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C O L O F O N : 
 
Jaargang 30 
Seizoen 2021-2022 
 
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’ 
7 

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. 
 

3 november 2021 
1 december 2021 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
De zomer is weer voorbij en het is 
een echte Hollandse zomer ge-
weest met niet verkeerde tem-
peraturen, maar regelmatig een 
bui. Wat hetzelfde is gebleven is  
de corona en als iemand mij vorig 
jaar maart had gezegd dat we 
oktober 2021 daar nog volop last 
van zouden hebben. had ik dat 
niet geloofd. Er zijn ondernemers 
die er baat bij gehad hebben, 
maar het merendeel heeft een 
heel vervelende periode achter de 
rug. En we zijn er nog niet, al zijn 
de beperkingen wel minder ge-
worden. 
 
Ook als ondernemersvereniging 
heb je daar ook last van, je pro-
beert mee te leven met de onder-
nemer, maar veel meer kan je niet 
doen. Ook het organiseren van 
eindejaar acties is allemaal gissen 

wat er mogelijk is in december. Zo 
zijn we bezig om te kijken hoe we 
Sinterklaas welkom kunnen heten 
in Andel, samen met andere ver-
enigingen. En met dat verwelko-
men bedoelen we natuurlijk met 
zoveel mogelijk inwoners van An-
del en daar zit nou juist het onge-
wisse, maar komende maand 
moet er meer duidelijkheid zijn. 
 
Dat geldt ook voor de eindejaar 
actie die we elk jaar houden, sa-
men met een aantal ondernemers 
in Andel die lid zijn van de onder-
nemersvereniging. We hebben 
wel plannen, maar we wachten 
nog een maand met het concreet 
uitrollen. In deze uitgave doet 
Esmeralda verslag van de ballon-
vaart die zij vorig jaar gewonnen 
had en meegemaakt heeft. 
 
De ledenvergadering hebben we 
wel gepland op 10 november in 
partycentrum 't Buitenhoff. Zo 
kunnen er toch langzamerhand 
wat meer dingen georganiseerd 
worden. Niet alleen van de onder-
nemersvereniging, allerlei vereni-
gingen in Andel snakken er naar 
om weer de draad op te pakken. 
Je ziet toch allerlei initiatieven 
weer ontstaan. We hebben o.a. 
een roeiwedstrijd kunnen zien op 
de Maas. In het kader van de ge-
meente dag van de Ned. Herv. 
kerk, waren het strandje en de 
steiger het decor. Jammer eigen 

 
lijk dat we niet 
meer activitei-
ten hebben op 
en rondom de 
Maas.  
 
Misschien zou 
het toch leuk 
zijn als er in 
Andel ook een 
team op stond 
die een Skif 
bouwt om mee 
te doen in de 
Altena regatta. 
 
Het dorp zien 

we in een behoorlijk tempo groter 
worden en dat is voor de plaatse-
lijke ondernemers een opsteker. 
We zien het ook in de oplage van 
dit dorpsblad dat behoorlijk stij-
gend is omdat er meer brieven-
bussen bij komen die geen 
nee/nee sticker hebben. 
 
Bij de Spar hebben we wisseling 
van de wacht gezien, Maaike en 
Joost hebben Andel verlaten en 
een nieuw ondernemerskoppel is 
gearriveerd. We wensen Dick en 
BertJan dan ook veel succes toe. 
Als deze Aktu-Ael op de deurmat 
valt, is de Spar weer open. En we 
zullen later wel horen hoe hun 
plannen zijn om de winkel aan te 
passen, het zijn ervaren onder-
nemers. 
 
Wat ook moet wennen is, dat het 
notariskantoor uit Andel ver-
trokken is, gelukkig niet als lid van 
de ondernemersvereniging, maar 
als je hem nodig hebt moet je in 
het vervolg naar Rijswijk. 
 
