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C O L O F O N : 
 
Jaargang 29 
Seizoen 2020-2021 
 
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. 0183-449304 / 06-53945404 
 
 
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     132,50   140,-      147,50 
 ¾  A4     102,50   110,-      117,50  
 ½  A4       80,-        87,50     95,- 
1/3 A4       64,-        71,50     79,-  
 ¼  A4       52,50     60,-        67,50 
1/8 A4       37,50     45,-        52,50  
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
30 

Seizoen 2020 - 2021 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van 
Aktu-Ael’ worden. Hieronder vindt 
u de gegevens om het dorpsblad 
financieel te ondersteunen.  
Rekeningnummer: 
NL17RABO0341519677 t.n.v. 
Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften 
zijn van harte welkom. 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2021 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2021. 
 

8 september 2021 
6 oktober 2021 

3 november 2021 
1 december 2021 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Dit is de laatste uitgave weer voor 
de zomervakantie. 
 
Het mooie weer is eindelijk gearri-
veerd, maar dat brengt helaas 
direct weer overlast mee op ons 
mooie standje aan de Maas. Een 
paar jaar geleden is met hulp van 
vrijwilligers alle basalten in het 
talud ingemetseld. Zodat het vol 

 
gens ons lastig was om die te 
verwijderen en in het water te 
gooien met pijnlijke gevolgen voor 
de zwemliefhebber die het water 
in loopt. Maar helaas ziet de jeugd 
toch kans om de keien los te krij-
gen. Een leuke bijeenkomst is 
mooi, maar neem je rommel dan 
mee naar huis. Of gooi het in de 
aanwezige afval bak. En natuurlijk 
gaat het alle perken te buiten als 
men in de buurt openhaardhout 
uit het hout hok jat om een vuurtje 
te stoken. 

De Stichting Dorpsbelang Andel, 
die hetzelfde bestuur heeft als de 
ondernemersvereniging, is ver-
antwoordelijk voor het onderhoud. 
Maar dit is geen normaal onder-
houd meer, wat gelukkig ook nog 
door een heleboel vrijwilligers 
wordt gedaan. De illusie heb ik 
niet dat de jeugd mijn bijdrage 
hier leest. Maar ouders spreek 
hier eens met uw jeugd over, want 
de politie heeft het verzoek om 
handhavend op te treden. 
 
Gelukkig nemen de beperkingen 
wat COVID 19 aangaat af en kun-
nen alle ondernemers weer doen 
wat ze het liefst doen, onderne-
men. Voor sommige is het nog 
een lange weg te gaan om te 
kunnen zeggen,  we hebben het 
verlies weer weggewerkt. Dus we 
blijven het herhalen: koop lokaal, 
onze ondernemers hebben het 
nodig om te overleven, ook na 
corona. 
 
Ook hebben we nu een afspraak 
gemaakt met de burgemeester om 
de Romboutsprijs uit te reiken. In 
juli kan en mag er weer meer dus  

 
dat durven we wel aan. In sep-
tember zullen we hier in Aktu-Ael 
nog wel op terug blikken. Ik hoop 
dat ze in de regionale pers er ook 
aandacht aan schenken. In sep-
tember zullen we foto’s plaatsen 
van de winnares van de ballon-
vaart. Voor nu wensen wij u een 
fijne vakantie periode toe. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 
 
NOOT VAN DE REDACTIE  
 
Het is alweer de laatste Aktu-Ael 
van jaargang 29. Alle adverteer-
ders en ‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
hartelijk dank voor het mogelijk 
maken van de Aktu-Ael. Nieuwe 
adverteerders zijn altijd welkom. 
Ook een bedankje aan de (maan-
delijkse) schrijvers voor de aange-
leverde kopij, want zonder kopij 
geen dorpsblad. In september 
hopen we met de 30ste jaargang 
aan de slag te gaan.  
 
In de vorige Aktu-Ael hebben jullie 
kunnen zien, op de voorkant, wel-
ke mooie bloemen er geplant zijn 
in de vakken tussen de Lindebo-
men. Het ziet er nu al veel beter 
uit en wat het onkruid betreft, dat 
valt “bijna” niet op, maar door het 
mooie weer en de regen groeit 
alles super hard, dus ook onkruid. 
Het toont mooi groen met kleurige 
bloemen.  
 
Op de voorkant deze keer plaat-
sen we de prachtige vlag, ge-
maakt door de kinderen van ons 
dorp tijdens koningsdag. Hij is zo 
mooi geworden, dat het een pro-
minent plaatsje verdient voorop 
de Aktu-Ael, met dank aan de 
Oranjevereniging Juliana, die 
weer met dit mooie idee kwam en 
Pauline heeft de gekleurde lappen 
aan elkaar genaaid tot een mooi 
geheel. Chapeau OV Juliana en ik 
zag dat er ook alweer een gevari-
eerd programma komt, nog dit 
jaar en voor volgend jaar, maar  



NOOT VAN DE REDACTIE  
(vervolg) 
 
dat kunt u lezen in dit blad. Voor 
alle verenigingen was het seizoen 
vorig jaar al klaar, maar nu in sep-
tember hebben we goede hoop 
dat ze weer kunnen starten en 
daar kijkt iedereen naar uit.  
 
Afgelopen dinsdag 1 juni, werden 
wij opgeschrikt door het plotseling 
overlijden van Marcel Schouten, 
Kamperfoelie 16. Marcel, geboren 
en getogen in Andel, woonde met 
zijn vrouw Joke al jaren daar aan 
de Vliet, samen eerst met hun 5 
kinderen, die nu allen al uitgevlo-
gen zijn. Marcel heeft tot zijn pen-
sioen gewerkt voor de Rabobank 
en is net 70 jaar geworden. Het 
verdriet is hun ook niet bespaard 
gebleven, want een aantal jaren 
terug hebben ze hun oudste doch-
ter Rinske al moeten verliezen en 
nu blijft Joke alleen achter. Fijn 
dat ze veel mensen om haar heen 
heeft die naar haar omzien. Wij 
wensen het gezin Schouten heel 
sterkte en kracht met dit verlies. 
 
Het was onze bedoeling om al-
leen van mensen uit ons dorp de 
overlijdens te gedenken, maar 
soms overlijden er mensen waar 
wij toch van denken, dat verdient 
ook de aandacht. 
 
