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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,-  
 
 

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl


 

 
AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
26 

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. 
 

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 
 
Zaterdag 8 april kunnen we weer 
hordes basisschool kinderen door 
het dorp zien lopen. Die ochtend 
vroeg heeft de familie Robertus van 
The Old Barn 250 eieren verstopt 
in een deel van het dorp, zie voor 
de route de achterkant in deze Ak-
tu-Ael. 
 
Maar niet alleen de route is belang-
rijk, die is overigens al heel lang zo, 
maar waar kan je de prijs ophalen. 
Dat is dit jaar anders dan voor-
heen, want er is voorlopig geen 
Spar meer. Dus let goed op welk 
nummer je hebt en ga dan naar de 
winkel die je een prijsje kan geven. 
Dat is voor nr. 1 -60 The Old Barn, 
61-125 Garage van Willegen Andel 
en nr. 126-190 bij Dier en Tuin en 
tenslotte nr. 191 tot 250 bij drogis-
terij Verbeek in Andel. 
 
We hebben niet te klagen over de 
deelnemers, want die zijn meestal 
massaal op zoek. Maar niet alle 
eieren worden gevonden die och-
tend. Als u bij het uitlaten van de 
hond plotseling nog zo' n kunststof 
ei ziet liggen, neem het dan mee 

en geef dat even 
af bij The Old 
Barn. Uiteraard 
na 12.00 uur op 8 
april, want we 
willen de kinderen 
alle gelegenheid 
geven om te zoe-
ken. 
 
Op 28 maart komt 
een delegatie van 
de raad in Andel 
kijken. Naast het 
kijken in het dorp 
willen ze ook in 
gesprek met di-

verse verenigingen. Wij hebben 
ons daar ook voor aangemeld en 
hebben wel wat dingen, maar als u 
een suggestie hebt om dat onder 
de aandacht te brengen, schroom 
niet en mail. 
 
Op 30 maart is er een ledenverga-
dering van het Ondernemershuis, 
waar we als ondernemersvereni-
ging ook lid van zijn. Heeft u zaken 
die van algemeen  belang zijn, mail 
ons. Dan brengen we dat tijdens 
die vergadering in. Dat hoeft niet 
persé voor die vergadering, want 
elke maand komt het onderne-
mershuis bij elkaar en heeft 4 keer 
per jaar overleg met het team on-
dernemen van de gemeente Alte-
na. 
 
Op 18 april gaan we op bezoek bij 
bakkerij Van Horssen in Nederhe-
mert. Dat is de bakker die haar 
producten bij drogisterij Verbeek in 
de winkel heeft liggen. Althans dat  
is s morgens vroeg zo, maar in de 
loop van de dag verlaten ze alle 
weer de winkel. 
We gaan het bakproces volgen en 
krijgen een uitleg over het ontstaan 
van de bakkerij en wat hun activi-
teiten nu zijn. Dat is een ledenbij-
eenkomst, maar als u eens wil 
meemaken hoe gezellig ook dat 
kan zijn geef je op via in-
fo@ovandel.nl. En wie weet bent 
u direct om en sluit u zich aan bij 
onze vereniging. We zullen u van 
harte welkom heten. 
 
We zijn net begonnen met onder-
nemers die lid zijn van De Linden 
om op de site voor te stellen. Eer 
iedereen aan de beurt is duurt nog 
wel even, maar als u nieuw lid bent 
krijgt u voorrang. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
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NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Aktu-Ael nummer 307 alweer en 
het is maart 2023. Buiten is het 
guur, koud en zeer weerbarstig. 
Toch tussen als dat gure weer 
trekken sneeuwklokjes en krokus-
jes zich daar niets van aan en ko-
men met hun kopjes boven de 
grond, prachtig gezicht. Dat is toch 
weer een opsteker, want het kost 
best energie om je humeur positief 
te houden in deze tijd van het jaar. 
De voorjaarsdip noem ik dat altijd, 
maar  als je dit nieuwe leven weer 
ziet opbloeien dan kijken we weer 
uit naar de lente en de zon om ons 
te verwarmen, want dat is hard 
nodig.  

Er gebeurt zoveel in deze grote 
wereld, hij lijkt wel in brand te 
staan. Van oorlogen, niet eens zo-
ver hier vandaan, aardbevingen, 
ook niet eens zover hier vandaan. 
Al die mensen op de vlucht, heel 
de wereld is op drift, in Europa, in 
ons land en zelfs in ons dorp blij-
ven de problemen ons niet be-
spaart. We kunnen met zijn allen 
overal tegenaan schoppen, maar 
we zullen het ook samen moeten 
oplossen en dat is mijn hoop dat 
we het hoofd koel houden en open 
blijven staan voor elkaars mening 
en het hart laten spreken. Iedereen 
naar de zin maken kan nooit, ver-
geet het maar, want gelukkig is 
iedereen verschillend en iedereen 
mag er zijn.  
Laten we voorkomen dat er in ons 
dorp geen tweedeling ontstaat. We 
hebben afgelopen week weer mo-
gen stemmen en ik hoop dat hier 
veel gebruik van is gemaakt, want 
dat is ook de vrijheid die we heb-
ben. 

Er worden alweer volop activiteiten 
georganiseerd bij diverse vereni-
gingen, dat is fijn en maak er ook 
gebruik van. Van eten met elkaar, 
tot luisteren naar elkaar en feesten 
met elkaar. Maak er gebruik van en 
heb plezier samen. 
 
Deze maand waren er ook verdrie-
tige gebeurtenissen bij diverse fa-
milies, want bij de familie van Mi-
chael Holtrop, hij is op 21 februari 
op 48 jarige leeftijd overleden. Mi-
chael woonde in de Pr. Margriet-
straat. Hij kreeg een hartstilstand 
en dat heeft hem helaas het leven 
gekost. Er is nog van alles gepro-
beerd, maar het was niet voldoen-
de om hem te redden. Zijn moeder, 
zussen en broer hem moeten laten 
gaan en dat is een groot verdriet, 
wij wensen ze ook heel veel sterkte 
bij dit gemis.  
 
