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AKTU-AEL

Op dit moment is
het nog onzeker
wat er eind dit jaar
mag, daar wachten
we op voordat we
allerlei
plannen
maken voor de
decembermaand.
Ook hier hopen we
in oktober een beslissing te kunnen
nemen.

‘Vrienden van Aktu-Ael’
5
Seizoen 2021 - 2022
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.
6 oktober 2021
3 november 2021
1 december 2021
Kees en Ria van der Linden

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN
Op zaterdag 3 juli konden we eindelijk de Romboutsprijs uitreiken.
Zus van Bergeijk werd op haar
verjaardag totaal verrast door het
bezoek van burgemeester Lichtenberg en een delegatie van bestuur ondernemersvereniging en
jury. De jury had eind vorig jaar al
een beslissing genomen en een
juryrapport gemaakt waar de vele
verdiensten van Zus werden genoemd. Gelukkig is dat niet uitgelekt, zodat we haar totaal konden
verrassen.
We gaan dit jaar weer op zoek
naar een nieuwe kandidaat en
daar komen we in de volgende
uitgave van Aktu-Ael op terug. De
gewonnen ballonvaart heeft Esmeralda nog niet gehad, maar ze
heeft beloofd t.z.t. foto's te maken,

dus dat houden we nog even tegoed. Gelukkig zijn de corona
maatregelen nu zo dat iedereen
weer normaal zijn activiteiten kan
uitoefenen. Tenslotte is elke ondernemer blij dat hij gewoon kan
ondernemen.
Strandje
Na een rumoerige start van de
zomer met veel overlast op het
strandje van rellende jeugd is dat
nu gelukkig minder. Misschien ligt
dat ook wel aan de weersomstandigheden, maar we hopen dat
men inziet dat de omgeving er
niet gelukkig van wordt, maar ook
de goedwillende jeugd, die alleen
maar komt om te genieten, zeker
niet. Nog een paar maanden
wachten en dan weten we of het
op de officiële lijst van zwemwater
in Brabant komt. Het hoge water
had ook wel schade veroorzaakt,
de onderste rij basalten waren los
komen te zitten doordat het zand
eronder was verdwenen. Dat
hebben we allemaal weer in orde
laten maken, maar de kostenpost
was echt een aanslag op ons
vermogen. Dus we hopen dat dit
op korte termijn niet meer nodig
is.
We zijn al wel met St. Nicolaas in
contact of hij weer wil aankomen
bij de steiger. Daar hebben nog
geen uitsluitsel op, dus wordt vervolgd.

Ondernemershuis
Ondernemersvereniging De Linden
is lid van het Ondernemershuis Altena. Ondergetekende heeft daar als bestuurder
voor twee zaken aandacht gevraagd die ondernemers aangaan.
Rabobank
AltenaBommelerwaard had verschillende ondernemers een brief gezonden dat ze voor elk biljet van €
200,- of € 500,- die door de ondernemer gestort zou worden €
5,- kosten in rekening zou worden
gebracht. We vinden dat het probleem van deze coupures, die
kennelijk in trek zijn bij de criminelen, niet op het bordje van de ondernemer kan worden gelegd.
Zodoende is er door het Ondernemershuis een brief gezonden
aan de directie van de Rabobank
met argumenten om te heroverwegen en het besluit niet uit voeren.
Ook is er in het regulier overleg
met ‘Team ondernemen’ van de
gemeente Altena aandacht gevraagd voor de ondernemers die
schade hebben ondervonden van
het hoge water. Door het waterschap wordt nog steeds het peil
van 1995 aangehouden om de
kering in Aalburg te laten zakken.
Maar sindsdien is er voor miljarden euro's maatregelen genomen
voor ruimte voor de rivier. De
wens van het Ondernemershuis is
dat het Waterschap de kering 50
cm eerder sluit, dat voorkomt in
ons gebied ongelooflijk veel schade.

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN
(vervolg)
Ledenvergadering
Vorig jaar was het onmogelijk om
een ledenvergadering van de ondernemersvereniging te houden.
We hebben toen de kascontrole
commissie wel gevraagd hun werk
te doen en via mail hebben we de
leden gevraagd in te stemmen met
o.a. de bestuurswisseling. Dit jaar
ziet het er naar nu uit dat het wel
kan doorgaan, dus we hebben
woensdag 10 november bij Partycentrum ‘t Buitenhoff een zaal gereserveerd. Naast het gebruikelijke
huishoudelijk gedeelte, beraden we
ons nog op verder invulling. Mocht
er onder de leden een suggestie
leven, schroom niet om dat kenbaar te maken.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf

NOOT VAN DE REDACTIE
De eerste ‘Noot van de redactie’
voor het nieuwe seizoen 20212022. Kees en ik hebben er weer
zin in en zijn dankbaar dat de financiële middelen ons in staat stellen om bij jullie weer elke maand
een Aktu-Ael te laten bezorgen,
waarin het wel en wee van ons
dorp langs komt.
Ook de Romboutsprijs is uitgereikt
en daar vindt u een stukje over in
deze Aktu-Ael van de ondernemersvereniging, dus willen wij als
Aktu-Ael, Zus van harte feliciteren
met deze prijs en zeggen erbij dat
hij welverdiend is.
De kinderen hebben zich ook niet
verveeld in de vakantie, want er is
van alles ondernomen. Zo heeft

Sven van Noorloos gevist en nog
succes gehad ook. We werden
getipt door Jan Sterrenburg dat
Sven wel een hele flinke vis had
gevangen en dat er een mooie foto
van was en of die in deze krant
mocht, dus bij deze plaatsen wij de
leuke foto van Sven met zijn vis.
In twee maanden kan er veel gebeuren en dat hebben wij wel gemerkt in ons dorp. De corona is
nog niet weg en laat ons nog
steeds voorzichtig zijn met het organiseren van allerlei evenementen, maar ook met het dagelijks
leven. Geen grote groepen nog die
samen mogen komen en dat merken ook de kerken, bij diensten is
er nog steeds een beperking.
Wie daar ook mee te maken hebben gehad deze maanden zijn de
families die afscheid moesten nemen van een geliefd persoon. Het
waren er veel, teveel in onze beleving, maar daar gaan wij niet over.
Aangezien het er veel zijn, beperk
ik mij tot een kort verslag van al
deze overleden mensen, want wij
vinden het te belangrijk om er geen
aandacht aan te schenken.
Op 5 juni overleed Johan de Cloe,
hij is 80 jaar geworden en Johan
was bij velen bekend, geboren en
getogen Aelse en bekend door
muziek, werkte bij Tankens, vrijwilliger in de kerk, en noem maar op.
Voor zijn vrouw Corrie en hun kinderen en kleinkinderen een groot
gemis en ook voor ons dorp.
Het verbijsterende bericht op 14
juni dat Jaimy Westerlaken op 25
jarige leeftijd is overleden, kwam
als een donderslag bij iedereen
binnen. Voor zijn ouders Piet en
Jenny Westerlaken, broer Roy en
opa en oma Timmermans is het
leven na deze dag veranderd. Zij
moeten verder met dit grote gemis.
Bert van Rijswijk van het Corn.
Buizerplein overleed op 2 juli onverwacht op 81 jarige leeftijd. Voor
zijn vrouw Willie en hun kinderen
en kleinkinderen een grote schok,
ook voor zijn broers en zus, die
zo’n nauw contact hadden met elkaar. Bert is ook geboren en getogen in Andel.
Al een tijd ziek was Rio Vos, man
van Tiny Vos-van Noorloos en vader van 5 kinderen en een aantal