Op 19 mei overleed Nezia van 
Ooijen-de Fijter op 68 jarige leef-
tijd, wonende sinds een aantal 
jaren in Giessen, maar in hart en 
nieren Aelse, en was elke dag wel 
een paar keer in het dorp om haar 
moeder te bezoeken, die woont in 
de Kerkstraat en omdat ze een 
tijdje vrijwilligerswerk heeft ge-
daan bij Woord en Daad. De 
meeste wat oudere mensen ken-
nen haar wel, altijd in voor een 
praatje. Ze was ook kraamver-
zorgster en ze heeft lang bij huis-
arts Esseveld gewerkt. Wij wen-
sen haar man, kinderen en klein-
kinderen, maar ook haar Andelse 
familie de Fijter heel veel sterkte 
en kracht. 
 
Gister las ik het Altenanieuws en 
tot mijn schrik/verbazing viel mijn 
oog op de rouwadvertentie van 
Pieta Wyatt, vrouw van fysiothe-
rapeut Frits Wyatt, die jaren lang 
tot hun pensioen in Andel aan de 
Burg. Baxlaan een praktijk had-
den. Veel mensen zijn daar bin-
nen geweest en behandeld, maar 

ook werden ze geholpen door 
Pieta die Frits assisteerde. Pieta 
heeft in veel commissies gezeten, 
ook hier in ons dorp. Ze woonden 
sinds hun pensioen in België. Wij 
wensen de familie Wyatt ook heel 
veel sterkte.  
 
In de vorige Aktu-Ael hadden we 
een kleurplaat afgedrukt en die 
kon bij ons worden ingeleverd en 
wij hoopten dat er natuurlijk veel 
in de brievenbus zouden worden 
gestopt, want dan konden we echt 
jureren. Nu hebben we alle 6 de 
kleurplaten, die ingeleverd zijn, 
gejureerd en ze krijgen allemaal 
een prijsje, want de leeftijden ver-
schillen nogal. Het is zo leuk om 
de kleurplaten in de bus te krijgen 
en te zien hoe ze hun best heb-
ben gedaan, gefeliciteerd allemaal 
met jullie prijs.  
 
Hieronder de prijswinnaars. 
Arjan van Andel 54 jaar 
Maikel Groenenberg 9 jaar 
Maudi de Fijter 9 jaar 
Morris de Fijter 3 jaar 
Lotte Brugman 3 jaar 
Isa Timmer  2 jaar 

We wensen u allen een goede 
vakantie. 
 
Redactie Aktu-Ael 
Kees en Ria van der Linden 
 

 
COLLECTE KWF  
KANKERBESTRIJDING 
 
Van 5 t/m 11 september 2021 
vindt de jaarlijkse collecte voor 
KWF Kankerbestrijding plaats. De 
opbrengst wordt door KWF geïn-
vesteerd in wetenschappelijk on-
derzoek naar kanker en deskun-
dige begeleiding van kankerpati-
enten. Veel mensen die dit lezen 
zullen ook ooit geconfronteerd zijn 
met deze vreselijke ziekte – dicht-
bij of verder weg – en het belang 
van de collecte is dan ook groot.  
  
Daarom gaan we dit jaar weer 
collecteren in Andel, hopelijk met 
een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers.  
Kort geleden heb ik het stokje 
voor de organisatie van de KWF-
collecte overgenomen van Annie 
Smits, die jarenlang als collecte-
coördinator actief is geweest. Bin-
nenkort zal ik contact opnemen 
met alle bestaande collectanten 
om te inventariseren wie er ook dit 
jaar weer mee zullen doen. Daar-
naast zijn er nog een aantal wij-
ken “vacant”. Heb je zin en tijd om 
in de collecteweek een paar uur-
tjes vrij te maken en te collecte-
ren? Geef je dan op bij mij via 06-
53351881 of tirzavan-
oord@hotmail.com. 
 
Groetjes, Tirza Bax -van Oord 
 

mailto:tirzavanoord@hotmail.com
mailto:tirzavanoord@hotmail.com


EVENEMENTEN KALENDER 
 
JUNI 2021 
19  AFC: Praktijk examens. 
20  Geref. Kerk: Jeugddienst met Corné Burger. 
26  Sparta ’30: Oranjefestival, aanvang 13.00 uur. 
 
JULI 2021 
10  AFC: Klapstoeltjesconcert + jaarafsluiting,  
      Alternatieve Aelse Dag. 
 
AUGUSTUS 2021 
23  AFC: Eerste repetitie seizoen 2021/2022. 
 
SEPTEMBER 2021 
  4  OV Juliana: Pleinfeest met DJ. 
18  AFC: Slaatjesactie. 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst met ds. G. Boer. 
 
OKTOBER 2021 
  9  AFC: Try-out concert, jeugd- en groot orkest. 
18-10 t/m 23-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
23  AFC: Altena Streekfestival. 
30  OV Juliana: Dorpsquiz. 
 
NOVEMBER 2021 
13  OV Juliana: Feestelijke uitslag Dorpsquiz. 
20  AFC: “Horizons” concert met TV opname. 
 

 
DECEMBER 2021 
  4  OV Juliana: Kerstboom plaatsen. 
10  OV Juliana: Kerstbingo 
18  OV Juliana: MusicAel goes Christmas. 
Week 50/51 
      AFC: Kerstconcert jeugdorkest. 
24  AFC: Kerstzangdienst Heusden. 
 
JANUARI 2022 
  1  AFC: Nieuwjaarsconcert. 
 
FEBRUARI 2022 
  ?  OV Juliana: Ledenvergadering. 
 
MAART 2022 
  ?  OV Juliana: Puzzel de Puzzel. 
 
APRIL 2022 
  ?  OV Juliana: Koningsdag met kleine feestweek  
      incl. jubileumfeest (verjaardagsfeest). 
 
AUGUSTUS / SEPTEMBER 2022 
  ?  OV Juliana: Feestweek met verlichting. 
 