Het bericht van 
het overlijden 
van Willie 
Bouman kwam 
ook heel on-
verwachts. Wil-
lie is geboren in 
Andel en is 87 
jaar geworden. 
Ze heeft hier 
altijd gewoond 
en de laatste 
jaren in de Bel-
lefleur. Willie is 
altijd alleen 
gebleven en als 

één van de kinderen van de Meel-
fabriek Bouman goed bekend in het 
dorp. Ondanks haar beperking ging 
Willie haar eigen gang en was een 
opgewekte vrouw. Er werd goed 
voor haar gezorgd door de mensen 
om haar heen. De familie verliest in 
haar een geliefd familielid. Wij 
wensen ze heel veel kracht en 
sterkte.  
 
Er zullen waarschijnlijk nog wel 
meer mensen zijn die een geliefde 
hebben moeten missen, maar wat 
wij niet weten en die ook niet ie-
dereen kent. Wel las ik dat mevr. 
Westerlaken, haar man woont in  
De Poort en zij verbleef al heel lang 
in Altenahove, ook is overleden en 
wij wensen hem en zijn gezin veel 
sterkte. 
 
De activiteiten in de Burg. van der 
Schansstraat met de bouw van een 
nieuwe Spar zijn in volle gang en 
wat zal het fijn zijn als we weer in 
ons dorp de dagelijkse boodschap-
pen kunnen doen, want al lijkt het  
leuk om even in een ander dorp te 
shoppen, het is ook erg lastig als je 
even wat tekort komt, dus hou nog 
even vol, de maand mei komt 
steeds dichterbij. Succes BertJan 
en Dick met de bouw.  
 
Ria van der Linden-Verhoeven 

 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
MAART 2023 
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. 
29  Bike Team Andel: Bingo,    
      Camping De Hoge Waard. 
 
APRIL 2023 
  4  Geref. Kerk: Open kerk, 19.00-20.00 uur. 
11  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
12  PCOB: Liturgisch bloemschikken met  
      Teunie Crielaard. 
15  AFC: Deelname ONFK te Drachten. 
15  OV Juliana: Dorpsquiz. 
20  Dorpsraad Andel: Ledenvergadering. 
25  OV Juliana: Tent bingo. 
26  OV Juliana: Kinder bingo. 
      Tent = Tent. 
27  AFC: Aubade Koningsdag. 
27  OV Juliana: Dorpsontbijt. 
      Aubade. 
      Versierde fietsenoptocht. 
      De Alleskunner van Andel. 
      Barbecue bij de feesttent. 
28  OV Juliana: Feestavond en bekendmaking  
      winnaar Dorpsquiz 2023. 
29  OV Juliana: Playback show / Talent show. 
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. 
10  PCOB: ? 
13  Koor Van alles Wâ: Korenfestival IJsselstein. 
13  AFC: Benefit Alpe d’HuZes. 
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. 
30-5 t/m 2-6 
      Avond4Daagse. 
 
JUNI 2023 
  3  Koor Van alles Wâ: Volkoren Middelburg. 
  4  Soli Deo Gloria: Zingen in het Gasthuis  
      te Gorinchem. 
13  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
14  PCOB: Middaguitstapje. 
19  Koor Van alles Wâ: Zingen in de Notenhoff. 
24  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
 
 

 
JULI 2023 
  8  AFC: Buitenconcert. 
11  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
 
AUGUSTUS 2023 
  8  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
23  De Notenhoff: Fancyfair, 14.00-19.00 uur. 
 
SEPTEMBER 2023 
12  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
 
OKTOBER 2023 
10  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
23-10 t/m 28-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
28  AFC: Altena Streekfestival. 
 
NOVEMBER 2023 
14  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
15  De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur. 
25  AFC: Concert (ovb). 
 
DECEMBER 2023 
12  De Notenhoff: Samen aan tafel, 17.00 uur. 
24  AFC: Kerstzangdienst in Heusden. 
 
 
Rood = nieuw 



Urnenmuur Begraafplaats 
Het bestuur is betrokken geweest 
bij het bepalen waar de urnenmuur 
binnenkort geplaatst gaat worden 
en ook hoe de groenvoorziening 
rondom de muur gestalte gaat krij-
gen. Op de tekening is de ruimte 
met een  X  aangegeven. 
 
Kernbezoek Gemeente in Andel 
U hebt er in de plaatselijke dagbla-
den al over kunnen lezen dat de 

gemeente met B&W naar Andel 
komt op 28 maart. Deze stond 
eerst gepland op 19 januari 2021, 
maar kon door corona omstandig-
heden niet doorgaan. De rondgang 
van 15.00-18.00 uur hebben we 
met de griffie mogen voorbereiden, 
maar de uiteindelijke agenda, keu-
zes en uitnodigingen die hier mee 
samenhangen, inclusief het avond 
gedeelte, wordt door de gemeente 
bepaald. Uitnodigingen aan maat-
schappelijke partners en buurtver-
enigingen zijn inmiddels verstuurd. 
Van 15.00-18.00 uur zullen de lo-

caties Bloesemhoff, gebied rond de 
Romboutstoren, het project De Rib 
met een plaatselijke bezichtiging en 
een  presentatie daarna door de 
Projectgroep De Rib, in het leven 
geroepen door de Dorpsraad. 
Daarna wordt zwembad AquaAlte-
na bezocht en zit de rondgang er 
op. Daarna zal er een maaltijd ge-
serveerd worden tussen 18.00 en 
19.00 uur voor genodigden en krij-
gen de inwoners gelegenheid van 
19.00-19.30 uur om vragen te stel-
len en in gesprek te gaan met de 
raad. Dan volgt de Altenaronde 
waarbij de raadsleden informatie 
krijgen over verschillende onder-
werpen die inwoners kunnen in-
spreken. Zo krijgt de raad hoogte 
wat er speelt in het dorp. Dit alles 
wordt georganiseerd in de Geref. 
Kerk Andel, Julianastraat 24. U 
moet vooraf wel even melden bij de 
griffie als je van deze diensten ge-
bruik wilt maken door te mailen 
naar griffie@gemeentealtena.nl. 
Maar dat kunt u ook allemaal in het 
Altenanieuws lezen. 
 
Algemene Leden Vergadering 
Na jaren vooruit schuiven wegens 
de coronaperiode is deze vastge-
steld op 20 april in ’t Buitenhoff. De 
avond zal uit 2 delen bestaan. Voor 
de pauze de gebruikelijke agenda-
punten voor de leden en na de 
pauze een presentatie en gelegen-
heid tot vragen stellen over lopen-
de bouwprojecten in Andel. Hierbij 
kunnen ook niet leden aanwezig 
zijn. De provincie heeft aangege-
ven dat woningbouwplannen in 
uitvoering of waarvoor reeds een 
vergunning is ontvangen, gewoon 
door mogen gaan. De uitnodigin-
gen zijn verstuurd naar de project-
ontwikkelaars. Van harte uitgeno-
digd. 
 