kleinkinderen. Rio was altijd opgewekt, ondanks de zware behandelingen die hij kreeg en als hij weer
enigszins wat kon, was hij buiten
en had voor iedereen een praatje.
Helaas heeft de ziekte hem het
leven gekost en is hij op 65 jarige
leeftijd op 1 augustus overleden en
moet zijn gezin verder zonder hem.
Wat een gemis voor dit jonge gezin.
Ook op het Corn. Buizerplein
woonde Piet van Wijk met zijn
vrouw Annie. Helaas weet ik niet
zoveel van Piet te vertellen, maar
dat maakt het verdriet voor zijn
vrouw en kinderen en kleinkinderen
niet minder erg. Piet overleed op
10 augustus en is 73 jaar geworden.
Op dezelfde maandag 6 september
overleden 2 rasechte Aelse mensen, namelijk Jan de Waal en Teun
Bouman (Teun de Schipper)
noemde iedereen hem. Jan de
Waal is 74 jaar geworden en
woonde samen met zijn vrouw Wil
en 2 zonen in de Burg. Baxlaan.
Jan heeft lang gewoond in de
Kammetweg in zijn ouderlijk huis.
Teun woonde alleen aan de Maasdijk en is 79 jaar geworden. Teun
had altijd voor iedereen een praatje
en zijn naam ‘schipper’ heeft hij
over gehouden omdat hij lang gevaren heeft.
Wij wensen al deze families van
harte sterkte en kracht bij het verlies van hun familielid.
Fijn dat de verenigingen weer stukjes hebben aangeleverd en dat er
weer activiteiten zijn gepland. Of
alles kan doorgaan, daar zullen wij
zeker in de Aktu-Ael melding van
maken en wensen wij iedereen een
mooi en actief nieuw seizoen toe.
Ria van der Linden-Verhoeven

EVENEMENTEN KALENDER
SEPTEMBER 2021
18 AFC: Slaatjesactie.
19 Geref. Kerk: Jeugddienst met ds. G. Boer.

OKTOBER 2021
9 AFC: Try-out concert, jeugd- en groot orkest.
13 PCOB: Ledenmiddag, Schutskooi 14.15 uur.
18-10 t/m 23-10
Collecte: Stichting Olopikidong’oe.
20 Vakantie Bijbel Club.
23 AFC: Altena Streekfestival.
24 Vakantie Bijbel Club kinderdienst,
Herv. Kerk 17.00 uur

NOVEMBER 2021

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.

5 AFC: Darttoernooi.
6 AFC: Slaatjesactie jeugdleden.
20 AFC: “Horizons” concert met TV opname.

Alle evenementen zijn onder voorbehoud.

DECEMBER 2021

Nieuw

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.

Inschrijven stoptober
…………vanaf 2 september 2021.
Stoptober: 28 dagen niet roken
vanaf 1 oktober, is intussen een
bekend moment geworden om te
starten met niet meer roken.
Er zijn dit jaar veel ondersteunende
middelen als de Stoptober app,
verschillende sociaalmedia kanalen, gratis stoptober magazine, -TV
en -huis
Veel mensen zijn bang voor de
ontwenningsverschijnselen, er is
echter bekend dat de (ergste) ontwenningsverschijnselen na 28 dagen over zijn. Ook blijkt dat 70%
van de mensen die beginnen met
stoptober volhouden na de 28 dagen. En dat na drie maanden 50%
nog steeds gestopt is.
Initiatiefnemers zijn onder meer
KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds.

Mocht u denken dat lukt mij nooit…
Voor (medische) ondersteuning
kunt u ook altijd terecht bij de huisarts (ondersteuner). Deze kunnen
met meerdere middelen helpen om
het stoppen makkelijker te maken.
Voor (fysieke) ondersteuning kunt u
bij ons terecht. Longtraining is onze
specialiteit
Intussen kunnen wij u mededelen
dat wij per september gaan starten
met de GLI zoals u hebt kunnen
lezen in de Aktu-Ael net voor de
zomervakantie.
GLI staat voor gecombineerde
leefstijlinterventie. Een gezonde
leefstijl is belangrijk voor onze gezondheid. In dit programma komt
het stoppen met roken zeker aan
bod. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij bewegen, gezonde voeding, omgaan met stress, goede
slaap en ons gedrag. U kunt voor
meer
informatie
kijken
op
www.glizuidhollandzuid.nl
www.fysiotherapieandel.nl of bel
0183-441681
info@fysiotherapieandel.nl

Wilt u weten wie er van de BN-ers
meedoen met stoptober, ga dan
naar www.stoptober.nl/stoptober in
de media en doe wat o.a. Rick
Brandsteder en Katja Schuurman
ook doen, gooi het pakje sigaretten
in de vuilnisbak, want…….Stoppen
doen we samen!! (Vrij naar Trimbos instituut)
Stichting Olopikidong’oe gaat van
18-23 oktober a.s. weer collecteren
in ons mooie dorp Andel. Het geld
wordt besteed aan het planten van
fruitbomen, zodat de kinderen een
dagelijks stukje fruit krijgen. Mocht
u ons niet aan de deur treffen en
wilt u een gift doen, dan kan dat
door het te storten op banknummer
NL64RABO0173629679
t.n.v.
Stichting Olopikidong’oe.
Hartelijke groet,
Kees van der Linden
Wilma van Andel

DE ROMBOUTSTOREN
WORDT GERESTAUREERD, EN DAT IS NIET
VOOR HET EERST
door Teus van Tilborg
Het kan u niet zijn ontgaan: de
Romboutstoren krijgt in opdracht
van de gemeente Altena een grote
onderhoudsbeurt. En dat is niet
voor het eerst. In de loop van de
jaren, zeg maar eeuwen, is er al
veel aan gedaan om de toren in
stand te houden. Bijvoorbeeld in
1879. Die onderhoudsbeurt had
heel wat meer voeten in de aarde
dan nu. Althans voordat met de
werkzaamheden kon worden begonnen. Het leuke is dat er toen
een Tankens bij betrokken was en
ook nu. En daar zijn Pim en Peter
Tankens van familiebedrijf Tankens
Andel BV best trots op lieten ze in
het Brabants Dagblad optekenen.

DE ROMBOUTSTOREN
WORDT GERESTAUREERD, EN DAT IS NIET
VOOR HET EERST
(vervolg)
Burgemeester en wethouder maken op 25 september 1876 via een
bekendmaking in diverse bladen
bekend op 4 oktober een openbare
aanbesteding te houden voor “een
belangrijke herstelling van den Toren bestaande in het met Portlandsche cement bezetten van de gemetselde spits en toren en verder
metsel- en timmerwerk.” Het is deze, hierbij afgedrukte bekendmaking, die tot een langdurige vertraging van de uitvoering van het werk
leidt. De bekendmaking komt namelijk onder ogen van de Rijksadviseurs voor de Monumenten van
Geschiedenis en Kunst. De Toren
wordt dan blijkbaar al als een monument gezien. Zij schrijven op 2
oktober een brief naar burgemeester en wethouders waarin ze zeggen dat het hen bevreemdt dat ze
van de beoogde werkzaamheden
niet op de hoogte zijn gesteld. Op
grond van een richtlijn van de minister van Binnenlandse Zaken had
dit wel gemoeten. Ze betreuren ook
niet in de gelegenheid te zijn ge-