 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 
 
Nieuw 



50 JAAR GELEDEN AAN 
HET GAS, NU VAN HET 
GAS AF 
 
door Teus van Tilborg 
We moeten van het gas af en over-
stappen op duurzame vormen van 
energie. Luid klinkt deze bood-
schap van de overheid. De CO2 
uitstoot moet verminderen. Vanaf 
2050 kunnen we daarom in begin-
sel niet meer op gas koken. Nieu-
we woningen worden al niet meer 
voorzien van een aardgasaanslui-
ting. Het is nog maar vijftig jaar 
geleden dat een andere oproep te 
horen was. Ook in Andel. “Aan het 
gas’ klonk het luid en duidelijk in de 
media, in advertenties en folders. 
Want het aardgas uit Slochteren is 
schoon, veilig, goedkoop en goed 
regelbaar. 
 
Vanaf begin jaren ’70 van de vorige 
eeuw discussieert de politiek in 
Andel over de aansluiting op het 
aardgasnet. Overigens wordt al in 

1959 onderhandeld tussen alle 
gemeenten in het Land van Heus-
den en Altena over een eventuele 
gasvoorziening. Het bleek toen nog 
niet mogelijk een verantwoorde 
gaslevering voor alle gemeenten 
door te voeren onder de toenmali-
ge omstandigheden. De gemeen-
ten Almkerk, Dussen en Werken-
dam hebben in de jaren ’60 al een 
voorziening. In november 1965 
schrijft Intergas het college van 
burgemeester en wethouders dat 
er ook voor Andel wellicht moge-
lijkheden zijn door de komst van 
aardgas. Er wordt een nieuwe stu-
die naar de mogelijkheden voor 
gaslevering aangekondigd. En dat 
levert een positief resultaat op. 
Voor het college van burgemeester 
en wethouders is het duidelijk dat 
Andel niet aan aansluiting ontkomt. 
Het wil daarom, zo laat het aan de 
gemeenteraad op vrijdag 17 april 
1970 weten, in zee gaan met Inter-
gas N.V. uit Oosterhout, een semi-
overheidsbedrijf dat voor 43 ge-

meenten in West- en Midden Bra-
bant de gasdistributie verzorgt. Het 
is aan de gemeenteraad om daar 
een besluit over te nemen en in te 
stemmen met de voorwaarden die 
daaraan verbonden zijn. Een voor-
waarde is dat er 330 aansluitingen 
moeten zijn en als die niet worden 
gehaald, is de gemeente jaarlijks, 
voor het eerst in 1972, 72 gulden 
per jaar verschuldigd voor elke 
aansluiting beneden het genoemde 
aantal. Een andere voorwaarde is 
dat de gemeente jaarlijks 2540 
gulden bijdraagt in de onrendabele 
kosten. 
 
Witte plek 
Op 27 april 1970, kopt het Nieuws-
blad voor Gorinchem en Omstre-
ken. “Andel niet rendabel voor In-
tergas, maar witte plek moet van 
de kaart.” Het is een citaat van 
burgemeester Jan Nico Scholten 
die in de raadsvergadering vertelt 
dat Intergas geen cent verdient aan 
de aansluiting van Andel op het 
aardgasnet. De gemeente is te dun 
bevolkt en daardoor niet rendabel. 
Desondanks wil het bedrijf deze 
witte plek op de kaart wegnemen. 
Alle raadsleden zijn het erover 
eens dat er ook in Andel aardgas 
moeten komen. Wel zien ze nog 
haken en ogen aan de voorwaar-
den van Intergas om aan te sluiten. 
Zo wil Chris Klerkx (Lijst vier) meer 
informatie over de aandelen en 
stelt Jac. de Cloe (Gemeentebe-
langen) vragen over het aan te 
leggen netwerk. Hij ziet graag de 
leiding door de Hoofdgraaf aange-
legd worden omdat, die toch nog 
opengebroken moet worden. Leen 
van Os (CHU) houdt een pleidooi 
om ook de bewoners van de Hoge 
Maasdijk de mogelijkheid te bieden 
aan te sluiten op het aardgasnet. 
Tevens doet hij het voorstel een 
enquête te houden om te onder-
zoeken wie nu eigenlijk “aan het 
gas wil.” Zijn partijgenoot Hendrik 
van Rijswijk schaart zich daar he-
lemaal achter. Scholten ziet een 
enquête echter niet zo zitten. Zeker 
niet zolang er nog wat onduidelijk-
heden zijn over de voorwaarden. 
Wat die precies inhouden moet nog 
uit de doeken worden gedaan. 
Wethouder Jan van Rijswijk (foto, 
CHU) is daarvoor volgens hem de 
aangewezen persoon omdat hij de 
onderhandelingen met Intergas 



50 JAAR GELEDEN AAN 
HET GAS, NU VAN HET 
GAS AF (vervolg) 
 
voert. Het uiteindelijke resultaat 
van de besprekingen is, dat de 
raad besluit per 1 oktober 1970 toe 
te treden tot Intergas N.V. Het 
raadsbesluit moet nog wel goedge-
keurd worden door de provincie. 
Dat is geen hamerstuk. Het provin-
ciaal bestuur wil weten wat de fi-
nanciële gevolgen voor de ge-
meente zijn. Volgens het college 
zal dat wel meevallen. Het twijfelt 
er niet aan dat het aantal van 330 
aansluitingen niet gehaald zal wor-
den en hieruit dus geen uitgaven 
voortvloeien. En de bijdrage in de 
onrendabele kosten zal worden 
gedekt door de brandassurantiebe-
lasting te verhogen. Op 14 oktober 
1970 wordt het raadsbesluit goed-
gekeurd.  Daarmee is de weg ge-
baand om Andel op het aardgasnet 
aan te sluiten. In andere plaatsen is 
dat al het geval. Andel is één van 
de laatste gemeenten die aansluit. 
Intergas is dan elders al volop be-
zig met reclame maken door onder 
andere advertenties en de regiona-
le kranten en voorlichtingsbijeen-
komsten. Dorpen worden aange-
daan met een mobiel voorlichtings-
centrum. Met de tekst “Gaarne 
worden vrijblijvend alle gewenste 
inlichtingen over verwarmen met 
aardgas verstrekt”, worden inwo-
ners enthousiast gemaakt. In een 
tent op de Giessense Mèrt, die 
wordt in 1970 voor de vierde keer 
gehouden, richt Intergas een voor-
lichtingsstand in. In dezelfde plaats 
besluit Hak de fabriek aan te gaan 
passen om over te gaan op aard-
gas. Er kan dan veel efficiënter 
gewerkt worden, zo valt te lezen. 