Enquête 
Een enquête of bevraging is een 

manier van onderzoek doen. Bijna 
100 personen hebben deze inge-
vuld. De enquête commissie heeft 
alles op een rijtje gezet waardoor 
onderstaand resultaat tot stand is 
gekomen. Dit resultaat gaan we 
bespreken met de gebiedsregis-
seur van de gemeente om te bekij-
ken welke onderwerpen voor uit-
voering haalbaar zijn. Het is n.l. 
niet vanzelfsprekend dat ingedien-
de verzoeken ook daadwerkelijk 
uitgevoerd worden. 
 
Een greep van opmerkingen uit 
de enquête. 
Verkeer snelheid: Te hard rijden 
Kon. Emmastraat, dijk naar Gies-
sen, Neer Andelseweg, Abraham 
Kuyperstraat etc. eigenlijk dus in 
het hele dorp. 
Verkeersveiligheid: op voor-
rangswegen waant men zich heer 
en meester vooral bij oversteek-
plaatsen, parkeren Hoge Maasdijk, 
Huiswerfstoep naar beneden on-
dermaats, Transferium bewaking, 
oversteken op de Middenweg, 
Weggetje (verbinding) naar Gies-
sen erg slecht, parkeren Wilhelmi-
nastraat. 
Huisvesting migranten: Teveel 
arbeidsmigranten in Andel. Veel 
overlast in de nacht en weekend. 
Hier lees en hoor je niets over. 
Vreselijk dat er huizen worden op-
gekocht en onderverhuurd worden 
aan arbeidsmigranten. Dorpsraad 
moet zich veel meer inzetten om de 
huisvesting van 274 arbeidsmigran-
ten tegen te houden. Zij zetten zich 
in voor de leefbaarheid van Andel, 
maar hier hoor je ze helemaal niet 
over. 
Nieuwbouw: Niet teveel aan pro-
jectontwikkelaars overlaten, dat 
bewoners uit Andel ook aandacht 
hebben voor bewoners van buiten-
af en hier welkom zijn. 
Voorzieningen: Best veel voorzie-
ningen, positief, gezellig terras  

mailto:griffie@gemeentealtena.nl


DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
wordt gemist, bakker, kroeg, 
Dorpshuis - onduidelijkheden om-
trent gebruik en teveel commerci-
eel gebruik, recreatieve mogelijk-
heden aan de Maas kunnen beter, 
Manco fatsoenlijke speeltuin 
Bronkhorst, woningaanbod jonge-
ren dramatisch. 
Verlichting: slechte verlichting in 
diverse straten, gevaarlijk in combi 
rijden (donker), rond Romboutsto-
ren te donker, Hoofdgraaf donker. 
Algemeen: vervuiling straat neemt 
toe, af en toe slechte voetpaden, 
kliko’s blijven staan. 
Openbaar Vervoer: onder de 
maat. 
Samen leven: Iedereen verdient 
een veilige plek om te wonen, ook 
in Andel. Scheefgroei woningen 1 
of 2 pers. huishoudens.  
Groenvoorziening: Teveel bomen 
worden gekapt waar er te weinig 
voor terug komen, groene leefom-
geving voorkeur.  
Wat missen we nog: fietspad 
langs Neer Andelseweg, vermaak 
voor jongeren rond 13/14 jaar, Par-
keerbeleid, 10 jarenvisie winkel-
aanbod. 
Positieve veranderingen: Inzet 
van wijkagenten, BOA’s. Dorpsraad 
die zich in blijft zetten om de leef-
baarheid in Andel te verbeteren en 
er andere burgers probeert bij te 
betrekken. Strandje is nu een offi-
ciële zwemlocatie, waardoor de 
gemeente er voor zorgt dat de wa-
terkwaliteit gecontroleerd wordt en 
de basissituatie op en rond het 
strandje verbeterd is en wordt. Dat 
buurtpreventie er is en leeft. 
 
Eerste aanzet 
Een eerste aanzet voor veiligheid 
krijgt gestalte.  

Transferium 
De gemeente gaat het bestem-
mingsplantraject voor het bus 
transferium weer opstarten. Het 
voorontwerp daarvan ligt zo goed 
als gereed en kan gestart worden 
met het inspraaktraject. De ge-
meente verwacht begin april een 
inloopbijeenkomst in Andel te kun-
nen organiseren waar iedereen 
kennis kan nemen van de plannen 
en reacties geven. Daarna wordt 
het bestemmingsplan opgewerkt tot 
een ontwerp bestemmingsplan 
waar iedereen zienswijzen over 
kan kenbaar maken gedurende een 
periode van 6 weken. Daarna stelt 
de gemeenteraad het bestem-
mingsplan vast. De verwachting is 
dat dit traject begin volgend jaar 
afgerond is. In de periode dat er 
nog onduidelijkheid was over het 
aantal schoolliners is het plan ook 
op het gebied van geotechniek en 
bodem uitgewerkt en is het ontwerp 
geoptimaliseerd in afstemming met 
het waterschap. Dat ontwerp ziet u 
hieronder afgebeeld. Planning is 
om direct na de periode dat er weer 
werkzaamheden aan de dijk mogen 
plaatsvinden vanaf april volgend 
jaar, de voorbelasting aan te bren-
gen voor de afrit. Die moet wat 
langer zetten dan gebruikelijk. Dat 
gaat om zo’n 12 maanden. Daarna 

kan de verdere uitvoering worden 
opgepakt die dan nog zo’n 4 
maanden in beslag neemt. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 
 
 
EET U MEE 
 
Op 25 maart staan verschillende 
vrijwilligers weer klaar om een 
maaltijd te bereiden. 
Door anderen  wordt een en ander 
weer  klaargezet en de tafels ge-
dekt. Dus bij deze: hartelijk wel-
kom, vanaf 17.15 uur in de Schuts-
kooi. Vanaf 17.30 uur wordt u be-
diend en wordt er opgeschept!  
We hopen weer velen te zien, al-
hoewel we er ook een paar missen. 
Bij deze beterschap voor de zie-
ken. Gelukkig zagen we afgelopen 
keren ook een paar nieuwe gezich-
ten!  
 
Voor de taxi mag u bellen naar 
0183-512944 en hetzelfde nummer 
als u verhinderd bent. 
 