weest de Toren te inspecteren.
Ontraden wordt het werk, het bepleisteren, uit te voeren. Overigens
uit het bestek dat ten grondslag lag
aan het plan blijkt dat in elk geval
de spits al bepleisterd was. De omschrijving vermeldt namelijk onder
andere “het afschrappen en ontdoen van de nog aanwezige bepleistering van de spits.” Terug
naar de brief van de Rijksadviseurs
waarin ze schrijven dat het gebruik
van Portland cement onvoorwaardelijk is af te keuren. “Het daaraan
te besteden geld mag als weggeworpen worden beschouwd.” Bepleisteren tegen vocht is volgens
hen geen afdoend middel. De negatieve effecten ervan worden uitvoerig uiteengezet. Een zwakke
muur wordt er niet door versterkt.
Niet alleen uit constructief oogpunt
vinden ze het plan onaanvaardbaar. Het verliest er ook geheel zijn
oorspronkelijk karakter door. Anders gezegd: het betekent een grote inbreuk op de monumentale
waarde. Want, zo wordt aangegeven, de profileringen gaan verloren
of worden minder scherp, de fraaie
kleurschakering van bak- en bergsteen wordt onzichtbaar gemaakt
en het schilderachtig effect van de
oude muren, maakt plaats voor een
eentonige effen grijze vlakte die

weldra door vocht groen of zwart
wordt. Kortom het middel is erger
dan de kwaal, zouden we nu zeggen.
De Rijksadviseurs laten het niet bij
een negatief advies, zij geven aan
hoe het wel zou moeten om een
oud gebouw grondig en duurzaam
te herstellen. Namelijk door verweerde stenen te vervangen en het
opvoegen van de muren. Op die
manier zal volgens hen op den
duur het herstellen minder kostbaar
zijn. Al met al wordt er ten stelligste
op aangedrongen niet te bepleisteren.
Blij zijn
Tot op de dag van vandaag mogen
we blij zijn met dit advies. Het bepleisteren is immers niet doorgegaan. Het oorspronkelijke karakter
is behouden. Hoewel de aanbesteding wordt aangehouden, gaan
burgemeester en wethouders nog
niet zomaar over stag. Ze wenden
zich tot de commissaris van de
Koning in Noord-Brabant. Ze
schrijven van oordeel te zijn dat
herstel onvermijdelijk is en dat de
gemetselde spits in vroeger tijd ook
met een pleisterlaag bewerkt is
geweest. De commissaris is niet
onder de indruk van deze argumenten. Hij schrijft op 31 oktober
1876 terug dat hij herhaaldelijk bij
de gemeentebesturen aandacht
heeft gevraagd voor het belang
van gedenktekens van geschiedenis en kunst, monumenten zouden
we nu zeggen. Ook hij wijst erop
dat vooraf geen toestemming is
gevraagd voor de aanbesteding.
Hij dringt erop aan in het vervolg
de voorschriften nauwgezet op te
volgen. Kort daarvoor, op 3 oktober, uit een architect uit Den
Bosch ook al zijn zorgen over het
gemeentelijk plan. De Ttoren zou
volgens hem onherstelbaar beschadigd worden.
Het blijft vervolgens een poosje stil
totdat er in de zomer van 1877
een brief komt van de meergenoemde Rijksadviseurs met het
advies een subsidieverzoek in te
dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken.

DE ROMBOUTSTOREN
WORDT GERESTAUREERD, EN DAT IS NIET
VOOR HET EERST
(vervolg 2)
De reden daarvan zal zijn dat wanneer van het bepleisteren wordt
afgezien, de herstelkosten 750
gulden hoger zullen zijn. De minister laat op 7 september weten niet
ongenegen te zijn 250 gulden subsidie te verlenen onder de voorwaarde van een door hem goed te
keuren plan. Pas veel later, op 6
mei 1878, sturen burgemeester en
wethouders een bestek en begroting op. De minister reageert er
negatief op waarbij hij zich conformeert aan het door hem gevraagde
advies van de Rijksadviseurs. Het
bestek moet op onderdelen worden
aangepast en hij vertrouwt erop dat
de opmerkingen over het
bepleisteren
en afdekken
van de muren
opgevolgd
zullen
worden. Uiteindelijk gebeurt
dit ook. De
minister kent
de toegezegde subsidie
op 19 september 1878
toe onder de
voorwaarde
dat het uitbetaald
wordt
als gebleken
is dat het
werk conform
het goedgekeurde
bestek is uitgevoerd.
Het
werk
kan
worden uitgevoerd. Het
gebeurt nu in
eigen beheer,
waarvoor
Gedeputeerde Staten op
19 september
1878 goed-

keuring hebben verleend. Meerdere Andelnaren werken aan het herstel dat in 1879, drie jaar dus nadat
met de voorbereiding werd begonnen. Metselaar Teunis Tankens is
een van degenen, die aan de Toren werkzaamheden verricht. De
gemeente heeft hem hiervoor
305,10 gulden uitbetaald. Zijn uurtarief bedroeg 1,60 gulden en dat
van een knecht 1,20 gulden. Aan
timmerman Bastiaan van der Vliet
betaalt de gemeente 261,45 gulden
en aan Arie Mans, eveneens timmerman, ontvangt 178,40 gulden
voor wat die aan het herstel heeft
bijgedragen. Het jaartal 1879 in het
vaantje op de Toren, overigens is
dit niet het originele meer, herinnert
aan deze restauratie.
Opnieuw gerestaureerd
In 1953 wordt de Toren opnieuw
gerestaureerd. Ook hier ging een
lang traject aan vooraf. Al in 1949
werd met de voorbereidingen begonnen. Door het gemeentebestuur
was als reden ook oorlogsschade
opgevoerd. Maar de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg had de
indruk dat die schade niet groot
was. De schade was vooral ontstaan door de weersomstandigheden. Zes bedrijven schrijven in,
waaronder geen lokale. Het werk
wordt gegund aan D. Huurman in
Delft voor een bedrag van 17.580,De laatste restauratie was in 2001
in opdracht van de gemeente
Woudrichem. Aannemer was Jurriens Monumentenonderhoud BV uit
Utrecht. De gemeenteraad trok er
527.000 gulden voor uit.

BESTE DORPSGENOTEN
Zaterdag 2 oktober om 13.00 uur
gaan wij onze SPAR winkel overdragen aan 2 nieuwe ondernemers,
Dick en BertJan. Zij stellen zich in
deze Aktu-Ael aan u voor. Wij wensen Dick en BertJan heel veel succes met deze mooie uitdaging.
We hebben 7 jaar met liefde en
plezier onze SPAR gerund. Het
dorp Andel is ook een beetje ons
dorp geworden. Afscheid nemen
valt ons best zwaar. Vele leuke en

lieve mensen ontmoet. Veel meegemaakt, gelachen en gehuild,
successen en tegenvallers. Het
was er allemaal, samen met jullie.
We kiezen er nu voor om meer
thuis te kunnen zijn bij onze kinderen. Joost gaat aan de slag als
filiaalmanager bij ALDI, Maaike als
Rayonmanager bij babyketen MamaLoes.
Zoals beloofd vertrekken wij niet
stilletjes uit Andel. Op vrijdag 1
oktober tussen 8.00 en 18.00 uur
willen we afscheid nemen en u
bedanken voor 7 mooie jaren. Uiteraard voor al uw boodschappen
in onze SPAR, maar ook voor de
gezellige praatjes en lieve woorden. Met een klein maar fijn presentje hopen we dat u nog eens
aan ons terugdenkt als u lekker
aan het koken bent.
Op zaterdag 2 oktober zijn we geopend tot 13.00 uur. Daarna zal de
overname plaatsvinden en gaan
onze opvolgers tot en met woensdag 6 oktober enkele aanpassingen in de winkel doorvoeren. Op
donderdag 7 oktober bent u weer
van harte welkom in de SPAR, bij
Dick en BertJan en uiteraard het
vaste team.
Wij proberen onze winkel zo lang
mogelijk gevuld te houden voor u
met verse producten. De laatste
dagen kan het zijn dat we wat minder aanbod hebben i.v.m. de komende sluiting. Wel hebben we
tegen die tijd interessante aanbiedingen, dus kom zeker in de laatste
week nog eens binnen. Graag tot
ziens in onze Spar.
Hartelijke groeten,
Joost en Maaike Baart
Spar Andel