 
Vol aan de slag 
Als de gemeenteraad besloten 
heeft als 42ste gemeente tot Inter-
gas toe te treden, gaat het bedrijf 
vol aan de slag om de inwoners te 
enthousiasmeren een aansluiting 
op het gasnet te nemen. Huis aan 
huis wordt een brochure verspreid 
met daarbij ook een uitnodiging 
voor een bezoek aan voorlichtings-
dagen op 9 en 10 september 1971 
in het toenmalige gemeenschaps-
huis, nu de Koningshof, aan de 
Burgemeester van der Schans-
straat. In de brochure worden niet 
alleen de voordelen van aardgas 
op opgesomd, ook wordt inzicht 
gegeven in de kosten en wordt een 
vergelijking gemaakt van de kosten 
ten opzichte van butaan of buta-
gas. Het bekende gas in de blauwe 
of wit/gele fles, die telkens omge-
wisseld moest worden. Om bewo-
ners over de streep te trekken 
wordt korting gegeven op de aan-
sluitkosten. Bedragen de vaste 
aansluitkosten, buiten de aanleg-
kosten voor de binnenleiding, 150 
gulden (68 euro), als nu besloten 

wordt aan te sluiten, gebeurt het 
gratis tot een maximum aan lei-
dinglengte van 17 meter. Meer me-
ters komen voor eigen rekening. 
Alle huizen krijgen bezoek van een 
vertegenwoordiger van de gasleve-
rancier. Tijdens dit bezoek kan als-
nog beslist worden wel of niet aan 
te sluiten. De bejaardenwoningen 
in de omgeving van de Langenhof 
worden nog voor de winter aange-
sloten. Met de rest wordt in januari 
1972 begonnen. 
 
Al met al is het een grote operatie. 
Niet alleen voor Intergas door het 
aanleggen van het vele kilometers-
lange netwerk, maar ook voor de 
inwoners. Want de apparatuur in 
huis moet aangepast worden. Ook 
op dit punt doet Intergas een hand-
reiking. Als het technisch mogelijk 
is en het gastoestel is niet te oud, 
dan wordt dit gratis omgebouwd. 
Bovendien is het mogelijk oude 
toestellen tegen ontvangst van een 
premie in te ruilen. Voor drie gul-
den per maand kan een geiser ge-
huurd worden. Tot slot wordt het 
voordeel van het gebruik van aard-
gas boven butagas voorgerekend. 
Een voorbeeldje: bij een jaarver-
bruik van acht flessen à 9,50 gul-
den, bedraagt het voordeel onge-
veer 8 gulden. Al snel na het ge-
reedkomen van het net, gaan veel 
inwoners op het aardgas over en 
ervaren de voordelen ervan. Velen 
gaan over op centrale verwarming, 
de olie- en kolenkachels gaan de 
deur uit. De butafles hoeft ook niet 
meer omgewisseld te worden. De 
leefomstandigheden gaan vooruit. 
Werden veelal slechts enkele ruim-
ten verwarmd, de kamer en de 
keuken bijvoorbeeld, door de komst 
van de centrale verwarming werd  



50 JAAR GELEDEN AAN 
HET GAS, NU VAN HET 
GAS AF(vervolg 2) 
 
het in het gehele huis aangenaam. 
Ik verwacht dat het van het gas af 
gaan heel wat meer tijd in beslag 
zal nemen, dan destijds aan het 
gas gaan. 
 
Voor de plaatselijke leveranciers 
van butagas en kolen betekent de 
overstap op aardgas een forse 
aderlating. De kolenhokken en de 
olietanks hoefden niet meer gevuld 
te worden bij degenen die een 
aansluiting op het aardgas hadden 
genomen.  
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Lessen 

Op het moment 
worden onze 
lessen tijdelijk 
gegeven bij 
Sparta ’30 in de 
Multi Functione-
le Ruimte.  
 

Start repetitie 
Vanaf 7 juni mogen wij weer fysiek 
repeteren met onze orkesten. Wij 
houden ons hierbij aan de maatre-
gelen om dit op een veilige manier 
te laten verlopen.  
 
Aelse dag 
Toch nog een Aelse Dag dit jaar? 
We zijn als organisatie bezig met 
kijken of we op zaterdag 10 juli 
2021 de Aelse Dag alsnog kunnen 
organiseren. Als de ontwikkeling 
van de coronacijfers gunstig blijft 
moet dit mogelijk zijn denken we.  
 
Sponsor kliks – Online shoppers 
opgelet! 
Sponsor Andels Fanfare Corps 
gratis!  
We bestellen tegenwoordig veel 
meer spullen en cadeautjes online. 
Zo zult u ook wel eens online iets 
bestellen. Dan kunt u nu tegelijk 
gratis ook AFC sponsoren!  
Via 
www.sponsorkliks.com/products
/shops.php?club=9875 uit ruim 
300 winkels kiezen waar u precies 
hetzelfde betaalt, maar gaat er een 
commissie naar uw sponsordoel. U 

sponsort ons dus gratis terwijl u uw 
favoriete producten in huis haalt! 
 
Wij hebben afgelopen maanden al 
mooie bedragen binnen zien ko-
men dankzij u. Dus wilt u gratis uw 
plaatselijke muziekvereniging steu-
nen? Doe dat via Sponsor kliks! 
Bedankt voor uw steun.  
 
Wegens omstandigheden liggen wij 
als vereniging momenteel stil. Wij 
weten nog niet wanneer we weer 
concerten kunnen geven voor pu-
bliek. Het is daarom mogelijk dat er 
data verschoven wordt in onze 
agenda.  
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 
 
Marit van der Ham 
 
  
ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Het mijmeren in mei heeft zeker 
zijn vruchten afgeworpen! Gehol-
pen door de aangekondigde ver-
soepelingen en vooruitzichten, was 
het fijn om afgelopen vergadering 
weer activiteiten als vanouds te 
mogen bedenken. Heerlijk om weer 
plannen te kunnen maken die, zo-
als het er nu uitziet, gewoon haal-
baar zijn. Het belangrijkste onder-
deel van ons overleg was de vraag 
hoe en wat we willen doen met alle 
activiteiten die we hadden gepland 
voor ons jubileumjaar in 2020.  
 
