl. hield de Christelijke 
Gemengde Zangvereniging Soli 
Deo Gloria haar jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering. We zijn erg 
blij met onze nieuwe dirigente. We 
hadden 1 jubilaris, teweten, me-
vrouw H. van Wijk-van Rijswijk, ze 
was 25  jaar lid. 

 
Hendrik ter Harmsel 
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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 
Nieuwjaarsconcert 
Zaterdag 7 januari 2023 vond het 
traditionele nieuwjaarsconcert van 
het Andels Fanfare Corps plaats. 
Er was veel publiek aanwezig om 
elkaar een goed Nieuwjaar te wen-
sen en om te luisteren naar prach-
tige muziek. Naast de optredens 
van het jeugdorkest AFC en het 
groot orkest AFC met een groot 
aantal mooie, bekende stukken 
werden er ook maar liefst 12 jubila-
rissen gehuldigd:  
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ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 

 
Jaap van Herwijnen - 25 jaar lid 

Gerrit van Kuijl - 40 jaar lid 
André Lankhaar - 40 jaar lid 
Bert Versteeg - 40 jaar lid 
Teus Verheij - 50 jaar lid 

Bas van Herwijnen - 60 jaar lid 
Bas van Andel - 65 jaar lid 
Piet de Cloe - 65 jaar lid 
Wim Hoesen - 65 jaar lid 

Joke Lubberdink-van Herwijnen - 
65 jaar lid 

Arie Schouten - 65 jaar lid 
Gerrit Sterrenburg - 70 jaar lid 

 
Bas van Andel werd benoemd tot 
erelid van het AFC voor zijn jaren-
lange steun aan de vereniging. Al 
met al was het een mooi concert 
om 2023 mee te beginnen! 
 
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 in-
fo@andelsfanfarecorps.nl.  
 
Marit van der Ham 
 
 
WORLD SERVANTS  
 
Wij zijn Mirjam de Groot (links) en 
Carina Hoogendoorn (rechts) en 

wonen allebei in Andel. In 
juli hopen wij voor 20 da-
gen naar Sierra Leone, 
Afrika te gaan om daar 
klaslokalen te bouwen 
met de organisatie World 
Servants. 
 
In Sierra Leone gaan wij 3 
klaslokalen bouwen in het 
plaatsje Makomp. Hier 
krijgen de leerlingen mo-
menteel les in een voor-
malige kippenschuur. 

Hierdoor kan er ook geen kwalita-
tief onderwijs aangeboden worden. 
Met de bouw van deze nieuwe lo-
kalen wordt de kinderen een beter 
onderwijs aangeboden in een beter 
gebouw. Dit zou voor de toekomst 
van Makomp veel kunnen beteke-
nen. 

Wij hebben ons met trots inge-
schreven binnen World Servants 
als actiegroep onder de naam “An-
del”. Wij hopen op deze wijze bin-
nen ons dorp meer bekendheid te 
krijgen over de projecten van World 
Servants.  
 
Op zaterdag 25 maart hopen wij 
een bingomiddag te houden met 
Oekraïense jongeren in Rijswijk. 
Lijkt het u/jou leuk om hieraan mee 
te doen? Neem dan gerust een 
kijkje op onze actiepagina voor 
verdere specificaties en om te zien 
hoe u/jij zich hiervoor kan aanmel-
den. 
 
Voor deze reis voeren we samen 
een aantal acties uit om op deze 
wijze de reis te financieren. Om op 
onze actiepagina uit te komen kunt 
u de QR-code scannen of de vol-

gende link over-
nemen op het 
internet: 
https://www.wor
ldser-
vants.nl/andel. 
Ook kunt u bij het 
doorlezen van de website uzelf op 
de hoogte houden van onze ac-
ties/updates over de reis.  
 