De Romboutstoren die zo vaak de 
voorpagina van dit dorpsblad siert 
staat al een hele poos helemaal 
ingepakt. En wat ons streelt is dat 
een Andelse ondernemer de klus 
verworven heeft om de restauratie 
uit te voeren 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Wat een genot om te merken dat er 
weer het één en ander wordt geor-
ganiseerd en dat het weer kan. In 
deze Aktu-Ael borrelt het weer vol-
op van mooie activiteiten. Ook het 
“EET U MEE” project gaat weer 
starten, u kunt het verderop lezen. 
De herfst is in getreden en de lan-
ge donkere avonden komen er 
weer aan, dan is het fijn om te we-
ten dat er weer ruimte is voor acti-
viteiten om met elkaar deze herfst 
en winter door te komen, vooral 
voor mensen die geen groot net-
werk hebben en veelal alleen zijn. 
 
Vorige editie schreef ik over dat er 
in 2 maanden, waarin de Aktu-Ael 
niet verschijnt, veel kan gebeuren 
en moest ik constateren dat er veel 
mensen ons waren ontvallen. He-
laas was ik vergeten te vermelden 
dat ook in De Poort, de heer Gerrit 
van der Leij op 10 juli is overleden. 
Zijn vrouw Corrie attendeerde mij 
erop en daarom wil ik haar nog van 
harte ons medeleven betuigen. 
Haar man Gerrit is 68 jaar gewor-
den en was geen Andelnaar van 
geboorte. Ze wonen sinds een paar 
jaar in Andel. Gerrit herinner ik van 
zijn tochtjes op zijn ligfiets met het 
vlaggetje achterop, dit omdat hij 
door zijn ziekte hiertoe beperkt 
was. Heel veel sterkte gewenst. 
 
Het afscheid van Joost en Maaike 
Baart, van de supermarkt de Spar, 
was op vrijdag 1 oktober en zater-
dag 2 oktober en wij willen ze be-
danken voor de mooie tijd dat ze 
hier de Spar runden. Altijd in voor 
een praatje, maar ook bereid mee 
te denken over allerlei zaken. Ze 
hebben gekozen voor een andere 
weg en het belang van hun gezin, 
dat verdient respect. Wij wensen ze 
veel succes in hun nieuwe banen 
en hopen dat ze Ael niet zullen 
vergeten. Het nieuwe koppel Bert-
Jan van der Beek (oud Andelnaar) 
en Dick Pruissen stonden klaar om 
het stokje over te nemen. Na een 
aantal dagen met hun medewer-
kers hard te hebben gewerkt om de 
boel opnieuw in te richten, openden 
zij de deuren op donderdag 7 okto-
ber van de vernieuwde Spar en wij 
wensen ook hen veel succes.  
 
Ria van der Linden-Verhoeven 

EET U MEE 
 
“Eet u mee-project”. 
Menigeen heeft er reikhalzend naar 
uitgekeken: samen eten! Na 1,5 
jaar zijn we voorzichtig bezig met 
een doorstart: op 30 oktober hopen 
we weer bij elkaar te komen! 
 
Wie: Alle alleenstaanden, Waar: De 
Schutskooi, Beatrixstraat, Tijd: In-
loop vanaf 17.00 uur. 
 
Aanmelden t/m 25 oktober bij Marja 
Versteeg, Hoge Maasdijk 52, tel. 
0183 512944 of via 
marjatimm@hotmail.com 
 
Marja Versteeg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinic met R.K.C. 
Op woensdagmiddag 20 oktober, in 
de herfstvakantie, is er voor de 
jeugd van SPARTA '30 een clinic 
met R.K.C. 
 
Ook niet leden in de basisschool-
leeftijd zijn van harte welkom. In-
middels hebben zich ruim 50 kin-
deren opgegeven. De inschrijvings-
termijn is helaas verstreken. 

Wij zijn als club een samenwer-
kingsverband aan gegaan met 
R.K.C. Eén van de eerste activitei-
ten die we samen doen is deze 
clinic. In het vervolg zijn er nog 
meerdere gezamenlijke acties te 
verwachten zoals o.a. een bezoek 
aan een eredivisie wedstrijd van 
R.K.C. in het Mandemakers stadi-
on. 
 