we de stoute schoenen weer aangetrokken en opnieuw een verzoek
ingediend dat wel gehonoreerd is.
Zodoende staat er nu een voorziening naast het beeldje van Jan
Claesen, waar iedereen naar behoefte drinkwater kan tappen.
Smakelijk drinken voor iedereen.
Algemeen
Een fijn gevoel dat wij ons ei weer
kwijt kunnen in dit blad, vooral ook
voor de nieuwe bewoners die in
ons dorp zijn komen wonen. Het is
niet bepaald stil geweest in ons
dorp over de ontwikkelingen bij
Orchideeën kwekerij Van Giessen
aan de Middenweg. Het heeft geen
zin om hier in dit blad nog uitvoerig
op in te gaan, omdat de bal nu bij
de gemeente(raad) ligt hoe hier
mee om te gaan. In ieder geval
hebben wij onze leden middels een
brief laten weten wat de rol van de
Dorpsraad in het hele proces is als
adviesorgaan naar en vanuit de
gemeente.
Join The Pipe
In het kader van schoon drinkwater
voor iedereen, hadden wij al geruime tijd een verzoek bij de gemeente lopen voor een dorpspomp.
Dat was al in de periode van de
gemeente Woudrichem. Andel
kwam toen niet in aanmerking,
want er bestonden al 3 voorzieningen in de gemeente, volgens de
regels van Brabant Water. Toen wij
1 gemeente Altena werden hebben

Ontwikkelingen Romboutstoren
Ook in de vakantiemaanden zijn er
ontwikkelingen geweest en vooral
de kraan die een beveiligde kooi
van 7 ton over de spits moest tillen
had veel bekijks. Monumentenzorg
had veel zorgen over de lekkage
van de spits en dat is de aanleiding
geweest om een project op te starten waarbij ook diverse attributen
zoals de klok, de wijzerplaten, de
windwijzer en de pijnappel worden
meegenomen. Ook de walmuren
van het verhoogd historisch kerkhof
worden in de restauratie meegenomen, evenals het voormalig
transept, in de volksmond kapelletje genoemd. Een transept was
vroeger een zijvleugel van een
kerkgebouw. Het zal u opgevallen
zijn dat de plaatselijke aannemer
Tankens Andel BV de werkzaamheden mag verrichten. In totaal
staan er 3 gemetselde spitsen in
Nederland, dus daar moet zuinig
mee
omgesprongen
worden.
Evenals het bestaande transept dat
verduurzaamd zal worden met een
inwendig toilet, keukenblok en
verwarming, wat een welkome
verbetering zal zijn voor degenen die er gebruik van maken.
Eind december moet de totale
oplevering plaatsvinden.
Pijnappel: Onder de windveren boven de spits bevindt zich
de zgn. ronde pijnappel met
een holle ruimte. Ook die wordt
behandeld. De gemeente heeft
de Dorpsraad verzocht hier
een koker met inhoud in te
stoppen. Een geplastificeerd
aandenken bestemd voor een
volgende generatie, met de
groeten van de instanties die
hier schuin boven afgebeeld
zijn.
Jeu De Boulers
Met ruim 20 leden breidt het

ledenaantal regelmatig uit. Ook met
bewoners die onlangs in Andel zijn
komen wonen. Heel gezellig om zo
met elkaar kennis te maken. Gezien dit aantal liefhebbers ligt er
een voorstel om een vereniging op
te richten. Een dieptepunt was het
overlijden van het trouwe lid Johan
de Cloe, waar iedereen van onder
de indruk was. Altijd in voor een
onderhoudend
gesprekje
en
nieuwsgierig naar wat er allemaal
in het dorp gebeurde, wat ook 1
van de uitgangspunten is om elkaar
bij te praten. We missen hem.

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
Vrij liggend fietspad Middenweg
Andel-Veen
Over de prijs van 3,5 miljoen valt
weinig te zeggen. Je kunt je alleen
afvragen of dat wel genoeg is gezien de grond die allemaal aangekocht moet worden. Jammer ook
dat het nog minstens 2 jaar gaat
duren. Zo zal ons rondje Zwembad
ook langer duren voordat dit compleet is zonder al te egoïstisch over
te komen, maar jammer is het wel.
Ook jammer dat er niet meer over
een rotonde gesproken wordt op de
Neer Andelseweg, gezien het toenemend vrachtverkeer en de veiligheid.
Bouwen in Andel
Lege plekken op De Bronkhorst,
fase A wordt regelmatig opgevuld
en fase B werd voor de vakantie
met heiwerk afgesloten. Het bouwen van Müller is gestart zodat de
toekomstige bewoners volgend
jaar, mei 2022, er in kunnen trekken. De Dorpsraad had ruim voor

de vakantie al vragen gesteld
waarom er nog geen begin gemaakt werd met de ontwikkeling
van fase C langs de Neer Andelseweg, omdat die ontwikkeling
pas voor medio 2024 in de boeken
stond. Geen aansluiting dus. Omdat de gemeente nu ook inziet dat
de vraag om woningen steeds groter is, wordt fase C eerder ontwikkeld. Het streven is om daar voor
het einde van dit jaar de eerste
schetsen af te hebben voor de inrichting van dit deel. Veel van de
inrichting en de geplande infrastructuur ligt uiteraard al vast vanuit
het oude totaalontwerp van 2008
aldus de gemeente. Daarom wordt
er nu vooral gekeken naar de invulling van de woningtypes in het
plan. Wij gaan er vanuit dat we als
Dorpsraad daarin betrokken worden. Een belangrijk punt is hierbij
de plaatsing en inrichting van de
definitieve speeltuin. Als bestuur
zagen wij de bui al hangen dat dit
nog een heikel punt is, omdat er
ook al liefhebberij bestaat voor bebouwing van de huidige speeltuingrond. Dus is de inrichtingsteke-

ning van fase C van groot belang
waar de nieuwe speeltuin gerealiseerd moet gaan worden. Maar als
de koop van de geïnteresseerde
voor de grond van de huidige
speeltuin doorgaat, zou het betekenen dat het perceel in het voorjaar van 2022 door de gemeente
bouwrijp opgeleverd moet worden.
Kortom, de gemeente moet nu
gaan kijken tijdens de komende
ontwerpsessie van fase C of een
definitieve plek voor een nieuwe
speeltuin eerder ingericht kan worden. Als dat ook niet lukt, wil de
gemeente met de Dorpsraad in
overleg, over wat de beste oplossing is voor de tussentijd. Wat een
speeltuin allemaal wel of niet kan
veroorzaken. Dus kan het zwart op
wit vastleggen van vroeger gemaakte afspraken van groot belang
zijn. Maar het grootste belang ligt
bij de jeugd die er gebruik van mag
maken en daar zullen wij nauwlettend op toezien.
Uitbreiden Boomgaard:
De locatie die ook bij fase B hoort,
waar Tankens Andel BV plannen