Mirjam de Groot en Carina Hoo-
gendoorn 
 

Duizeligheid 
Het woord duizeligheid kan vele 
betekenissen hebben. Een verve-
lend gevoel in het hoofd, misselijk 
worden, onstabiel gevoel bij het 
lopen, gevoel hebben te vallen. Bij 
allen is er 
een erva-
ring van 
een zeer 
onaange-
naam ge-
voel in het 
hoofd wat 
kan zorgen 
dat je da-
gelijks le-
ven in meer of mindere mate beïn-
vloed wordt. 
 
Wat is duizeligheid? 
Om te zorgen dat wij ons zonder 
duizeligheid kunnen bewegen (zit-
ten-op staan- gaan lopen—bukken- 
omhoog komen ) moeten vier sys-
temen in ons lichaam goed sa-
menwerken met elkaar. Om ons 
zonder duizeligheid te kunnen be-
wegen, moeten onze ogen, ons  
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FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
evenwichtsorgaan, onze hoge nek 
en de zintuigen in de rest van ons 
lichaam goed samenwerken. 
 
Als door welke reden dan ook één 
van deze systemen uitvalt of ver-
stoord is dan moet voor  “normaal” 
bewegen één van de andere sys-
temen het overnemen. Gebeurt dit 
niet of onvoldoende dan ervaren wij 
duizeligheid. 
 
Er zijn meerdere vormen van dui-
zeligheid te onderscheiden.  
 
Draaiduizeligheid 
Dit wordt ook vertigo genoemd. Dit 
is het gevoel van het draaierig zijn 
in het hoofd. Ook binnen deze 
vorm van duizeligheid zijn verschil-
lende vormen te onderscheiden. 
Soms is het een soort aanval van 
enkele seconden tot ongeveer een 
minuut (BPPD) maar soms kan het 
ook weken duren zoals bij de ziekte 
van Ménière.  
Licht gevoel in het hoofd 
Hierbij is geen draaierig gevoel 
aanwezig maar het ontstaat 
meestal wel bij verandering van 
houding. Een oorzaak kan de 
bloeddruk verandering zijn. 
Dit kan echter ook ontstaan door 
beperkingen in de (hoge)nek. Deze 
vorm van duizeligheid gaat altijd 

samen met het bewegen 
van de nek dus met naar 
links/rechtsdraaien of om-
hoog kijken.  
Bewegingsonzekerheid. 
Dit kan komen doordat 
onze gewrichten en spie-
ren niet voldoende actief 
zijn of de informatie niet 
meer goed doorgeven. 
 
Wat alle vormen van dui-
zeligheid  gemeen hebben 
is dat iemand zich heel 
onplezierig of zelfs angstig 
kan voelen om de duize-
ligheid op te roepen tot 
zelfs niet meer de straat 
op te durven gaan omdat 
men bang is te vallen.  
Duizeligheid kan bij ieder-
een ontstaan, maar neemt 
sterk toe bij het ouder 
worden.  
 
Wat te doen? 

Vaak gaan de klachten van zelf 
over maar blijft de duizeligheid 
aanhouden of beperkt het u in het 
dagelijks leven dan is het altijd ver-
standig om de huisarts te raadple-
gen. Soms kunnen medicijnen hel-
pen in ieder geval voor de misse-
lijkheid. 
 
Een aantal vormen zijn goed te 
behandelen met fysio- of manuele 
therapie. In onze praktijk hebben 
we de kennis en ervaring om de 
oorzaak van uw klachten te achter-
halen en een behandelplan op 
maat te maken. Dit kan bestaan uit  
 
manuele technieken, oefeningen 
voor het versterken van uw nek-
spieren, oog coördinatie of balans-
oefeningen. Als u last heeft van 
duizeligheid, aarzel 
dan niet om met 
ons contact op te 
nemen. Wij helpen 
u graag om uw 
klachten te vermin-
deren zodat u weer 
voluit kunt genieten 
van het leven. Bel 
ons voor meer in-
formatie of maak 
direct een afspraak. 
 