Met een groet, 
Marja - Elly - Hannie 
 
 



HET DUURDE LANG 
VOORDAT ANDEL EEN 
HUISARTS KREEG 
 
door Teus van Tilborg 
We vinden het eigenlijk maar heel 
gewoon: een huisarts in ons dorp. 
Maar zo vanzelfsprekend is het 
echter niet. Andel heeft er lang op 
moeten wachten. Pas in 1932 ves-
tigt zich een huisarts in de persoon 
van dokter J.J.Oosterom. Als het 
aan de inwoners had gelegen, zou 
dit veel eerder het geval zijn ge-
weest. Pogingen om een huisarts 
binnen de gemeente te krijgen lie-
pen op niets uit. Reden: De ge-
meenteraad zag het niet zitten met 
als gevolg dat men aangewezen 
was op artsen in Woudrichem en 
Veen.  
 
Een eerste verzoek 
Een eerste verzoek aan de ge-
meenteraad dateert van 1 septem-
ber 1905. Het is door veel inwoners 
ondertekend. Ze geven erin aan 
dat het hun “vurigste wens is”, dat 
zich een geneesheer, huisarts, in 
Andel vestigt. En daar hebben ze 
diverse argumenten voor. Vooral s 

’nachts en bij ongunstig weer wordt 
het als een gemis ervaren. Voor de 
“minder bevoorrechten”, bedoeld 
zullen zijn degenen, die geen 
(goed) vervoermiddel hebben, is de 
afstand van een uur tot de dichtst-
bijzijnde arts te groot. Dit brengt 
grote bezwaren met zich mee. De 
ondertekenaars geven aan, dat 
gebleken is dat een arts bereid is 
naar Andel te komen als een ge-
schikte woning wordt aangeboden. 
Ze zijn van mening dat het bouwen 
van een woning voor de arts door 
en voor rekening van de gemeente 
‘alleszins in het belang is” van de 
gemeente en veel inwoners zullen 
er blij mee zijn. Al de volgende 
maand, op 14 oktober, behandelt 
de raad het verzoek. Uitvoerig 
wordt er aandacht aanbesteed, 
echter zonder het door de onderte-
kenaars gewenst resultaat.  
Om te beginnen reageert burge-
meester Van Ouwerkerk ook al niet 
enthousiast. Over het algemeen 
heeft hij zijn mening al direct klaar 
bij dergelijke verzoeken, ondanks 
dat hij slechts een adviserende 
stem heeft. Nu doet hij dat niet en 
geeft raadslid Nieuwenhuizen als 

het eerste het 
woord. En niet 
zonder rede. 
Nieuwenhuizen 

is namelijk één 
van de onder-
tekenaars en 
dat zint hem 
blijkbaar niet. 
Veel zegt 
Nieuwenhuizen 

niet. Hij verwijst 
naar Veen. 
“Waarom kan 
het daar wel?” 
Raadslid A. 
Naaijen ver-
wondert zich 
erover dat weer 
over een eigen 
arts wordt ge-
sproken. Hij 
verwijst naar 
het eerder 

eensluidend 
genomen be-
sluit om A.A. 
Giesberts, arts 
in Woudrichem, 
tot gemeente-
geneesheer te 
benoemen als 

opvolger van G.A. Geijtenbeek, ook 
uit Woudrichem. Een jonge arts 
waar men volgens hem zeer tevre-
den over is, zelfs de armenpraktijk 
patiënten. Ongehoord en onbeleefd 
vindt hij het als deze nieuwe dokter 
tegen het hoofd gestoten wordt 
door hem ontslag te verlenen als 
gemeentegeneesheer. Zijn collega-
raadslid A. de Fijter merkt op per-
soonlijk door hem behandeld te zijn 
en heeft alle lof voor hem. Als de 
burgemeester dan toch zijn mening 
geeft, zegt hij dat de gemeente 
veel te klein is voor een huisart-
senpraktijk. Om als praktijk zelf-
standig te kunnen functioneren, 
moet hij dan patiënten buiten An-
del, een buitenpraktijk, zoeken. En 
als dan in Andel zijn hulp nodig is, 
zal hij niet altijd tijdig ter plaatse 
kunnen zijn. De afstand tot Woudri-
chem ziet hij niet als een groot be-
zwaar. De nieuwe dokter daar is 
jong en ijverig en zal spoedig in 
Andel zijn als hij geroepen roept. 
Het is niet zijn enige reden om te-
gen te zijn. Ook de financiën spe-
len een rol. Een dokterswoning met 
grond zou volgens hem 9.000 tot 
10.000 gulden kosten. Hij baseert 
zich daarbij op de kosten van een 
nieuw gemeentehuis in Almkerk. 
Hij verwacht dat een dokterswoning 
niet minder zal kosten. En als de 
woning klaar is, is er nog geen dok-
ter, gezien de kosten die daar mee 
gemoeid zijn. Kortom, hij adviseert, 
gelet op de financiële positie van 
de gemeente het verzoek niet in te 
willigen. Vijf raadsleden zijn het 
met hem eens, met als resultaat 
dat Andel zonder huisarts blijft  
zitten.  
 
Een nieuw verzoek 
Maar de inwoners leggen zich niet 
bij dit besluit neer. Op 31 maart 
1906 wordt een nieuw verzoek in-
gediend dat door driekwart van de 
inwoners wordt ondertekend. Het is 
wederom een dringend verzoek. 
Gesproken wordt over een on-
houdbare situatie. Met een reeks 
argumenten wordt dit gemotiveerd. 
Tevens met enkele voorbeelden uit 
de praktijk. Bijvoorbeeld een vrouw 
die om half twaalf in de nacht een 
dokter of verloskundige nodig 
heeft, wordt pas om half drie door 
een dokter onderzocht. “Is het niet 
om wanhopend te worden als het 
slecht moest gaan?”  



HET DUURDE LANG 
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En bij een ziek kindje wordt s’-
morgens om negen uur een dokter 
gevraagd. Hij komt pas om half 
drie. Nog een voorbeeld. Bij een 
ongeval was een dokter in het gun-
stigst geval binnen anderhalf uur 
beschikbaar. Maar ook nu gaat de 
gemeenteraad niet overstag. Tij-
dens zijn bezoek aan Andel op 19 
april van dit jaar komt de wens voor 
een eigen huisarts ook ter sprake 
in het gesprek met commissaris 
van de Koningin, baron van Voorst 
tot Voorst. In zijn verslag noteert hij 
dat hij aan de Heeren, het college 
van burgemeester en wethouders, 
heeft laten weten dat een arts in 
een gemeente met duizend zielen 
geen bestaan vindt en dat “ men 
hem dus een zeer hoog salaris, 
bijvoorbeeld 2000 gulden plus vrij 
wonen, zou moeten toeleggen.” 
 