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg 2)
heeft om uit te breiden volgend
jaar. De goed gevulde orderportefeuille vergt passen en meten om
aan al hun plannen gehoor te geven, maar het zou wel voor de huidige woonomgeving een fijner gevoel geven om niet te lang in een
bouwput te hoeven zitten.
Fase IV Kon. Emmastraat-Dr.
Esseveldlaan:
Een langdurig project vinden wij en
veel inwoners. We hebben nog
dezelfde contactpersoon als destijds bij Meander maar het is allemaal wat minder close geworden
omdat de organisatie veel uitgebreider is geworden. Dus moeten
we zelf meer aan de bel trekken.
Ook vanuit de gemeente blijft het
stil. We hebben aangedrongen op
sloop van de huisjes.
Na deze fase van sloop werd bekend dat er grondonderzoek zou
plaatsvinden omdat het gebied een
bestemming heeft met een hoge
archeologische waarde. Dit verhinderde de sloop in zijn geheel uit te
voeren en tijdelijk om te vormen tot
grasveld. Ten aanzien van dit bodemonderzoek is nu bekend dat dit
jaar nog de proefsleuven gegraven
gaan worden. De aanbesteding
hiervoor is bijna afgerond zodat
Bazalt Wonen ook door kan gaan
met het realiseren van nieuwbouw
op deze plek. Het zou mooi zijn als
fase IV zo spoedig mogelijk gerealiseerd zou kunnen worden, zodat
die lelijke puist uit ons dorp verdwijnt. Wel kan er spoedig een
begin gemaakt worden met het

opknappen van de senioren koopwoningen, want die liggen buiten
het archeologisch gebied. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend
volgen.
Ontwikkeling Wilhelminahof/Amaliahof:
Voortvarende plannen, waar we
weinig meer van horen, terwijl er
toch belangstelling was voor inschrijving. Mensen die al verkoopplannen van hun eigen huis hadden ondervinden moeilijkheden om
de zaak weer terug te draaien.
Aanbod van Tiny huisjes komen
voorbij, maar concrete informatie is
niet voorhanden. Dus een duidelijke weergave in dit blad hoe ver de
ontwikkelingen zijn zou voor de
inwoners verhelderend werken. Dat
zou er ook aan kunnen bijdragen
dat woningzoekenden niet uit het
dorp vertrekken.
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 bijgepraat 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

VAKANTIE BIJBEL CLUB
De zomervakantie is weer voorbij,
het startsein voor het VBC-team
om weer druk aan de slag te gaan.
Het thema is dit jaar ‘Duik erin!‘.

Reserveer woensdag 20 oktober
2021 alvast in de agenda. Om de
VBC op deze dag tot een groot
succes te maken hebben we hulp
nodig. We zoeken leiding voor het
ochtend- en/of middagprogramma.
In de ochtend zullen er kinderen uit
groep 1 t/m 4 aanwezig zijn en in
de middag kinderen uit groep 5 t/m
8. Aanmelden om te helpen? Bel
Charissa Kant 06-23594127 of
Marloeske de Ruiter 06-24150726.
Houd de Voetius en de Facebook
pagina’s in de gaten voor meer
informatie.
Charissa Kant
UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ :
6 OKTOBER 2021

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Plannen maken, brainstormen,
voorbereiden en uitvoeren….dat is
wat we tot anderhalf jaar terug heel
normaal vonden. Nu blijven we dit
als bestuur van Oranjevereniging
Juliana doen, behalve dat laatste…uitvoeren….dat lukt nog niet
erg. Terwijl dat het is waar we het
vooral voor doen: evenementen tot
uitvoer brengen waarbij mensen
van jong tot oud elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen genieten.
Voorbereide plannen liggen klaar
op tafel, dat hebben we de vorige
keer in de Aktu-Ael laten weten.
Alleen nu het mógen uitvoeren nog.
Dachten we voor de zomervakantie
nog aan een gezellig Pleinfeest op
zaterdag 4 september bij de ingepakte Romboutstoren, nu hebben
we inmiddels de DJ en (fris-) dran

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
kenleverancier weer af moeten
bellen, maar natuurlijk blijven we
positief denken en hopen na de
volgende persconferentie groen
licht te krijgen voor onze evenementen.
Als bestuur worden we ook voor
lastige keuzes geplaatst:
 Gaan of moeten we mensen bij
onze evenementen controleren
op een negatieve testuitslag
en/of vaccinatie
 moeten we ons de komende
periode gaan buigen over kleinere evenementen waarvoor
mensen zich in kunnen schrijven
 hoe gaan we om met verantwoordelijkheden
Maar mensen, we blijven positief in
de goede zin van het woord!
Agenda
Na een enquête onder de groepen
die de laatste keer hebben deelgenomen aan de Dorpsquiz, bleek dat
de meerderheid de volgende quiz
liever in het voorjaar speelt dan in
het najaar. Doorslaggevend was de
tijd van de zonsondergang, omdat
ook veel kinderen die avond op

straat zijn te vinden. Daarom zetten
de Dorpsquiz in Andel op de agenda van april 2022.
Wat nog wel op de agenda voor dit
jaar staat, zijn de prachtig verlichte
kerstboom, een kerstbingo met
leuke prijzen en MusicAel goes
Christmas. Daarover meer in de
volgende editie van Aktu-Ael.
Nieuwe inwoners
Vanuit het bestuur willen we nieuwe inwoners van Andel een hartelijk welkom heten. Hopelijk voelt u
zich snel thuis in ons prachtige
dorp. Als Oranjevereniging hopen
we natuurlijk ook dat u lid van onze
actieve vereniging wilt worden.
Voor € 15,- per jaar kunnen wij
hopelijk weer snel leuke activiteiten
organiseren voor u en de kinderen.
Hoe u lid wordt kunt u vinden op
onze website www.ovjuliana.nl of
via
een
mail
naar
w.steenhoven1@kpnplanet.nl.
Bestuur
Als bestuur zijn we blij met twee
nieuwe
aspirant-bestuursleden!
Tirza Bax en Rob van Hoogenhuizen hebben aangegeven tot het
voorjaar te willen proeven hoe het
is in ons bestuur, met daarna de
intentie bestuurslid te worden. In-

middels hebben ze al een paar
vergaderingen mee kunnen maken.
Hopelijk mogen we ze voorstellen
in onze ledenvergadering volgend
jaar.
Koningshuis
Als Oranjevereniging blijven we
natuurlijk betrokken bij ons koningshuis. Ook zij zijn na een vakantie weer begonnen aan het
‘normale’ leven. Koning WillemAlexander en koningin Maxima
plannen weer hun werkbezoeken.
Prinses Amalia heeft gekozen voor
een tussenjaar, prinses Alexia
heeft de oversteek gemaakt naar
United World College of the Atlantic
in Wales en prinses Ariane zet haar
studie voort op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Wij
wensen hen allemaal veel succes!
Verder…
Ja mensen, we gaan ‘gewoon’ verder. Met plannen maken, brainstormen,
voorbereiden
en
………hopelijk uitvoeren. Volg ons
via onze Facebook-pagina, Instagram en/of website om op de hoogte te blijven.
Gerard Millenaar

Hallo inwoners van Andel.
Hierbij een berichtje over de komende collecte week voor HandicapNL, deze wordt gehouden van
26 september tot 2 oktober 2021.
Met de opgehaalde gelden ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking.
Al een aantal jaren wordt de helft
van het geld wat wordt opgehaald
verdeeld over 3 doelen binnen Altena. Voor 2021 zijn dat:
 De Bloesemhoff in Andel
 Woonwerkboerderij Kraaiveld in
Sleeuwijk
 Activiteitencentrum, Markt 58 in
Wijk en Aalburg.