We hebben unaniem besloten dat 
we ervoor 
gaan om van-
af september 
2021 t/m sep-
tember 2022 
een light ver-
sie van ons 
jubileumjaar te 
gaan beleven 
met heel An-
del (en om-
streken). We 
noemen het 
voor onszelf 
de komende 
tijd “AEL gaat 

weer op reis met de OV – jij gaat 
toch ook mee”. Hieronder lees je 
wat meer over de inhoud van het 
programma.  
 
Het doel van onze vereniging blijft 
het creëren van saamhorigheid in 
ons mooie dorp in alle mogelijke 
opzichten. Natuurlijk vanuit de ver-
bondenheid met het Koningshuis. 
En hoe bijzonder was het om de 
50e verjaardag van onze Koningin 
te vieren. Het tv interview was een 
echte kijk tip; een sterke vrouw die 
niet bang is om haar emoties te 
tonen en ervoor gaat om dingen te 
veranderen. We mogen trots zijn 
dat we zo’n bijzonder mooie Konin-
gin hebben. 
 
“Ael gaat weer op reis met de OV 
– jij gaat toch ook mee” 
We gaan van start met een plein-
feest op 4 september bij de Rom-
boutstoren. Wat kijken wij ernaar 
uit om iedereen in de buitenlucht 
weer te mogen zien, genieten van 
wat eten – een drankje – muziek en 
vooral elkaars aanwezigheid. Zo’n 
zin in!! 
Het najaar willen we verschillende 
activiteiten inzetten voor jong en 
oud. De Dorpsquiz gaat weer ge-
speeld worden in oktober, de uit-
slag op een avond in november. In 
december de traditionele Kerstbin-
go en de Kerstversie van Musi-
cAEL goes Christmas. En dan 
2022……. 
 
We gaan onze verjaardag gewoon 
vieren, of je nu 100 of 102 wordt, 
het is een feestje waard, toch? Dit 
gaan we met heel Andel doen in 
april 2022 tijdens de feestweek 
rondom Koningsdag.  
 

http://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9875
http://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9875
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.andelsfanfarecorps.nl/


ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
En dan de klapper: we verplaatsen 
de verlichting en grote feestweek 
naar augustus/september 2022, 
zodat we ons “Ael gaat weer op 
reis met de OV – jij gaat toch ook 
mee” programma zo groots moge-
lijk met elkaar kunnen afsluiten. 
Gaaf toch! 
 
Een overzicht van de concrete data 
vind je hieronder en wij hopen zo 
dat we je gaan ontmoeten, want je 
weet het – zonder jouw deelname 
en bezoek, zijn wij nergens….. 

*N.B. vermeldde data zijn natuurlijk 
afhankelijk van dan geldende maat-
regelen en haalbaarheid. 
 
En weer verder….. 
We gaan de komende maanden 
het programma helemaal invullen 

met concrete activiteiten, maar dat 
het een leuk jaar gaat worden, 
staat vast! We streven ernaar om, 
net als alle jaren, verrassende acti-
viteiten te organiseren die een bre-
de doelgroep aanspreken, voor 
ieder wat wils.  

 
Zijn jouw buren al lid? 
Een uitdaging is het om ervoor te 

zorgen dat elk Aels woonadres lid 
is van de Oranjevereniging. We 
hebben veel nieuwe inwoners mo-
gen zien, wat een teken is dat ons 
dorp meer dan genoeg te bieden 
heeft. Als jij je toch even voor gaat 
stellen bij de buren, wil je ook de 

allerleukste Oranjevereniging van 
de gemeente Altena eens noe-
men? Dat we volgend jaar het dorp 
weer gaan verlichten met elkaar en 
ze daarom zo snel mogelijk lid mo-
gen worden 😊. Meld je aan via 
w.steenhoven1@kpnplanet.nl: 
voor € 15,- per woonadres ben je 
een heel jaar lid van de leukste 
Oranjevereniging van de gemeente 
Altena. Je hoort ons snel weer en 
een goede maand juni gewenst. 
 
Ellen van Bergeijk 
 

Kernvisie 
Dankzij toezeggingen en uitvoerin-
gen van grotere projecten door de 
gemeente, zorgt ervoor dat ons 
wensenlijstje van die grotere pro-
jecten kleiner wordt, hoewel er dit 
jaar nog diverse onderwerpen ge-
realiseerd moeten worden.   
 
Wij denken dan aan de asfaltering 
van de Hoge Maasdijk, compleet 
maken van het Rondje Zwembad, 
dubbelzijdig fiets/wandelpad vanaf 
kerkhof naar de sportvelden aan de 
linkerzijde van de weg wat samen 
gaat met de ontsluiting van De 
Bronckhorst. Daarnaast zijn er 
wensen voor watertoevoer naar het 
einde van het kerkhof. Benieuwd 
wanneer dit haar beslag krijgt nu 
de echte zomer er aan komt. Twee 
extra parkeerplaatsen bij de ingang 
van het kerkhof. Onderzoek naar 
toch een rotonde einde Midden-
weg/Neer Andelseweg. Ook heb-
ben we met deze visie het traject 
De Rip weer boven de tafel ge-
haald. Maar stil zitten tot het einde 
van het jaar is voor het bestuur 
geen optie. Zo zit onze visie niet 
elkaar, waarmee wij concreet be-
doelen, dat wij samen met de in-
woners een kerngerichte dorpsvisie 
willen ontplooien voor de eerstvol-
gende 5 jaar en soms langer. Dan 
komt de uitdrukking leefbaarheid 
weer ter sprake.  

mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl


DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Toekomstige wensen van bewo-
ners die breed gedragen zijn pro-
beren te verwezenlijken. Geen 
apart beleid meer voor thema’s als 
wonen, verkeer, natuur of land-
bouw, maar alle beleidsdoelen op 
elkaar afgestemd en bij elkaar in 
één document. Dat gaan wij probe-
ren met uw hulp op te zetten. In dit 
kader is de dorpsvisie Almkerk 
door de gemeente Altena benoemd 
tot pilotproject. Een visie die door 
de bevolking van Almkerk zelf in de 
laatste jaren is ontwikkeld. Ontdek-
ken hoe de samenwerking tussen 
gemeente en bewoners bij beleids-
ontwikkeling vorm kan krijgen en 
bekijken tot welk niveau een ge-
biedsgerichte uitwerking kan gaan. 
Het staat allemaal beschreven op 
de site van de 
www.dorpsraadalmkerk.nl/projec
ten/. Een handvat om deze pagina 
eens op te zoeken en te ontdekken 
wat wij hierboven beschrijven en 
bedoelen. 
 