Voor kennisgeving aangenomen 
Ruim vier jaar wordt geen actie 
meer ondernomen. Op 26 novem-

ber 1910 doen enkele bekende 
inwoners, waaronder J.G. Schou-
ten, P. van Houwelingen, H. Redert 
en S. van Berkel, een nieuwe po-
ging. Hun belangrijkste argument: 
er is een geschikt en bevoegd arts 
die zich in Andel wil vestigen. Met 
de brief wordt aanvankelijk niets 
gedaan. In januari van 1911 herha-
len ze daarom hun verzoek. Ze 
schrijven dat hun eerdere verzoek 
niet in de raad behandeld is, ook 
niet nadat een van de leden ernaar 
had gevraagd. Opnieuw geen re-
sultaat. De brief wordt op 29 no-
vember 2011 voor kennisgeving 
aangenomen. 
De jaren verstrijken. De tijd wordt 
er niet beter op. De Eerste Wereld-
oorlog is uitgebroken. Nederland 
mobiliseert. Ook in Andel worden 
veel soldaten ingekwartierd. Ver-
zoeken om een arts blijven achter-
wege. Doch na de mobilisatie, op 4 
oktober 1919, komt er weer actie. 
Dit keer van de het bestuur van de 
werkliedenvereniging ‘Helpt elkaars 
lasten.’ Voorzitter P. Hoesen en 
secretaris T. Kamerman wijzen in 
hun brief op de noodzaak van een 
arts. “Geneeskundige hulp moet 

elders gezocht worden. Dat gaat 
vaak met grote kosten gepaard, 
vooral als die hulp s’-nachts nodig 
is.” Op 25 oktober wordt de brief in 
de raad besproken. A.D. van der 
Schans is dan inmiddels burge-
meester en daarmee voorzitter van 
de raad. Wethouder Millenaar is de 
eerste die zijn mening geeft. “Nu er 
in Veen en Woudrichem een arts 
is, heeft een dokter hier geen be-
staan” reageert hij kort en krachtig. 
J.G. Schouten, één van de initia-
tiefnemers voor een eigen arts, is 
nu raadslid. Je zou een volmondige 
positieve reactie van hem verwach-
ten. Toch niet. Weliswaar vindt hij 
een arts nog altijd zeer gewenst. 
Hij durft echter niet positief te advi-
seren vanwege de daaraan ver-
bonden kosten. Hij schat die op 
20.000 gulden. Dit gaat volgens 
hem ten koste van andere noodza-
kelijke voorzieningen. Wethouder 
Verwijs is het met hem eens en 
stelt uitstel voor tot een gunstiger 
tijdstip. Daar is Van Vliet het niet 
mee eens. De zaak is volgens hem 
van te groot belang om weer uit 
stellen. Hij verwacht dat de mensen 
er niets op tegen zullen hebben om  
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wat meer te betalen voor het heb-
ben van een eigen arts. Raadslid 
Bouman doet een andere sugges-
tie. Een dokter die zelf voor een 
woning zorgt. Zijn collega’s zien 
daar niets in. Het gemis aan een 
woning is juist de reden dat men 
geen dokter heeft kunnen krijgen. 
Schouten toont zich een ware poli-
ticus. Hij komt met een voorstel 
voor de volgende motie. “De raad 
overtuigt van de wenselijkheid om 
een inwonend geneesheer te heb-
ben, besluit deze zaak in ernstige 
overweging te nemen om wanneer 
de toestand meer normaal gewor-
den zal zijn, zo spoedig mogelijk 
hierin te voorzien. De motie wordt 
aangenomen met de stemmen van 
Van Vliet en Millenaar tegen. 
 
Eindelijk een eigen arts 
Zoals ik in het begin schreef, zou 
het nog heel lang duren voordat 
Andel een eigen huisarts kreeg. 
Een in Alblasserdam geboren boe-
renzoon. 
Een berichtje in het Nieuwsblad 
voor Gorinchem en Omstreken van 
8 april 1932, zie boven, maakt er 
melding van. Oosterom (ten on-

rechte wordt hij Van Oosterom ge-
noemd) vestigt zich in het huidige 
pand Hoge Maasdijk 12. Zijn prak-
tijkruimte was onder in het pand 
ondergebracht. Hij was tevens ge-
meentegeneesheer, een functie die 
uit de 19e eeuw dateert. Diens taak 
was vooral gratis medische hulp te 
verlenen aan hen die dat zelf niet 
konden betalen. Hij werd dan ook 
wel armendokter genoemd. Zijn 
werkzaamheden waren vastgelegd 
in een gemeentelijke Instructie. In 
1933 werd zijn functie als volgt 
omschreven. “Hij is verplicht aan 
onvermogende inwoners, aan de 
veldwachter, de opzichter en de 
nachtwaker, kosteloos genees- en 
heelkundig hulp te verlenen en de 
nodige geneesmiddelen te ver-
strekken en kosteloos de dood-
schouw te verrichten.” Voor deze 
werkzaamheden kreeg hij, veelal 
een beperkte, vergoeding van de 
gemeente. A.J. van Mourik uit Stel-
lendam was in 1867 de eerste ge-
meentegeneesheer in Andel. Voor-
dien was dit huisarts Ort in Woudri-
chem. Met het oog op de grote 
afstand tot Woudrichem, een groot 
uur van Andel verwijderd in die tijd, 
besloot de raad een eigen gemeen-
tegeneesheer aan te trekken. In 
1871 vertrok hij naar Hedel. Vanaf 
toen werd de functie weer waarge-
nomen door de huisartsen in 

Woudrichem. Dokter A.A. Gies-
berts deed dit het langst, vanaf 
1888 28 jaar. Over de financiële 
vergoeding was vaak veel te doen. 
 
Geraadpleegd: Streekarchief Langstraat 

Heusden Altena: 0226Gemeentebestuur 

Op- en Neer Andel 1811-1941. 