HANDICAP NL (vervolg)
Zij gaan de giften die ze krijgen
geheel ter beschikking stellen voor
hun cliënten.
Wij vinden het belangrijk dat een
groot gedeelte van de collectegelden in onze gemeente blijven en
dus ten gunste komen van onze
medebewoners.
Hebt u tijd over en wilt u ons
meehelpen om onze medemens
met een beperking iets extra’s te
bieden meld u dan aan als collectant.
U kunt bellen naar: Adri van
Breugel tel. 0183 442013

Na een lange stilte en geen zingen,
mogen ook wij weer beginnen en
we hebben er zin in. Toch zijn er
nog hobbels te nemen, want het

vertrek van onze dirigent dendert
nog een beetje na, maar we zitten
niet stil. Als deze Aktu-Ael bij u op
de mat ligt, zijn we gestart onder de
bezielende leiding van onze tijdelijke dirigent Frans Sterrenburg, die
in het bezit is van een dirigentendiploma. Wat nog wel lastig is, dat wij
geen muzikale begeleiding hebben,
want Frans dirigeert, maar speelt
geen keyboard. Daarom zijn wij
opzoek naar iemand die ons wil
begeleiden op keyboard (is aanwezig), of iemand die zelf een instrument heeft waar je een koor mee
kunt begeleiden. Dan kun je denken aan accordeon, elektrische
piano of eventueel gitaar, bedenk
het maar en heb je een idee of wil
je eerst eens komen luisteren of wil
je even een gesprek met Frans
en/of een van de bestuursleden,
laat het weten, want wij staan er
voor open. We zoeken niet alleen
een muzikant, maar ook een dirigent, want voor Frans is dit tijdelijk.
Dus weet je iemand die dit ziet zitten met dit gezellige koor en die
houdt van breed repertoire, neem

contact op met één van de bestuursleden. Email:
vanalleswa2020@hotmail.com of
tel. van de voorzitter Maria Hendrix
0183-441991.
De repetities zijn op maandagavond in de kantine van Sparta’30
en vangen aan om 20.00 uur. De
eerste avond was 13 september en
de volgende is 27 september, want
wij repeteren om de week. Heb je
zin om te komen zingen, voel je
welkom en kom eens luisteren dan
kun je daarna beslissen of je blijft.
Namens het bestuur
Ria van der Linden-Verhoeven

Hallo Aelse mensen. Voordat jullie
je af gaan vragen, bestaat de dierenweide nog wel? Bij deze een
update.
Er is niet veel nieuws te vertellen.
De pony die wij in bruikleen hadden
komt helaas niet meer terug. De
eigenaar heeft haar verkocht aan
een manege. Als er iemand een
lieve pony heeft of weet dan willen
wij dat graag horen.
In het voorjaar hebben er 2 kippen
op een 10-tal eieren zitten broeden.
Daar zijn 9 kuikens uitgekomen
waarvan er inmiddels 2 dood zijn
gegaan. Heel leuk om ze te zien
scharrelen in de wei.
Wij hadden 2 Vlaamse reuzen,
waarvan er 1 in de wachtkamer van
de dierenarts is overleden. Heel
jammer.
We zijn nu op zoek naar nieuwe
konijnen, wat niet zo simpel is. Je
kan nl. niet alles bij elkaar zetten
i.v.m. vechten enz.
We kregen een vraag vanuit het
dorp of we de dierenweide wat interessanter kunnen maken. Wij zijn
ons wel aan het oriënteren om er
nog wat andere dieren bij te halen.
Ook hier zit weer een bezwaar aan:
dat onze grasmat te klein is voor
veel grazers. Als jullie ideeën heb-

ben laat je dan horen. Ook op
Facebook kunnen jullie berichtjes
plaatsen.
Tot slot willen wij nog vragen of
jullie allemaal vriend van de dierenweide willen worden en/of blijven voor minimaal € 5,- per jaar.
Meer mag natuurlijk altijd. Wij zijn
in 2017 gestart met veel vrienden,
maar er zijn weinig betalende
vrienden overgebleven. Wij sturen
2x per jaar een herinnering, maar
toch vergeten er een aantal om te
betalen. Gelukkig hebben wij 2
middenstanders uit Andel die jaarlijks een flink bedrag overmaken.
Ook wordt het kippenvoer door Dier
en Tuin gesponsord en het geitenvoer door De Heus, waarvoor onze
hartelijke dank!!
Vrijwilligers van de dierenweide
Stichting dierenweide, Bankrekening
nummer
NL96RBRB
0955205417
Contactpersoon: Corrie van Vugt,
Vuurdoorn 15, 4281 MA Andel
Tel. nr. 06-41502843

PCOB, afdeling Andel
Als PCOB-afd. Andel hebben we
op 8 september na 1 ½ jaar weer
een ledenmiddag gehouden. Wat
was het fijn om elkaar weer te ontmoeten. We hebben de Heer gedankt dat dit mogelijk was en een
zegen gevraagd over de middag.
Na de pauze hebben we 3 rondjes
bingo gespeeld en we danken onze
ondernemers voor de mooie prijzen
die zij beschikbaar hebben gesteld.
Op woensdag 13 oktober hopen
we opnieuw
een ledenmiddag te
organiseren,
daarvoor
willen
we
iemand vragen om bij
ons
een
presentatie
te
geven.
Wie en wat

het onderwerp zal zijn is nu nog
niet bekend. Als leden krijgt u een
persoonlijke uitnodiging, voor alle
inwoners van Andel van 50 jaar en
ouder zullen we bij de winkels een
poster ophangen, daarop kunt u
lezen waar het over gaat op deze
middag. U bent allen van harte
welkom op woensdagmiddag vanaf
14.15 uur in de Schutskooi aan de
Beatrixstraat. Komt u met de auto,
dan kunt u parkeren op de parkeerplaats aan de Julianastraat en
via de ingang daar naar de Schutskooi komen.
Het bestuur van de afdeling PCOB
heeft in de afgelopen tijd, regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht om
onze leden op de hoogte te houden
van de activiteiten in ons dorp,
maar ook landelijk. Wilt u hier ook
van op de hoogte blijven, dan kunt
u dit lezen op de nieuwsbrief van
KBO/PCOB.
Onze afdeling heeft op dit moment
een bestuur van 4 personen, dat is
erg weinig. Graag zouden wij in
contact komen met mensen die
zich in willen zetten voor het wel en
wee van onze oudere inwoners van
Andel. In het bijzonder voor de invulling van onze nieuwsbrieven
zoeken wij iemand die handig is
met computer en de digitale mogelijkheden, zodat deze nog professioneler wordt.
Hebt u kennis van IT en wilt u ons
helpen dan horen wij dat graag van
u. Hebt u bestuurlijke kwaliteiten en
wilt u iets betekenen voor onze
senioren, dan vinden wij het ook
fijn als u reageert. We hebben u
nodig om op een goede manier het
welzijn van onze ouderen te verhogen. Laat het ons horen!!!!
In de afgelopen weken hebben wij
als bestuur bij diverse senioren een
mooie kaart met een theezakje
bezorgt. Ik hoop dat u daar een
lekker kopje thee van heeft gedronken. Op de achterkant stonden
onze bestuursleden met telefoonnummer, maak gebruik van de uitnodiging om één van ons te bellen,
wij bieden u een luisterend oor.

PCOB (vervolg)
Ook als u geen kaart hebt gekregen en u vindt het fijn om iemand
te spreken of samen iets te drinken, mag u ons bellen.
Secretaris Nellie Hobo- van Noorloos, 0183-442340, penningmeester Arie van den Bogerd, 0183442365, bestuurslid Marja Versteeg, 0183-512944 en voorzitter
Adri van Breugel, 0183-442013.