0183-441681 (bij 
voorkeur tussen 
9.00-12.00). 

De eerst-
volgende 
ledenbij-

een-
komst 

wordt gehouden op woensdag 15 
maart 2023. Deze middag wordt 
i.v.m. verkiezingen gehouden in De 
Zijhof, Julianastraat 18 . We hou-
den dan onze jaarvergadering, met 
jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester. Daarnaast gaan 
we de middag met elkaar op een 
gezellige manier afsluiten. Wan-
neer u deze middag wilt bezoeken 
vragen wij u een jeugdfoto van 
uzelf mee te brengen. De middag 
begint om 14.30 uur en vanaf 14.15 
staat de koffie klaar. Iedereen is 
van harte welkom, ook al bent u 
geen lid.  
 
Het volgende wil ik graag onder uw 
aandacht brengen: 
Op 15 maart 2023 worden de Pro-
vinciale Staten Verkiezingen ge-
houden. 
Hoe belangrijk is uw stem? Uw 
stem voor de Provinciale Staten is 
van groot belang! In ons dagelijks 
leven worden we voortdurend ge-
confronteerd met taken van de pro-
vincie. Belangrijke thema’s van de 
komende verkiezingen zijn wonen, 
(openbaar) vervoer, groene omge-
ving en inclusiviteit. 
KBO-PCOB heeft samen met het 
netwerk Belangenbehartiging we 
een Manifest voor een Seniorvrien-
delijke Provincie opgesteld. Aan de 
hand van de vier urgente thema’s 
biedt het concrete aanknopings-
punten voor een seniorvriendelijk 
beleid en laat het zien dat en hoe 
een gezonde en leefbare provincie 
voor senioren mogelijk is. 
 



 
PCOB ANDEL (vervolg) 
 
Wonen naar wens 
• De provincie stimuleert de realise-
ring van vernieuwende woonzorg-
concepten en brengt partners bij 
elkaar. Deze woonzorgvormen bie-
den mogelijkheden voor domotica 
en digitale zorg.  
• De provincie heeft oog voor nieu-
we woonconcepten die voor de 
doelgroep passend en levensloop-
bestendig zijn.  
• De provincie herkent de knelpun-
ten voor senioren op de woning-
markt, onderzoekt met alle betrok-
ken partijen betaalbare woonoplos-
singen en ziet toe op een snelle 
uitvoering hiervan.  
• De provincie neemt een regierol 
bij het realiseren van de energie-
transitie, waarbij duurzame energie 
voor iedereen beschikbaar en be-
taalbaar is. Een seniorvriendelijke 
provincie pakt de regierol als het 
gaat om voldoende passende wo-
ningen voor senioren. 
 
Mobiliteit 
Een seniorvriendelijke provincie 
investeert veel in mobiliteit en ruim-
te voor alle vormen van vervoer 

voor ouderen. Een seniorvriendelij-
ke provincie Investeert in groene 
omgeving en draagt zo bij aan de 
gezondheid en vitaliteit van senio-
ren. Een seniorvriendelijke provin-
cie ondersteunt initiatieven die bij-
dragen aan een provincie waarin 
iedereen kan meedoen.  
• De provincie zet in op de be-
schikbaarheid van snel, veilig, 
duurzaam en betaalbaar openbaar 
vervoer met maatwerkmogelijkhe-
den.  
• Provinciale wegen en fietspaden 
zijn veilig en worden goed onder-
houden en verlicht. Fietspaden en 
wegen zijn ingericht op verschillen-
de vervoersmiddelen met verschil-
lende snelheden.  
• Wandelaars moeten een eigen 
plek hebben binnen de provinciale 
infrastructuur.  
• Gezondheidszorginstellingen zo-
als ziekenhuizen en verpleeghui-
zen zijn binnen een aanvaardbare 
tijd goed bereikbaar met het open-
baar vervoer.  
• De nieuwe betalingssystemen in 
het openbaar vervoer (Ovpay) zijn 
veilig, gebruiksvriendelijk en toe-
gankelijk voor senioren.  
 