Wat kunnen de kinderen zoal ver-
wachten. Het zijn (ex)betaalde 
voetbalspelers die diverse voetbal 
vormen gaan uitzetten. Uiteraard 
kunnen de kinderen van deze profs 
veel opsteken en zal als afsluiting 
een partijspel gespeeld worden. 
In de pauze krijgen de kinderen 
drinken en een traktatie. Ook zal 
een herinnering aan deze middag 
niet ontbreken. 
Ouders en andere belangstellende 
zijn van harte welkom. De aanvang 
van de clinic is 14.00 uur. 
 
Agenda voor de komende tijd: 
 20 oktober jeugd clinic v.v. 

Sparta'30 i.s.m. R.K.C. Waal-
wijk. Aanvang 14.00 uur 

 25 november algemene leden-
vergadering v.v. Sparta'30, aan-
vang; 20.30 uur. 

 29 december Winterevent jeugd 
v.v. Sparta'30 met. o.a. voetbal, 
kerstfilm, oliebollen en marsh-
mallows roosteren. 

 5 januari 2022 Nieuwjaars bingo 
jeugd v.v. Sparta'30. 

 
Activiteiten commissie jeugd v.v. 
Sparta'30 
 

 

 

mailto:marjatimm@hotmail.com


EVENEMENTEN KALENDER 
 
OKTOBER 2021 
17  Geref. Kerk: Jeugddienst met Paul Balogh  
      m.m.v. Annemarie & Reijco. 
18-10 t/m 23-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
20  Vakantie Bijbel Club. 
20  Sparta ’30: Jeugdclinic i.s.m. RKC, 14.00 uur. 
23  AFC: Altena Streekfestival. 
24  Vakantie Bijbel Club kinderdienst,  
      Herv. Kerk 17.00 uur 
30  Eet u Mee: Schutskooi, 17.00 uur. 
 
NOVEMBER 2021 
  5  AFC: Darttoernooi. 
  6  AFC: Slaatjesactie jeugdleden. 
20  AFC: “Horizons” concert met TV opname. 
21  Geref. Kerk: Jeugddienst. 
25  Sparta ’30: Algemene ledenvergadering,  
      aanvang 20.30 uur. 
27  Eet u Mee: Schutskooi, 17.00 uur. 
 
DECEMBER 2021 
  4  OV Juliana: Kerstboom plaatsen. 
11  KERST IN ALTENA. 
18  OV Juliana: Kerstlichtjestocht. 
24  AFC: Kerstzangdienst Heusden. 
29  Sparta ’30: Winterevent jeugd. 
 

 
JANUARI 2022 
  1  AFC: Nieuwjaarsconcert. 
  5  Sparta ’30: Nieuwjaarsbingo jeugd. 
16  Geref. Kerk: Jeugddienst. 
 
FEBRUARI 2022 
  ?  OV Juliana: Ledenvergadering. 
20  Geref. Kerk: Jeugddienst met Paul Balogh.  
 
MAART 2022 
30  Geref. Kerk: Jeugddienst met  
      Corine Zonneberg.  
 
APRIL 2022 
  9  OV Juliana: Dorpsquiz. 
  ?  OV Juliana: Koningsdag met kleine feestweek. 
 
AUGUSTUS / SEPTEMBER 2022 
  ?  OV Juliana: Feestweek met verlichting. 
 
 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 
 
Nieuw 



Herfst: (de start van) het  
blessureseizoen 
In landelijke media als het AD 
(bron) is al melding gemaakt van 
een sterke toename aan drukte in 
fysiotherapiepraktijken vanwege 
sportblessures. Dit is het meest 
duidelijk bij praktijken die ook echt 
gericht zijn op sportfysiotherapie. 
Na de zomervakantie is altijd wel 
een stijging te zien van het aantal 
sportblessures, met normaal de 
grootste piek na de winterstop. De 
behandelbanken liggen dan vol met 
overbelaste spieren, ontstoken 
pezen, verzwikte enkels, enzo-
voort. 
 