 
 
VOORJAARSCONCERT 
ACTIVO-BAND UIT  
ANDEL 
 
Wij konden een lange periode niet 
spelen door corona. Maar gelukkig 
zijn we nu al weer een tijd aan het 
repeteren met alle muziek die we in 
onze map hebben. Ook hebben we 
weer een paar optredens gehad.  
Nu staan we te popelen om onze 
muziek aan iedereen te laten ho-
ren. We geven daarom een voor-
jaarsconcert op zaterdag 1 april 
(géén grap!) a.s. in ‘t Buitenhoff, 
Buitenlaan 1 in Andel. Het concert 
is van 19:30 tot 21:30 uur. 
Tijdens dit concert werken we sa-
men met het koor “Van alles Wâ” 
uit Andel. Aan de uitgang wordt 
een collecte gehouden ter bestrij-
ding van de onkosten. We hopen 
dat er veel mensen komen luiste-
ren! 
Groetjes van alle deelnemers en 
vrijwilligers van de Activo-Band. De 
Activo-Band is een onderdeel van 
Stichting Sport en Spel Gehandi-
capten uit Andel. 
 
Betsy van Nimwegen 



 
 
 
 

ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Ledenvergadering  
De meeste leden hebben hem ge-
mist: de ledenvergadering 😊 
Maar gelukkig hadden we niet alles 
voor niets voorbereid. De leden die 
er waren hebben ons het vertrou-
wen gegeven en uitgesproken dat 
we goed bezig zijn en door moeten 
gaan. Doorgaan met activiteiten 
organiseren voor alle Andelnaren, 
van jong tot oud. Hieronder vind je 
dan ook weer onze plannen ! 
 
Dorpsquiz 2023 zaterdag 15 april 
Het aantal inschrijvingen is aan het 
toenemen. LET OP: dit kan tot ui-
terlijk 25 maart a.s. via 
www.aelsedorpsquiz.nl ! 
De quiz is ook dit jaar weer zo ge-
maakt dat je al met een groepje 
van 6-8 personen mee kunt doen. 
Dus vind je het leuk om met een 
groepje vragen te maken, doe-
opdrachten uit te voeren en/of foto-
opdrachten in het dorp te zoeken, 
wacht dan niet langer en geef je 
op. Schrijf in je agenda: Captains-
avond woensdag 29 maart in ‘t 
Buitenhoff. De winnaar zal weer 
bekend worden gemaakt in de 
feestweek op vrijdagavond 28 april 
a.s. 
 
Feestweek april 2023 

Het voorjaar hangt in de lucht en 
dat betekent: FEESTWEEK in An-
del. 
Zoals gebruikelijk organiseren we 
als Oranjevereniging ieder jaar een 
week vol activiteiten rondom Ko-
ningsdag. Dit doen we op het plein 
bij de Romboutstoren.  
 
Wat staat er allemaal op de plan-
ning: 
 
Dinsdag 25 april:  
Bingo, aanvang 20.00 uur. 
Woensdag 26 april: 
Kinderbingo, aanvang 14.30 uur. 
Tent = Tent, aanvang 21.00 uur. 

Donderdag 27 april Koningsdag 
Dorpsontbijt, aanvang 8.30 uur. 
Aubade, aanvang 10.00 uur. 
Na de aubade: koffie in de feest-
tent. 
Versierde fietsen optocht 
Aanvang: 11.00 uur. Thema: Dis-
ney. 
De Alleskunner van Andel 
Advies leeftijd: vanaf groep 7 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. 
BBQ + DJ Julian 
Vanaf 16.00 uur. 
Vrijdag 28 april: 
Finaleavond Dorpsquiz 
Vanaf 19.30 uur is de tent open.  
Zaterdag 29 april: 
Playbackshow / talentshow 
Kids: 19.00-20.30 uur. 
Volwassenen: vanaf 20.30 uur. 
 
De komende weken zullen we de 
activiteiten ook op andere manie-
ren kenbaar gaan maken. En vol-
gende maand in de Aktu-Ael de 
laatste stand van zaken ! 
Wij kijken er als bestuur enorm 
naar uit. Jullie ook neem ik aan 😊 
 

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 

JEU DE BOULES  
VERENIGING “ONDER DE 
TOREN” 
 
Wist u/jij dat er in Andel een Jeu de 
Boules Vereniging actief is. Deze 
vereniging heeft als doel om in ver-
enigingsverband onderlinge partij-
en Jeu de Boules te spelen waarbij 
gezelligheid voor op staat. Bij de 
Romboutstoren aan de Hoofdgraaf 
liggen 2 banen. 
In de afgelopen jaren hebben een 
aantal dorpsgenoten in teamver-
band vele uurtjes plezier met elkaar 
gehad. Velen van u zullen zeker dit 
spel tijdens een vakantie weleens 
hebben gespeeld. Gezien het aan-
tal deelnemers is het idee ontstaan 
om een vereniging op te richten en 
sinds 16 november 2021 is dit een 
feit. 
Het bestuur bestaat uit de volgende 
personen: Henk van Putten, voor-
zitter; Bram den Hollander, secreta-
ris en Gerrit Sterrenburg, penning-
meester. 
 
Een vereniging heeft leden. Het is 
dan ook mogelijk om lid te worden 
van de Jeu de Boules Vereniging 
“Onder de Toren”. Het is een activi-
teit voor jongeren en ouderen. Wij 
zouden het leuk vinden dat meer-
dere Andelnaren zich als lid laten 
inschrijven. U/jij kunt een inschrijf-
formulier aanvragen via de email 
jdbvonderdetoren@outlook.com  
 
Er kan ook contact opgenomen 
worden met de secretaris Bram 
den Hollander, wonende Klimop 1, 
4281 LZ Andel. De contributie be-
draagt € 30,- per jaar. Er kan in de 
pauze of na afloop van het spel 
gratis gebruik gemaakt worden 
van koffie, thee, frisdrank en een 
hapje. 
 
Inmiddels is er een WhatsApp-
groep in het leven geroepen. Op 
deze manier kunnen we elkaar 
uitnodigen om het Jeu de Boules 
spel overdag of in de avonduren te  

http://www.aelsedorpsquiz.nl/
mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl
http://www.ovjuliana.nl/
mailto:jdbvonderdetoren@outlook.com
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spelen. Het is natuurlijk altijd 
weersafhankelijk! 
 
Wij hopen als bestuur dat er nog 
meer enthousiasme ontstaat in 
Andel. Schrijf je in als lid of kom 
eerst eens even kijken wanneer er 
gespeeld wordt. Tot ziens! 
 