 

Groene omgeving 
• De provincie draagt, met aanleg, 
beheer en bescherming van de 
groene longen in de regio, zorg 
voor natuurgebieden. Deze zijn 
goed toegankelijk en bieden vol-
doende rustplekken ook voor men-
sen met een fysieke beperking.  
• In recreatiegebieden zijn openba-
re toiletten aanwezig.  
• De provincie beschermt het pro-
vinciaal erfgoed en stimuleert in dit 
verband vrijwilligerscollectieven op 
het gebied van natuureducatie en 
cultuurhistorie.  
• De provincie stimuleert en be-
waakt een gezonde leefomgeving 
van inwoners (luchtkwaliteit, PFAS, 
stikstof, schoon water etc.).  
• De provincie investeert in de leef-
baarheid van kleinere kernen en 
leefgemeenschappen.  
• De provincie stimuleert gemeen-
ten tot het realiseren van een seni-
orvriendelijke infrastructuur (zorg, 
voorzieningen, welzijn).  
• De provincie investeert in het be-
vorderen en versterken van digitale 
infrastructuren, die senioren in 
staat stellen volledig aan de sa-
menleving deel te nemen.  
• De provincie monitort de partici-
patie van senioren in een verande-
rende samenleving en stimuleert 
gemeenten, waar nodig, hier actie 
op te ondernemen  
• De provincie stelt provinciale en 
regionale culturele activiteiten in 
dienst van inclusie. 
 
Zoek naar een partij die deze pun-
ten hoge prioriteit geeft in zijn pro-
gramma.  
Ga dus stemmen! 
Wilt u hier meer over weten gaan 
dan naar de Nieuwsbrief van KBO-
PCOB, naast deze informatie vindt 
u hier veel actuele onderwerpen 
die belangrijk zijn voor ons als se-
nioren.  
 
Adri van Breugel  
voorzitter PCOB-afd. Andel  
tel. 0647945490 



EET U MEE 
 
We kunnen weer terugkijken op 
een geslaagde "snertavond" in ja-
nuari! Er werd meerdere keren op-
geschept... das een goed teken!  
Op 25 februari hopen we weer een 
maaltijd te serveren, met dank aan 
al onze vrijwilligers! Mailer, kook-
sters, kokers, opscheppers, klaar 
zetters, opruimers. 
Zoals bijna iedereen weet, hebben 
we de vergoeding verhoogd naar € 
10,-. Vanwege hogere stookkosten 
en soms duurdere boodschappen. 
Mocht het bedrag een probleem 
zijn, mag u dit melden bij een van 
de leiding. 
Geld, of het tekort aan geld, mag 
geen reden zijn om af te zeggen! 
We hopen iedereen weer te zien, 
ook nieuwe gezichten. Zit u vaak 
alleen aan tafel, weet u welkom op 
onze maandelijkse bijeenkomst!  
 
Met een hartelijke groet, 
Marja, Elly en Hannie 
 

 
 
 
 

 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Bingoooo ! 
De uitgestelde bingo van december 
werd bijna nóg een keer uitgesteld. 
Vrijdag 20 januari jl. begon het ’s 
morgens ineens te sneeuwen. An-
del zag wit en de straten werden 
glad. Dus de vraag of we het door 
moesten laten gaan, was heel te-
recht. Maar de strooiploegen deden 
goed hun best om ‘t Buitenhoff be-
reikbaar te maken. En niet voor 
niets ! De zaal stond al vol tafels en 
stoelen, maar uiteindelijk waren 
alle zitplaatsen bezet en werden er 
extra plekken gecreëerd. Een bom-
volle zaal met ruim 100 deelnemers 
aan de bingo, dat was ruim boven 
onze verwachting! Bedankt ieder-
een die is geweest ! 
 