Er zal een intensief traject met de 
bewoners gestart moeten worden 
om tot keuzes in de visie te komen. 
Wij gaan als initiatiefnemer na de 
vakantie de samenwerking zoeken 
met de gemeente als facilitator. 
Een afspraak staat na de vakantie 
al op de planning met de kernwet-
houder. Het plan is ook naar be-
hoefte een bureau in te inschake-
len om het proces te begeleiden en 
het document op te stellen. Met 
vooraf het organiseren van dorps-
avonden. Met elkaar brainstormen 
over wensen. Lijkt het jou interes-
sant  om het proces mede te bege-
leiden vanaf het begin, geef je dan 
bij het bestuur op. Je bent van har-
te welkom. De gemeente Altena 
heeft ‘n omgevingsvisie opgesteld, 
waarin de kern uiteraard benoemd 
is. Maar onze visie gaat dieper in 
op de behoefte van de kern Andel 
waar u inwoner van bent en waar u 
hopelijk nog lang met plezier mag 
vertoeven. Een breed gedragen 
dorpsvisie kan hieraan bijdragen. 
 
Extra woningbouw in Altena 
Dat wil elke kern wel. Ook in Andel. 
Wat ons betreft  mag het gerust 
wat sneller gaan met bouwen op 
percelen die daarvoor al in aan-

merking komen. Voorbeelden zijn 
de percelen aan het Boerengroen 
en de Kroonsappel en op de ge-
sloopte woningen t.h.v. de Dr. Es-
seveldlaan. In het Boerengroen / 
Kroonsappel moesten de liefheb-
bers tot juni wachten en nu de ge-
sloopte woningen verdwenen zijn 
moet het weer lang duren voor er 
grondonderzoek wordt gedaan. 
Niet te vergeten fases 3 en 4 op de 
Bronkhorst langs de Neer An-
delseweg liggen al jaren te wach-
ten tot het bestemmingsplan gewij-
zigd wordt. Waarom niet vooruit 
kijken dat alles wat beter aansluit? 
 
Mobiliteitsvisie 
Goed dat het college opmerkt dat 
alle belangrijke wegen dichtslippen. 
Nu het 1 Altena is geworden zijn er 
ook betere financiële mogelijkhe-
den. Wij hebben aan deze enquête 
meegewerkt en om het wat dicht bij 
huis te houden valt de rotonde 
vanaf de Heusdens brug op als 
knooppunt. Wie had dit ooit kunnen 
vermoeden dat je daar in de file 
komt te staan. Nog wat dichter bij 
huis is een rotonde aan het einde 
van de Middenweg op de Neer 
Andelseweg onontbeerlijk en nood-
zakelijk als we dit in ogenschouw 
nemen en onze oren goed te luister 
leggen wat er voor plannen ontwik-
keld worden langs de Middenweg 
waardoor het auto verkeer aan-
merkelijk zal toenemen. Daarom 
moet de kans gegrepen worden om 
die aanleg te combineren met het 
aan te leggen vrij liggend fietspad. 
Over visie gesproken. Het gaat ook 
niet alleen over autoverkeer, maar 
ook over wandelpaden en verbin-
dende fietspaden. De waterwegen, 
wat kunnen wij nog met De Maas? 
Alleen via De Rip is die nog bereik-
baar. 
 
Watertappunt bij de Toren 
U heeft op een groot bord bij de 
Romboutstoren kunnen zien dat er 
een restauratie gaat plaatsvinden. 
Dit zal de komende maanden uit-
gevoerd gaan worden. Wij, Dorps-
raad Andel, hebben gevraagd of er 
een watertappunt gerealiseerd kan 
worden, zodat b.v. mensen die 
onderweg zijn en even gaan zitten 
op een bankje bij de Romboutsto-
ren, een watertje kunnen tappen. 
Deze wens staat al jaren op de 

actielijst van de Dorpsraad en ho-
pen dat dit inderdaad gaat lukken.  

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

 
 

 
Fysiotherapie Andel heeft weer 
eens wat nieuws!! 
Als Fysiotherapeuten blijven we 
continu bezig met bijscholen en 
specialiseren. Daardoor kunnen we 
u meedelen dat we weer twee 
nieuwe activiteiten kunnen toevoe-
gen aan ons behandelaanbod: 
 
De Gecombineerde Leefstijlin-
terventie:  
De Gecombineerde Leefstijlinter-
ventie (GLI) is een programma dat 
speciaal is ontwikkeld voor men-
sen, die willen afvallen en gemoti-
veerd zijn om gezonder te gaan 
leven. Het programma duurt in to-
taal 24 maanden. Je gaat aan de 
slag met alle aspecten van een 
gezonde leefstijl: voeding, bewe-
ging, omgaan met stress, ontspan-
ning, goed slapen, innerlijke balans 
en gedragsverandering. Daarbij 
krijg je begeleiding van een leef-
stijlcoach in de vorm van 16 
groepsbijeenkomsten (van 1,5 uur 
ieder) en een aantal individuele 
gesprekken. (in totaal 8 uur  
 
Het is een landelijk ontwikkeld pro-
gramma dat sinds 1 januari 2019 is 
opgenomen in de basisverzekering  

http://www.dorpsraadalmkerk.nl/projecten/
http://www.dorpsraadalmkerk.nl/projecten/
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FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
en de kosten worden niet verre-
kend met het eigen risico. Het pro-
gramma wordt aangeboden door 
de zorggroep Huisarts en Zorg in 
samenwerking met de GGD, de 
gemeente, het leefstijlcentrum Your 
Health Spot en Fysiotherapie An-
del. 
Deelnemen kan alleen op verwij-
zing van de huisarts. Je moet in 
ieder geval een BMI hoger dan 30 
hebben en in sommige situaties 
hoger dan 25. De huisarts kan be-
oordelen of je in aanmerking komt 
voor het programma.  
Christa is de leefstijlcoach binnen 
Fysiotherapie Andel. De GLI start 
in september, maar u kunt zich nu 
alvast inschrijven. Voor meer in-
formatie zie www.gli-
zuidhollandzuid.nl. Kijk bij het 
kopje coaches en locaties voor 
meer informatie.  
U kunt ook altijd even bellen of 
mailen naar de praktijk: Telefoon 
0183-441681 of  

 
info@fysiotherapieandel.nl voor 
meer informatie of kom even langs 
voor een flyer. 
 