We hebben er net als iedereen
lang op moeten wachten, maar
eindelijk konden we weer afreizen
naar Kenia. Van 15 juli tot 06 augustus hebben we een paar mooie
weken in Kenia gehad.
De eerste week hebben we beiden
afzonderlijk doorgebracht met onze
vrienden. Dit was supergaaf. De
school was dicht en zodoende de
leerkrachten vrij. Ik heb hun families en vrouwen thuis bezocht en in
diverse stammen thuis geslapen.
Wat mooi en intensief om dit mee
te mogen maken. Auto gehuurd
voor vijf dagen en de mooiste dingen bezocht waar zij zijn opgegroeid. Kees is met een andere
leerkracht twee dagen naar het
noorden vertrokken en National
Park Lake Nakuru en Hell’s Gate
National Park bezocht. Daarna
weer samen verder.
We zijn naar school gereisd en wat
was dat raar: nog geen kinderen op
school waar er normaal ruim 1200
rond lopen. Op de maandag zijn we

met de schoolbus meegegaan naar
Kilgoris om zo’n 150 kinderen op te
gaan halen. Leuk hoor, hoe enthousiast ze allemaal weer waren.
De twee weken in school hebben
we goed besteed. Met eigen ogen
kunnen zien hoe de zonnepanelen
overuren draaien, en trots lieten ze
zien dat het verbruik van de elektriciteit een heel eind naar beneden is
gegaan. Wat men hiermee verdient, wordt besteed aan de kinderen. Men krijgt allemaal nu geregeld fruit op school.
Daarnaast gesprekken gevoerd
met het bestuur van de school.
Bestuur/leerkrachten en ouders
hadden met elkaar een nieuwe
wensenlijst gemaakt voor de volgende vijf jaren. Meer zonnepanelen staan hoog op het lijstje, dit is
zo belangrijk voor de school. Daarnaast zouden ze graag een kleine
bestelbus willen, als er nu iets is op
de school is er simpelweg geen
vervoer. De speeltoestellen werden
intensief gebruikt!! Wat een blijheid

op al die snoetjes. Ook dat moeten
we echt hoognodig uitbreiden. We
hebben al een mooi speelpark neer
kunnen zetten, maar zeker nog niet
genoeg. En wat dacht u van de 250
lees- en -stripboeken die we hebben kunnen schenken, gaaf! Om te
zien dat ze zich nu in hun vrije tijd
even terug kunnen trekken met een
mooi boek. Maar ja, dan is er de
wens voor een chillruimte. Logisch
want de kinderen verblijven er intern. Genoeg om weer te gaan sparen voor alles.
Natuurlijk hebben we ook veel tijd
met iedereen doorgebracht. We
zijn drie zondagen naar kerkdiensten geweest. Een traditionele, een
sing- en swingdienst en een dienst
op school. En natuurlijk de gezegende dag met de sponsorkinderen
en hun ouders/verzorgers. Op dit
moment hebben we al 84 sponsorkinderen, voor € 125,- per schooljaar (ca. een tientje per maand)
kunnen zij intern naar school.

STICHTING
OLOPIKIDONG’OE
(vervolg)
Op naar de 100 dit jaar?? Maar
liefst bijna iedereen was gekomen.
Wat een enorme dankbaarheid
stralen zij uit, ze zijn enorm blij met
onze sponsoring. Ook drie ‘oud’
sponsorkinderen
waren
naar
school gekomen, om hun verhaal
te vertellen aan ons. Ontroerend
om te horen dat die drie zo goed
terecht zijn gekomen, ze studeren
nu aan de universiteit. Zonder de
sponsoring was dit gewoon echt
niet gelukt. Daar doen we het toch
met zijn allen voor!
En wat echt niet mag ontbreken is
natuurlijk naar de Masai Mara, de
safari. Twee leerkrachten mochten
met ons mee. Vorig jaar vrije entree gekregen voor de rest van ons
leven, als dank voor wat we doen
met onze stichting en we gaan
door. We zitten weer vol plannen,
maar het blijft moeilijk om geld te
verzamelen. Alles proberen we op
te pakken hoor, we zitten niet stil.
In oktober is er de jaarlijkse collecte. Dit jaar willen we het geld besteden aan fruitbomen voor de
school. Wilt u weer aan ons denken? Enne als u iets anders wilt
schenken of ons wilt uitnodigen
voor een presentatie, wij vertellen
graag over ons mooie werk. Alles
voor die blije kindersnoetjes en
voor de gehele community. Want
ook daar willen we u nog voor bedanken! De noodpakketten die we
vorig jaar in de corona pandemie
hebben verstrekt, waren zo nodig
en de oudsten kwamen hun dank
zeggen. U ziet het, die twee Hollanders zijn bekend en ook nu zijn
we weer vol plannen.
Wilma van Andel-Groenenberg
Kees van der Linden

ANDELS FANFARE
CORPS
Het nieuwe seizoen is gestart! We
zijn blij dat wij weer mogen repeteren en zien erg uit naar de concerten die wij weer mogen geven.

Streekfestival
Op 23 oktober a.s. zal het Altena
Streekfestival plaatsvinden. Dit jaar
zal het gaan om het samen muziek
maken en genieten van elkaars
optredens. In plaats van punten
krijgen alle orkesten dit jaar feedback van een jury. U bent van harte
welkom op zaterdag 23 oktober in
Dorpshuis Tavenu/Sporthal De Iris
te Nieuwendijk. Het festival begint
om 9:30 uur.
Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat het Testen voor Toegang zal gelden. Dit is een maatregel die noodzakelijk is om een veilig Streekfestival te kunnen organiseren. Dit betekent dat alle deelnemers en bezoekers bij binnen-

komst een CoronaCheck QR-code
en een legitimatiebewijs moeten
laten zien. Meer informatie hierover
is
te
vinden
op
www.coronacheck.nl.
Slaatjesactie
De jeugd(oudere)leden gaan weer
heerlijke slaatjes maken die wij op
6 november rond lunchtijd huis aan
huis gaan verkopen. Vanaf dit jaar
staan wij ook met een verkooptent
bij de Romboutstoren.
Horizons
Na een aantal keer verzetten lijkt
het erop dat er toch licht aan de
horizon te zien is: het concert Horizons op 20 november a.s. kan door
gaan met publiek.

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg)
Naast het feit dat het publiek kan
genieten van ons optreden zal het
concert ook te zien zijn op AltenaTV op kerstochtend. Om die reden zullen we het programma 2
keer opvoeren met een pauze er-

tussen. Het thema Horizons kan
voor iedereen een andere betekenis hebben; voor ons als AFC is dit
het licht aan het einde van de tunnel die wij zien om weer onze hobby uit te kunnen oefenen na stil te
hebben gezeten. Naast ons eigen
diverse programma zal ook zangeres Joëlle van Andel deelnemen
aan dit concert. De locatie waar dit
optreden gaat plaatsvinden is ‘De
Voorste Venne’ in Drunen en de
kaartverkoop zal ook via hen lopen.
Verder informatie daarover volgt
snel en zal ook te zien zijn op onze
sociale kanalen. De aanvang van
het concert is om 19:45 uur. Vanaf
19:00 uur zal de zaal open zijn.
Digitale Heraut
Wilt u ook ons digitale clubblad
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf
u
nu
gratis
in
via
pr@andelsfanfarecorps.nl
Sponsorkliks – Online shoppers
opgelet!
Met SponsorKliks kan je zelf een
financiële bijdrage leveren aan
AFC, zonder dat het jou een cent
extra kost!
Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en AFC ontvangt hiervoor
geld in de clubkas. Ook doen grote
webwinkels als Bol, Coolblue, Boo-

king, Greetz en MediaMarkt mee.
Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar AFC.
En nogmaals, het kost niets extra!
Wil je AFC ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan
jouw online aankopen doet via de
SponsorKlikspagina van AFC. Voor
jou een kleine moeite, voor AFC
zijn het directe inkomsten. Je kan
hiervoor klikken op de banner op
onze website of rechtstreeks naar
www.sponsorkliks.com gaan. Klik
vervolgens op het logo van de winkel.
Je blijft anoniem

Noch SponsorKliks, noch AFC
weet wie er iets besteld heeft, je
hoeft namelijk niet in te loggen.
SponsorKliks weet alleen bij welke
webwinkel iets is besteld, voor welk
orderbedrag en dat de commissie
voor AFC is bedoeld. Dat weten ze
omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan. Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via
SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol
een bestelling is geplaatst en niet
bekend is wie deze bestelling heeft
gedaan, is het uitermate belangrijk
dat je de bestellingen die je online
doet alleen via SponsorKliks laat
lopen.