Ledenvergadering dinsdag 7 
maart 
Dinsdag 7 maart staat onze jaar-
lijkse ledenvergadering weer ge-
pland. Binnenkort zullen onze le-
den via een mail aan de buurtvere-
nigingen een uitnodiging krijgen. 

Heb je leuke ideeën of wil je graag 
wat kwijt aan ons, kom dan gerust. 
 
Dorpsquiz 2023 zaterdag 15 april 
Onze werkgroep is de laatste hand 
aan het leggen aan het Quizboek 
van dit jaar. Hebben jullie je al 
(weer) ingeschreven? Dit kan tot 
uiterlijk 25 maart a.s. ! De quiz is 
ook dit jaar weer zo gemaakt dat je 
al met een groepje van 6-8 perso-
nen mee kunt doen. Schrijf alvast 
in je agenda: Captainsavond 
woensdag 29 april in ‘t Buitenhoff. 
De winnaar zal weer bekend wor-
den gemaakt in de feestweek. 
 
Feestweek april 2023 
We zouden de Oranjevereniging 
niet zijn als we nog niet bezig wa-
ren met de voorbereidingen van de 
komende feestweek. En jullie kun-
nen weer een leuke week tegemoet 
zien ! 
In en om de tent bij de Rom-
boutstoren staan weer tal van acti-
viteiten op stapel. 
Kunnen we al een tipje van de slui-
er oplichten? Natuurlijk ! 
Naast de tentbingo op dinsdag-
avond is het misschien voor de 
papa’s en de ma-
ma’s fijn om op 
woensdag 26 april 
vrij te nemen. Niet 
alleen om zich 
voor te bereiden 
op de Tent=Tent-
avond, maar ook 
om de fietsen, 
skelters en/of 
wandelwagens te 
versieren voor 
donderdag…. 
Koningsdag zal 
zoals gebruikelijk 
bol staan van leu-
ke en vooral ge-
zellige activiteiten 
voor jong en oud. 
Met natuurlijk onze 
vaste ingrediën-
ten. 
Op vrijdagavond 
wordt de winnaar 
van de Dorpsquiz 
2023 bekend ge-
maakt. 
En ja ja, hij is te-
rug van wegge-
weest: de play-
backavond. Dus 
denk niet na óf je 

mee doet, maar met wíe en welk 
nummer. Hier sluiten we onze 
feestweek mee af.  
Wij kijken er als bestuur enorm 
naar uit. Jullie ook neem ik aan 😊 
 
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. 

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.  



ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
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 
 
 
SPARTA ‘30 
 
Door de vakantie spreiding wordt 
het ‘Krokus Cup Toernooi’ gehou-
den op 1 maart a.s. en niet op 22 
februari, zoals eerder is gecommu-
niceerd. 
Wij gaan dan wedstrijdjes spelen 
om de Sparta’30 Krokus Cup Toer-
nooi. Alle kinderen uit Andel en 
omgeving tot de basisschool leeftijd 
mogen hier aan meedoen. 
Graag opgeven via jeugdactivitei-
ten@sparta30.nl. 
 
De Jeugd activiteitencommissie 
 
 

 
REPAIR CAFÉ ALTENA 
 
Twee keer per maand is er een 
mogelijkheid om samen kapotte 
spullen te repareren, advies te vra-
gen, en elkaar te ontmoeten. Het 
motto is: Weggooien mooi niet, 
geef spullen een tweede kans! 
Kosten? Een vrijwillige bijdrage. 
 
U bent allen van harte welkom op 
onze Repair café locaties: Iedere 
tweede dinsdag van de maand 
9.30-11.30 uur, Kringloopcentrum 
Altena, Kerkstraat 1 te Almkerk. 
Iedere laatste donderdag van de 
maand 9.30-11.30 uur, Dorpshuis 
Vlechtwerk, H.J. Roubosstraat 3 te 
Werkendam.  
 
Tot ziens, 
Team vrijwilligers Repair Café. 
Sarina Scherff 
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