Uw huisarts is ook op de hoogte en 
kan u ook verder helpen. Aange-
zien onze gezondheid heel wat 
waard is, is het wellicht voor u de 
gelegenheid om actief hiermee aan 
de slag te gaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderbekkentherapie 
Na de uitgebreide cursus kinderen 
met zindelijkheid problematiek heb 
ik (Marieke Kloonen) in 2020 ook 
de officiële opleiding kinderbekken 

 
therapie afgerond. Ik vind het een 
erg leuke uitdaging om de oorzaak 
van de zindelijkheidstoornissen te 
achterhalen en samen met het kind 
te gaan leren deze problemen op te 
lossen. Problemen met zindelijk-
heid komen relatief vaak voor. Ge-
middeld twee kinderen in een ba-
sisschoolklas hebben last van ver-
schillende problemen op het gebied 
van plassen en poepen.  
 
Meestal verloopt het zindelijkheids-
proces zonder problemen, soms 
ontstaan problemen of duurt het 
langer dan verwacht. Wanneer uw 
kind bij een leeftijd van 5 jaar oud 
overdag last heeft van ongewild 
urineverlies, en bij een leeftijd van 
6 jaar oud ’s nachts last heeft van 
ongewild urineverlies mag u spre-
ken van zindelijkheidsproblemen.  
Tijdens de behandeling wordt ge-
bruik gemaakt van plas- en vocht-
lijsten om een goede indruk te krij-
gen van het plaspatroon, de vocht-
intake en blaascapaciteit. Kind en 
ouders krijgen informatie over toi-
letgang, een juist poep en plaspa-
troon en adviezen om een juiste 
toiletgang te stimuleren. Daarnaast 
zal aandacht worden besteed aan 
houdings-, coördinatie- en ont-
spanningsoefeningen van de bek-
kenbodemspieren. Ook wordt ge-
werkt aan het adequaat reageren 
op aandrang en het vergroten van 
blaascapaciteit. 

http://www.gli-zuidhollandzuid.nl/
http://www.gli-zuidhollandzuid.nl/
mailto:info@fysiotherapieandel.nl


FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
Met welke problemen kun je naar 
de kinderbekkentherapeut 
 Ongewild urineverlies 
 Nog niet zindelijk vanaf een leef-
tijd van 5 jaar.  
 Blaasontstekingen 
 Heel vaak plassen 
 Pijn bij plassen en poepen 
 Moeite om op tijd op het toilet te 
zijn 
 Bedplassen 
 Te lang ophouden van urine  
 Obstipatie 
 Broekpoepen 
 Buikpijn 
Heeft uw kind problemen op het 
gebied van zindelijkheid. Dan zie ik 
jullie graag terug in de praktijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORANJE FESTIVAL 
Na de freestyle/panna show en 
bijbehorende workclinic kijken we 
alweer uit naar het volgende eve-
nement: ‘ het oranje festival’ op 
zaterdagmiddag 26 juni. Deze mid-
dag geldt ook als afsluitdag voor de 
jeugd van v.v. Sparta ’30. 
 
Het oranjegevoel in Nederland gaat 
steeds meer leven, je merkt het 
aan alles. De winkelketens komen 
met allerlei acties van juich cape tot 
goudkleurige oranje kettingen. 
Steeds meer straten kleuren oran-
je. De KNVB organiseert voor de 
verenigingen het Oranje festival. 
Het is aan de clubs om hier inhoud 
aan te geven. Wij gaan zorgen dat 
het voor de jeugd van Andel een 

fantastisch oranje festival wordt. 
Want niet alleen leden van Sparta 
mogen meedoen, maar ook vriend-
jes, vriendinnetjes die geen lid zijn 
van harte welkom. Wij gaan zorgen 
dat ons sportpark wordt omgeto-
verd tot een oranje gekleurd ge-
heel. 
 
Er wordt door de KNVB een voet-
balclinic gegeven waarbij je allerlei 
voetbal gerelateerde vormen gaat 
oefenen. Bij deze clinic word je 
ingedeeld op leeftijd, waarbij we 
uiteraard rekening houden met je 
vriendje of vriendinnetje die dan bij 
jou in de groep komt. Natuurlijk 
zullen er partijtjes gespeeld worden 
waarbij je je een echte oranje spe-
ler of speelster voelt, want je speelt 
in het trainings hesje met de naam 
van jouw favoriete Nederlands elf-
talspeler of speelster.  
 
Dus op het veld zullen we Frenkie, 
Memphis, Lieke en Sari zien lopen. 
De groepjes worden begeleid door 
spelers van ons eerste elftal.  
 
 



V.V. SPARTA ’30  
(vervolg) 
 
We gaan zorgen dat je deze mid-
dag aan niets zal ontbreken, dus 
niet alleen meedoen aan de voet-
balclinic, maar in de ruime pauzes 
zorgen we ook voor een drankje, 
fruit en snoepgoed. Ook staan er 
aan het eind van het programma 
nog diverse verrassingen op stapel 
waar fantastische gesponsorde 
artikelen van de betaalde voetbal-
clubs uit onze regio zijn te verdie-
nen. Zo heb ik fan artikelen voorbij 
zien komen van RKC, FC Den 
Bosch en NAC. 
Wat verwachten we van jou. Aller-
eerst een goed humeur en veel zin 
om op deze middag mee te doen 
aan het Oranje festival. Uiteraard, 
maar dat hoeven wij niet te zeggen; 
iedereen moet in het oranje op ons 
sportpark verschijnen. Voor diege-
ne die het mooist is verkleed stel-
len wij nog een mooie prijs be-
schikbaar. 
 
Dus beste kinderen allemaal mee-
doen op zaterdag 26 juni op onze 
fantastische Oranje dag. Opgeven 
kun je door op de link te tikken 
www.knvb.nl/oranjefestival.  
 
Activiteiten jeugd v.v. Sparta ’30 
Louise Bouman 
Hans Groenenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe nu verder?  
Een paar gewone, zelfs simpele 
woorden, maar heel actueel op dit 
moment. In alle schakeringen van 
het leven kan deze vraag gesteld 
worden. Hoe nu verder? Ja, die 
vraag kan zelfs elke morgen ge-
steld worden, met daarbij ook de 
vraag naar de “zin” van het leven.  
“Vader, wek in ons de vraag naar 
de zin van ons bestaan. Open ons 
gehoor zodat wij U verstaan. Blaas 
in ons Uw Geest die ons met Pink-
steren is gegeven, dan kunnen we 
zeker weer het “gewone” leven 
aan.” 
 