Namens het bestuur. 
Henk van Putten 
 

Patellofemorale pijn bij de (adoles-
cente) sporter 
Bronnen: SportGericht nr.4 2022 
 
Patellofemorale pijn (PFP) is de 
meest gestelde diagnose bij pijn 
aan de voorkant van de knie. Sy-
noniemen die gebruikt worden – en 
door experts worden afgeraden om 
nog te gebruiken – zijn patellofe-
moraal pijnsyndroom (PFPS), re-
tropatellaire chondropathie, chon-
dromalacie patellae of runner’s 
knee.  
 
PFP komt het meest voor bij actie-
ve mensen en dan vooral bij spor-
tieve adolescenten (10-18 jaar). 
Vaak ontstaat PFP geleidelijk, zon-
der een duidelijk te noemen oor-
zaak, maar het kan ook ontstaan 
na een trauma of operatie. De 
klachten zelf duren vaak lang en 
keren makkelijk terug na een peri-
ode zonder klachten. Ook lijkt een 
relatie te bestaan tussen PFP en 
patellofemorale artrose op latere 

leeftijd. Een goede en in de meeste 
gevallen niet-operatieve behande-
ling is dus ontzettend belangrijk. 
Hierbij moet niet alleen gekeken 
worden naar de knie, maar de ge-
hele beweegketen. 
 
Bij het klachtenbeeld van PFP is 
het normaal dat de knie pijn doet bij 
squatten en traplopen. Is dit niet 
het geval, dan is het redelijk zeker 
dat het geen PFP is, maar een án-
der klachtenbeeld. Deze andere 
klachtenbeelden moeten ook wor-
den uitgesloten voordat de diagno-
se PFP gesteld mag worden. 
Naast pijn bij squatten en traplopen 
wordt in het onderzoek gekeken 
naar factoren binnen en buiten de 
persoon die invloed hebben op het 
beweegpatroon van de knieschijf, 
waardoor ze van invloed kunnen 
zijn op het ontstaan of onderhou-
den van de klachten. Binnen de 
persoon gaat het bijvoorbeeld over 
te veel voorovergebogen 
(hard)lopen, een haklanding tijdens 
hardlopen, zwakke of te stugge 
spieren rondom enkel/knie/heup, 
onvoldoende enkelstabiliteit, ver-
minderde actieve controle van de 
eindstrekking van de knie. Al deze 
factoren zorgen voor een relatief 
grote verplaatsing van de knieschijf 
t.o.v. het bovenbeen naar buiten, 
waardoor het contactoppervlak 
tussen beide kleiner is. De druk op 
kraakbeen en bot van de knieschijf 
neemt toe, wat zorgt voor verhoog-
de activiteit in het bot onder het 
kraakbeen. Dit mechanisme leidt 
tot relatief meer water in het bot, 
waardoor de druk toeneemt. Deze 
verhoogde druk stimuleert pijnsen-
soren, met als gevolg pijn. Dat is 
dus patellofemolale pijn. 
Factoren buiten de persoon die dit 
proces kunnen beïnvloeden zijn 
bijvoorbeeld wisseling van 
(sport)schoenen, het plotseling 

verhogen van trainingsbelasting en 
het stoppen van fysieke activiteit. 
 
Na het hele onderzoek en uitsluiten 
van andere diagnoses volgt dan de 
conclusie: het is PFP. Maar dan 
volgt nog het behandelplan. Voor 
de behandeling zijn vier subcatego-
rieën van patiënten: 1) overbelas-
ting zonder andere beperking, 2) 
beperkingen in beweeglijkheid, 
voornamelijk in de beweegketen, 3) 
beperkingen in spierkracht, 4) be-
perkingen in de neuromusculaire 
controle (aansturing). Het lastige is 
dat ook combinaties van deze vier 
subcategorieën aanwezig kunnen 
zijn. Uiteindelijk betekent dit: be-
handeling vraagt een individuele 
aanpak, gericht op de daadwerke-
lijk aanwezige factoren binnen en 
buiten de persoon. 
 
 
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 
Deelname Jeugdmuziekdag Al-
tena 
Zaterdag 11 februari deden onze 
jeugdleden mee aan de Jeugdmu-
ziekdag Altena.  

 
Vooruitblik 
Concert 18 maart  
Als voorbereiding op de Open Ne-
derlandse Fanfare Kampioen-
schappen waar AFC aan deel-
neemt op 15 april, organiseren wij 
samen met Harmonie Oranje 
Wouw op zaterdag 18 maart een 
try-out concert.  

mailto:info@andelsfanfarecorps.nl
mailto:info@andelsfanfarecorps.nl
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Harmonie Oranje Wouw zal op 1 
april deelnemen aan de Open Ne-
derlandse Harmonie Kampioen-
schappen. Het try-out concert zal 
plaatsvinden in het Turfschip in 
Etten-Leur. Kaarten kosten € 15, -. 
Deze kunt u bestellen via in-
fo@andelsfanfarecorps.nl . 
 
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/AndelsFanfa
reCorps/ 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op woensdagmiddag 1 maart werd 
er op ons sportcomplex Jan 
Claesenhof een toernooi gespeeld 

om de Krokus Cup. Maar liefst 
meer dan 70 kinderen in de basis-
school leeftijd hadden zich opge-
geven om lekker partijtjes te gaan 
voetballen in deze voorjaars vakan-
tie. Het weer werkte ook mee en 
onder een stralend zonnetje werd 
er met veel overgave gevoetbald 
om de bekers. In de rust had de 
actieve jeugdcommissie voor alle 
deelnemers een heerlijke zak vers 
gebakken popcorn en ranja. 
 
Er werd gespeeld in 3 leeftijdscate-
gorieën nl., Kabouters, J08/J09 en 
J011/J012. Bij de kabouters werd 
de winnaar FC Den Bosch be-
staande uit Matthijs Jiskoot, Judith 
van Noorloos, Phelat van Rijt en 
Doortje Verhoeven. Bij de J08/J09 
werd Juventus de winnaar; Jordy 
de Waal, Lars van Noorloos, Finn 
de jong, Daymii Bruurmijn ,Stijn 
Kant en Nick Schalk werden hier 
de winnaars van de Krokus Cup. 
Bij de J011/J012 werd Bayern 
München de winnaar bestaande uit 
Floran de Fijter, Leroy de Waal en 
Noud Kievits. Alle deelnemers kre-
gen een mooi herinneringsvaantje 
aan deze zeer geslaagde middag. 
 