Dit jaar is al vroeger dan normaal 
een sterke stijging in sportblessu-
res te zien na de start van de (ama-
teur) sportcompetities. Na ander-
half jaar ‘coronaslaap’ is dit niet zo 
gek. Mensen hebben heel veel zin 
om weer te kunnen en mogen spor-
ten, maar het lichaam is de hoge 
sportbelasting na al die tijd niet 
meer gewend. Het gebeurt daar-
door makkelijk dat het sporten ge-
lijk te fanatiek (soms ook ondoor-
dacht) weer van start gaat.  
Een lange rustperiode van de nor-
male sportactiviteiten – zomerstop, 

winterstop, coronastop – kan pro-
blemen veroorzaken. Tijdens de 
coronastop zijn wel veel mensen 
meer gaan bewegen door bijvoor-
beeld te wandelen, maar dat is 
voor het lichaam niet hetzelfde als 
de belasting die hoort bij sport. 
Vooral explosieve, snelle sporten, 
waar de meeste teamsporten onder 
vallen, hebben hierdoor een ver-
hoogd blessurerisico. 
 
Gelijk weer volle bak van start gaan 
na een stop is dus niet verstandig, 
de opbouw moet rustig (genoeg) 
zijn. Bij vermoeidheid (in bijvoor-
beeld de 2e helft) en overbelasting 
ontstaat bijvoorbeeld sneller me-
niscusletsel, schouderluxatie en 
voorste kruisbandschade. Heftige 
blessures, met maandenlange re-
validatie.  
 
Hoe langer de rust, hoe langer en 
rustiger de opbouw ook weer moet 
zijn. Voor het spel is het meestal 
niet meteen zichtbaar, maar het 
lichaam heeft na de lange corona-
stop al snel een aantal maanden 
nodig om weer echt op het oude 
wedstrijdniveau te komen, niet een 
paar weken. Na zo’n lange tijd 
geen competitie ligt ook al snel 
druk op het meedoen. Zo is in de 
oefenperiode niet of nauwelijks 
doorgegaan, waarbij een competi-
tiewedstrijd net iets meer vraagt 
dan een oefenpotje. Zodra bij één 

speler een blessure ont-
staat, wordt automatisch 
meer gevraagd van de 
overgebleven spelers, wat 
al snel een vicieuze cirkel 
wordt.  
 
Zeker in het begin van het 
seizoen, maar ook na ie-
dere andere rustperiode 
van het sporten geldt: laat 
een blessure niet te lang 
duren zonder advies of 
hulp in te winnen van een 
(sport)fysiotherapeut of 
huisarts. Vaak kan het 
herstelproces al met wat 
simpele tips versneld wor-
den. 
 
Een eerste tip die aansluit 
bij de tijd van het jaar ge-
ven we alvast. Van roken 
is wetenschappelijk bewe-
zen dat het een sterk ver-

tragende factor is bij iedere vorm 
van fysiek herstel, dus van kleine, 
lichte blessures tot aan operaties. 
Dus ben je in de coronatijd (meer) 
gaan roken, of speel je toch al met 
de gedachte om te stoppen, haak 
aan bij STOPTOBER 
(www.stoptober.nl), we dagen je 
uit om mee te doen!  
 
U kunt voor meer informatie kijken 
op www.fysiotherapieandel.nl of 
bel 0183-441681 of mail naar in-
fo@fysiotherapieandel.nl 
 
Rob Renshof 
 
 
WANDELING DOOR  
ANDEL 
 
Om de gemeente Altena beter te 
leren kennen, maakt burgemeester 
Lichtenberg wandelingen door de 
21 kernen, zo ook in Andel. Op 29 
september jl. maakte hij een wan-
deling, begeleid door Linda Koning, 
Teus van Tilborg, Wout van Brakel 
en Kees van der Linden, die waar 
nodig, de burgemeester van infor-
matie voorzagen. 
 