Corona is nog niet klaar met ons; 
dat doen de geleerden ons gelo-
ven. Dat betekent dat we de regels 
en de beperkingen nog serieus 
moeten nemen door die te houden. 
Nu hoop ik dat o.a. door de leeftijd 
de meesten van onze ouderen ge-
vaccineerd zullen zijn. Maar zelfs 
dan blijft er een risico omdat het 
niet geheel afdoende is en we nog 
steeds het virus bij ons kunnen 
dragen en zo anderen kunnen be-
smetten Hoe gaan we verder?, 

bijvoorbeeld met onze ledenbijeen-
komsten. Het bestuur beraadt zich 
daarop en houdt de mogelijkheden 
in de gaten. We hopen dat de ver-
soepelingen verantwoord zijn en 
we na zo’n lange tijd elkaar weer 
mogen gaan ontmoeten. U hoort 
nog van ons. 
 
Wat voor u belangrijk kan zijn: 
Het ministerie van VWS heeft een 
informatie box ontworpen over Fi-
nancieel Veilig Ouder Worden. De 
box is bedoeld voor ouderen die 
zich op financieel gebied willen 
voorbereiden op de toekomst. Het 
doel van de informatiebron is oude-
ren te informeren en tijdig laten 
nadenken over de financiële kant 
van het ouderen worden. De infor-
matie box kan ook belangrijk zijn 
voor mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals die voor een oudere 
zorgen. Informatie kunt inwinnen 
via 
https://www.informatieboxfinanci
eelouderwor-
den.nl/informatiebox. 
 
 

http://www.knvb.nl/oranjefestival
https://www.informatieboxfinancieelouderworden.nl/informatiebox
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PCOB, Andel (vervolg) 
 
Een ludieke manier om de be-
langen van ons als senioren te 
behartigen: Senioren geven 150 
tegelwijsheden aan Tweede Ka-
merleden.  
Maar liefst 150 tegelwijsheden, 
opgeschreven door senioren, wor-
den aangeboden aan de leden van 
de Tweede Kamer. Spreuken als 
“De jongeren van vandaag zijn de 
ouderen van morgen” en “Zelfs de 
wijste uil was vroeger een uilskui-
ken” sieren binnenkort de werkka-
mers van politiek Den Haag. De 
tegels zijn een initiatief van senio-
renorganisatie KBO-PCOB. Marcel 
Sturkenboom, directeur, zei daar-
over: “Het afgelopen jaar liet maar 
weer eens zien dat er veel over 
senioren wordt gesproken, en niet 
zozeer met hen. Terwijl er zoveel 
belangrijke besluiten genomen 
moeten worden. Denk aan de wo-
ningbouw, zorg en pensioenen. 
Dan is het goed dat er voor alle 
Kamerleden een geheugensteuntje 
straks aan de muur prijkt dat laat 
weten dat de senioren er ook nog 
zijn.  
 
Voor alle Kamerleden is er een 
uniek tegeltje beschikbaar. Alleen 
de fractievoorzitters krijgen een-
zelfde tegel, met de tekst “Levens-
wijsheid van de ouderen is het ka-
pitaal van de samenleving” erop. 
Deze tekst is van de 83-jarige Ca-
tharine Schimmelpennink. Haar 
tegelwijsheid werd als winnaar ge-
kozen, uit de vele honderden in-
zendingen die KBO-PCOB kreeg 
na een oproep hiervoor. Schim-
melpennink: “Het is veel meer dan 
een tegeltjeswijsheid. Het gaat om 
de vraag erachter: hoe maak je dit 
kapitaal van de ouderen vrucht-
baar? Wijsheid wil gedeeld worden, 
doe je dat niet, dan droogt het op.” 
 

Op dinsdag 11 mei zijn de tegel-
wijsheden uitgedeeld aan de 
Tweede Kamer. De eerste tegels 
werden in ontvangst genomen door 
vertegenwoordigers van VVD, D66, 
CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, 
Volt en Fractie Den Haan. 
 
Ook heeft KBO/PCOB een brief 
gestuurd naar Mariëtte Hamer, met 
de vraag niet over maar met senio-
ren in gesprek te gaan. U kunt 
hierover meer lezen op de digitale 
nieuwsbrief KBO-PCOB. Hier vind 
u ook veel informatie over de activi-
teiten van KBO-PCOB landelijk. 
Het is zeer de moeite waard om 
deze nieuwsbrief te lezen.  
 
Namens het bestuur van PCOB-
afd. Andel  
Voorzitter :Adri van Breugel- van 
Andel, secretaris: Nellie Hobo-van 
Noorloos en penningmeester: Arie 
van den Bogerd. 
 
 

Lange tijd was het niet raadzaam 
om naar Kenia af te reizen. In Ke-
nia waren de vliegvelden lange tijd 
direct gesloten voor alle toeristen 
en ook alle scholen waren voor 

maanden dicht en uiteraard ook de 
situatie in Nederland liet het ge-
woon niet toe. Safety first! Hoe 
graag we ook naar de school toe 
wilden. 
 
Wij, Wilma en Kees, hebben onze 
volgende reis toch geboekt. Beiden 
zijn dan gevaccineerd en ook de 
Corona situatie in Kenia lijkt onder 
controle. 
 
Binnenkort hopen we weer in het 
mooie Kenia te zijn en drie weken 
op en rond de school te verblijven. 
Dit houdt in dat we ook de spon-
sorkinderen gaan ontmoeten. We 
zien er naar uit! 
 
U weet dat u al een kind kunt on-
dersteunen voor € 125,- per jaar en 
dat hij of zij dan intern op school 
kan verblijven. Er zijn nog veel kin-
deren die op een sponsor wachten 
😊. Momenteel ondersteunen we 
reeds 83 kinderen. 

 
Wilma van Andel 
Kees van der Linden 

https://www.kbo-pcob.nl/verkiezingen/tegelwijsheid/
https://www.kbo-pcob.nl/verkiezingen/tegelwijsheid/
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