Vrijdagavond 31 maart staat er een 
voetbalquiz avond gepland voor 
jong en oud. Om 19.00 uur wordt 
gestart met de jeugd vanaf J09 t/m 
J015. Om 20.30 is het de beurt aan 
de oudere om hun voetbalkennis te 
toetsen. Teams kunnen samenge-
steld worden uit 2 personen. Opge-

ven voor deze voetbalquiz kan 
d.m.v. 
jeugdactiviteiten@sparta30.nl. 
 
Namens activiteiten jeugd 
v.v.Sparta’30 
Hans Groenenberg 
 

 
 
 
 
 

Beste inwoners van Andel u hebt 
iets bijzonders gemist. Mevr. Ma-
rie van den Middelhaai is bij ons op 
de PCOB ledenmiddag geweest in 
februari en wij hebben genoten. 
Mooie verhalen en liedjes werden 
door Marie verteld en gezongen. 
Vooral over de manier waarop 
vroeger geleefd werd in Brabant en 
alles in het Brabants dialect. Een 
heel bijzondere middag, met een 
bijzondere vrouw.  
U kunt haar ook gaan bezoeken op 
haar boerderij in Vlijmen. Daar 
geeft Marie regelmatig rondleidin-
gen en optredens. U kunt meer 
informatie vinden op haar website 
Marie van de Middelhaai. 
In april hoopt Teunie Crielaard voor 
ons een middag te verzorgen. Teu-
nie gaat vertellen over liturgisch 
bloemschikken. Omdat onze mid-
dag kort na Pasen is zal het 
bloemstuk daar zeker mee te ma-
ken hebben. Ook andere christelij-
ke feestdagen of bijzondere her-
denkingen zullen langs komen. 
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PCOB, afdeling Andel  
(vervolg) 
 
U bent allen van harte welkom op 
woensdag 12 april vanaf 14.15 uur 
in de Schutskooi. De middag duurt 
tot 16.30 uur. 
 
Lees het Magazine van KBO-
PCOB.  
Wist u dat u zich kan abonneren op 
ons blad Magazine? Hierin vindt u 
heel veel informatie die belangrijk 
is voor senioren. U voelt zich mo-
gelijk nog niet zo oud of nog geen 
senior, toch kunt u er uw voordeel 
mee doen dit blad te gaan lezen. 
Wilt u het eerst eens inkijken dat 
kan ook. Aan het begin van de 
maand verschijnt Magazine en 
meestal hebben we een paar 
nummers extra. U kunt dit aanvra-
gen bij onze secretaresse Nellie 
Hobo-van Noorloos  tel. 06-
53604910. 
 
In het Magazine heb ik gelezen 
over de Seniorencoalitie. Dit is een  

 
landelijk samenwerkingsverband 
van ouderenbonden, die gezamen-
lijk proberen de belangen van seni-
oren te behartigen richting onze 
regering. Samen sta je sterk.  Sa-
men een uur in gesprek met een 
minister of staatssecretaris heeft 
meer effect dan om de beurt een 
kwartier. We hopen dat we als se-
nioren serieus worden genomen en 
dat er op deze manier meer naar 
ons wordt geluisterd. KBO-PCOB, 
ANBO, Koepel van gepensioneer-
den en NOOM vormen de senio-
rencoalitie. Er zijn nog meer senio-
ren organisaties, deze zijn ook van 
harte welkom in de coalitie. Zo 
worden de belangen van de steeds 
groter wordende groep ouderen op 
een krachtige manier behartigd.  
 
Namens PCOB-afd. Andel 
Adri van Breugel voorzitter 
tel. 06-47945490 
 
 
 
 

 

Belangrijk voor allen die ons finan-
cieel hebben ondersteund! We 
hebben afgelopen jaar geld opge-
haald voor het tweede gedeelte 
van de zonnepanelen en zijn dan 
ook verheugd dat we voldoende 
hebben opgehaald om dit te kun-
nen realiseren.  
 
Echter !!, we hebben overleg gehad 
met school en er is een groot, maar 
dan ook een erg groot watertekort!! 
Achter onze school is er reeds een 
waterdam gerealiseerd en de drin-
gende vraag van school is geko-
men om eerst te helpen met water-
leidingen van de waterdam naar de 
school aan te leggen en ook tanks 
op hoge stellages (zie foto) om het 
water op te slaan.  
 
 



STICHTING  
OLOPIKIDONG’OE 
(vervolg) 
 
Wij hebben overlegd als Stichting 
en willen hierbij gaan helpen. Maar 
niet voordat we u hierover informe-
ren. Wij hopen dat u zich ook hierin 
kunt vinden! Deze noodkreet is 
rechtstreeks van school gekomen. 
Heeft u bezwaren, laat het ons we-
ten. Wij zijn open en transparant 
naar iedereen toe.  

 
Het vervolg project is om het water 
te zuiveren zodat het drinkbaar 
wordt en om aansluitingen te ma-
ken naar de keuken, slaapzalen en 
leraren huisjes. Daar later meer 
over. 

 
Stichting Olopikidong’oe 
Wilma van Andel-
Groetenberg 
Kees van der Linden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Zaterdag 8 april 2023 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Zoeken vanaf 8 uur en inleveren tot 12.00 uur 
 

Er kunnen weer Paaseieren gezocht worden.  Voor alle kinderen t/m groep 8 

organiseren de winkeliers van Andel  een leuke zoekactie naar 250 eieren. 

 

Dit jaar weer mogelijk gemaakt door de gehele OV De Linden. 

 

Kijk op www.ovandel.nl voor alle aangesloten bedrijven.  

 

De eieren  zijn genummerd van 1 tot 250 en als je er een gevonden hebt kun 

je ze inleveren en een prijs uitzoeken bij:  
 

The Old Barn    1   t/m 60 

   Garage van Willegen  61  t/m 125 

   Dier en Tuin   126 t/m 190 

   Drogist Verbeek  191 t/m 250 

    
 

De Paasei zoek Route: 

Burg. vd Schansstraat – Wilhelminastraat – Beatrixstraat – Julianastraat-

Neer Andelseweg door het steegje langs de school de Burg. Baxlaan  door 

tot de dr. Oostromstraat dan links richting de Burg. vd Schansstraat. 

 

Er mag  1 ei per kind ingeleverd worden en de prijzen zijn 

in alle vier de winkels gelijk.  
 

 

 Graag tot 8 april en veel succes 
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