Niet een klein rondje, maar een 
grote ronde, er werd gestart bij de 
Romboutstoren, naar De Bloesem-
hoff, waar we verwelkomd werden 
door Bartina Verhagen, begeleiding 
en bestuur. Bartina liet vol trots de 
keuken, eetzaal en haar apparte-
ment zien.  

http://www.stoptober.nl/
http://www.fysiotherapieandel.nl/
mailto:info@fysiotherapieandel.nl
mailto:info@fysiotherapieandel.nl


 
WANDELING DOOR  
ANDEL (vervolg) 
 
Daarna over de Hoge Maasdijk, 
Kerkstraat, Abraham Kuyperstraat 
naar de Burgemeester van der 
Schansstraat en de Gezetstraat. Bij 
Autobedrijf Van Willegen Andel, 
één van de oudste bedrijven nog in 
de kern van Andel, koffie gedron-
ken, waar Teus van Willegen ver-
telde hoe het bedrijf is ontstaan en 
zich verder heeft ontwikkeld in de 
afgelopen jaren. 
 
Van hier via het parkeerterrein bij 
de sportvelden naar de Neer An-
delseweg, nieuwe Bronkhorst, weer 
terug naar de het plein bij de Rom-
boutstoren. Burgemeester Lichten-
berg kreeg nog uitleg bij het graf 
van Jan Claesen. 
 
Kees van der Linden 
 
 

Voor een toe-
komst zonder 
dementie. 
 
In de week van 
8 t/m 13 no-
vember a.s. 
vindt de collec-

te van Alzheimer Nederland plaats. 
In heel Nederland gaan ruim 
21.000 collectanten deur aan deur 
om geld in te zamelen. 
 

 
Ook in Andel halen dan vrijwillige 
collectanten geld op voor een toe-
komst zonder dementie en betere 
ondersteuning van mensen met 
dementie en mantelzorgers.  
Gelukkig willen steeds meer men-
sen bijdragen. De opbrengst van 
de collecte stijgt al 6 jaar op rij. 
Hierdoor kan er elk jaar meer geld 
naar onderzoek. Collecteren voor 
Alzheimer Nederland loont dus. 
 
Dit alles is alleen mogelijk dankzij 
alle vrijwilligers en gevers. Wilt u dit 
jaar hieraan ook uw steentje bijdra-
gen? 
 
Namens Alzheimer Nederland, 
Trudie Tankens,  
collecte-coördinator. 
 
 

Speeltuin Bronkhorst 
Vorige maand hebben wij aange-
geven dat de locatie fase C, het 
gebied langs de Neer Andelseweg 
naar voren gehaald is naar 
2021/2022 en in principe pas in 
2024 aan de beurt zou komen. 

Team Omgeving & Vastgoed van 
de gemeente komt dit jaar nog met 
schetsen waarin de speeltuin wordt 
opgenomen. Het idee van de 
Dorpsraad is de speeltuin eerst te 
realiseren, omdat de kavel van de 
bestaande speeltuin al ingevuld is. 
Dat is ook een logisch voorstel, 
want waar zou deze speeltuin naar 
verhuist zijn als fase C in 2024 pas 
aan de beurt zou zijn geweest? 

Bouwen Bazalt wonen fase IV dr. 
Esseveldlaan 
Onze contactpersoon heeft laten 
weten dat de sleuven voor archeo-
logisch onderzoek op 20 oktober 
gegraven gaan worden en dat in 
november de schetsen voor be-
bouwing klaar zijn, waarna een 
uitnodiging naar de Dorpsraad zal 
volgen. 
 
Voorgedragen bestuursfunctie 
Mevr. Ineke van Dalen woont op de 
Bellefleur en heeft het verzoek van 
het bestuur in beraad om toe te 
treden tot het bestuur. Uiteraard zal 
zij bij interesse voorgedragen wor-
den aan de leden. 
 