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg 2)
Een rechtstreekse bestelling die je
bij Bol doet, levert AFC niets op.
Link naar de SponsorKliks pagina
van AFC:
https://www.sponsorkliks.com/pr
oducts/shops/php?club=9875
Om te zorgen dat u helemaal up-todate 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

WATER EN ALTENA
DOOR DE EEUWEN
HEEN. HOE WATER
BEPALEND IS EN WAS
VOOR ALTENA
Wist u dat er vroeger een rivier de
Andel was? Waarschijnlijk niet. Hij
is ook niet meer herkenbaar in het
landschap. Hij liep van de Duizendmorgen naar het Eendenveld.
Het is te lezen in het boek Water
en Altena door de eeuwen heen.’
Een door de Historische Kring het
Oude Land van Heusden en Altena
uitgegeven boek waarin Bas van
Andel en anderen vertellen en laten
zien, hoe in honderd eeuwen Altena onder invloed van het water
geworden is wat het nu is. Historische rivieren, ontginningen, overstromingen en de ruilverkaveling
passeren de revue. Ook een bij-

drage over de Afgedamde Maas
ontbreekt niet.
Altena is omringd door rivieren en
het Biesboschgebied. Dijken markeren de grens. Maar binnen het
gebied heeft de kracht van en om-

gang met het water nog veel meer
sporen nagelaten en bijzonderheden wat betreft cultuurhistorie,
landschap, natuur en bebouwing
teweeggebracht. Sporen die soms
bijna verdwenen zijn, die soms nog
opvallend zichtbaar zijn, maar die
vaak pas herkend worden als het
verteld is.
In het boek staan talloze voorbeelden van wat je nu nog kunt zien. Zo
kun je nu nog zien waar in de laatste ijstijd uit drooggevallen wateren
opgewaaid zand zich ophoopte tot
donken. Bij Waardhuizen kun je in
hete zomers de omtrek van de
donk zien, omdat op het zand de
mais en het gras verdort.

WATER EN ALTENA
DOOR DE EEUWEN
HEEN. HOE WATER
BEPALEND IS EN WAS
VOOR ALTENA
(vervolg)
In het Pompveld zit een strook ijstijdzand, dat zo voedselarm is dat
er alleen eiken groeien. Ook van
historische rivieren zie je tot op de
dag van vandaag de sporen. Zo
zouden de Rijswijkse wiel en de
haven van Sleeuwijk er niet geweest zijn zonder historische rivieren die duizenden jaren geleden uit
het huidige Gelderland het huidige
Altena instroomden. En zonder de
vroegere Biesheuvelrivier zou Babyloniënbroek in de middeleeuwen
niet ontstaan zijn waar het dorp nu
ligt.
Het boek toont ook het belang aan
van riviertjes waar nu nog restanten van zijn. Zo is de aanwezigheid
van rijke boerderijen in Genderen
en bij Uppel te danken aan de goede grond, afgezet door de Dusse
respectievelijk de Werken. En het
belang van de Alm blijkt uit het feit
dat daar in de middeleeuwen minstens drie motteburchten waren en
een scheepswerf.
Dit boek wil de lezer helpen te begrijpen hoe groot de invloed is van
water en waterbeheer op wat je in
Altena ziet.

Nee, beter gezegd, kunt zien aan
bijzonderheden in Altena.
Meer praktisch gesproken: het
boek dient om het landschap en
ook de bebouwde omgeving leesbaar te maken voor bewoners en
bezoekers.
De kracht, pracht, functies, gevolgen en neveneffecten die het water
had en heeft in Altena staan centraal. Wie na lezing van het boek
door Altena toert, zal met andere
ogen naar het landschap kijken en
daar de invloed van eeuwen water
op bodems, natuur, bedijking en
verdedigingswerken kunnen zien.

Het boek telt ruim 280 pagina’s en
bevat veel beeldmateriaal: historische kaarten, oude afbeeldingen
en foto’s van de nu nog te ontdekken schoonheid van de streek. Het
kost € 25,- en is in Andel verkrijgbaar bij Drogisterij Verbeek aan de
Beatrixstraat.
Teus van Tilborg

Beste Andelaren,
Een aantal maanden geleden hebben Joost & Maaike van de SPAR
in een brief op de achterpagina van
de Aktu-Ael aangekondigd dat ze
gingen stoppen met de winkel. Ook
gaven ze aan dat de winkel door
een andere ondernemer overgenomen ging worden. De intensieve
zoektocht naar één ondernemer is
helaas niet gelukt. Het zijn twee
ondernemers geworden!
Dick Pruissen & BertJan van der
Beek zullen samen op zaterdag 2
oktober het stokje van Joost &
Maaike overnemen. Dick (54 jaar)
heeft nu al bijna vijf jaar een prachtige SPAR winkel in het dorp Asperen en BertJan (40 jaar) heeft in
Vuren al ruim achttien jaar ervaring
met het runnen van een eigen
dorpswinkel. Voordat Dick als zelfstandig ondernemer in Asperen
begon is hij ruim 30 jaar filiaalleider
geweest bij MCD Supermarkten.
Het ondernemers duo kijkt er naar
uit om de nieuwe uitdaging in Andel
aan te gaan. In een later stadium
zullen zij zich uitgebreid aan de
inwoners van Andel voorstellen.

Een uitdaging wordt het zeker.
Vooralsnog zijn de benodigde vergunningen voor de verbouwing niet
onherroepelijk. De winkel zal op
korte termijn dan ook niet langdurig
dichtgaan voor een verbouwing.
Dick en BertJan willen wel graag 4,
5 en 6 oktober gebruiken om de
winkelindeling aan te passen en
een aantal veranderingen door te
voeren. De SPAR zal dan 3 dagen
gesloten zijn. Op donderdag 7
oktober zal er dan een ‘kleinschalige heropening’ van de SPAR zijn.
De plannen voor de nieuwe winkel
zijn niet van de baan. Dick en BertJan hebben hun input voor de
nieuwe winkel aangeleverd en de
tekeningen zijn nagenoeg rond. Zij
zullen alles doen wat binnen hun
mogelijkheden ligt om de verbouwing door te laten gaan. Ze benadrukken ook dat eenieder die bezwaar heeft tegen de verbouwing
gehoord dient te worden en dat er
zeer zorgvuldig en niet lichtzinnig
met de bezwaren moet worden
omgegaan.

De nieuwe ondernemers hebben
vertrouwen in een oplossing en
tot die tijd zetten zij hun schouders
eronder om de huidige winkel
succesvol voort te zetten.
Heel veel is nog onzeker en niemand heeft een glazen bol. Een
paar dingen zijn zeker: zaterdagmiddag 2 oktober sluit de winkel
om 13.00 uur voor een paar dagen, om vervolgens op donderdag
7 oktober om 8.00 uur weer open
te gaan met Dick, BertJan en het
huidige team van medewerkers.
Mocht u al vragen voor de nieuwe
ondernemers hebben die niet kunnen wachten tot 2 oktober dan kunt
u contact met ze opnemen via een
tijdelijk emailadres:
sparandel2021@gmail.com
Met vriendelijke en ondernemende
groet,
Dick & BertJan
UITERSTE
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6 OKTOBER 2021