Bouwen Amaliahof 
Gegadigden die een koopwoning 
zoeken zullen ongetwijfeld gerea-
geerd hebben op de mogelijkheid 
belangstelling te tonen. Een mooie 
ontwikkeling voor ons dorp die nu 
in gang gezet is, waarbij wij de 
aanbieders veel succes wensen. 
Een parel erbij middenin het dorp. 
 
Nieuwe SPAR uitbaters 
Op 2 oktober jl. hebben Joost en 
Maaike Baart afscheid genomen 
van hun SPAR in Andel en overge-
dragen aan de twee nieuwe uitba-
ters Dick Pruissen en BertJan van 
der Beek. Na aanpassingen in de 
winkel, is de SPAR weer geopend 
op 7 oktober jl.  



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Wij wensen Dick en BertJan veel 
succes en hopen dat de winkel 
druk bezocht wordt, want een dorp 
als Andel kan niet zonder super-
markt. 
 
Asfalteren Hoge Maasdijk 
Het traject vanaf De Zwaan tot De 
Rib is definitief vastgesteld in het 
jaar 2022. Wij hopen natuurlijk in 
het voorjaar, maar dat zal de plan-
ning en noodzaak uitwijzen. 
 
Watertappunt Kerkhof 
Ook al even in de planning, maar 
nu heeft Bouwbedrijf Schutte de 
voorziening gerealiseerd aan het 
einde van het kerkhof, Tevens is 
door de gemeente een infobord en 
een rek met gieters geplaatst. 

Romboutstoren/Kapelletje 
De pijnappel waar we de vorige 
keer over geschreven hebben is 
gevuld met geplastificeerde tekst 
die wij de vorige keer ook afgedrukt 
hebben. Leuk voor het nageslacht. 
Het transept is grotendeels inwen-
dig verduurzaamd. Er is een toilet, 
een keukenblok en verwarming 
aangebracht, terwijl ook nieuwe 
bedrading is getrokken met bijpas-
sende verlichting. Ook is er een 
buitenkraan aangebracht die o.a. 
voor de plantsoen vrijwilligers uit-
komst biedt. Zoals wij van de aan-
nemer hebben vernomen ligt het 
gehele project op schema om in de 
maand december opgeleverd te 
worden. 
 
Rabobank stemmen 
Leden van Altena Bommelerwaard 
kunnen hun stem uit brengen via 
de Rabo App of Rabo Online Ban-

kieren van 4 t/m 25 oktober op de 
deelnemers die zij een warm hart 
toe dragen. Hoe meer stemmen er 
op een club uitgebracht worden, 
des te hoger de bijdrage die de 
club ontvangt. Wij hopen natuurlijk 
dat Dorpsraad Andel bij de ge-
stemde clubs zit. 
 
Gevaarlijk stukje trottoir 
Regelmatig geven wij plaatsen 
door die bijgewerkt of aan vervan-
ging toe zijn. Zo ligt er voor de 
Keukenhoff ook een stukje. Maar 
ook de bewoners staat het vrij die 
plaatsen aan de gemeente door te 
geven. 
 

Afscheid Monique Groenevelt 
We hebben haar een keer voorge-
steld in dit blad als gebiedsbe-
heerster en roemden haar voor de 
samenwerking en persoonlijk con-
tact. Maar vorige week ontvingen 
wij haar bericht dat zij per 1 oktober 
jl. overgeplaatst is naar gebied 
west met de kernen Werkendam en 
Sleeuwijk. Voor haar in de plaats is 
er een nieuwe gebiedsbeheerder 
aangesteld en dat is dhr. Stan de 
Blieck, email: 
s.deblieck@gemeentealtena.nl. 
Monique nogmaals bedankt! 
 

Bomen voor hoop 
De gemeente gaat in elke kern een 
boom planten in het licht van de 
Corona pandemie en de impact die 
het heeft gehad op ons allen. Bij 
het planten zal hier de nodige aan-
dacht aan geschonken worden. De 
gemeente heeft de Dorpsraad ge-
vraagd hier een mooie plaats voor 
uit te zoeken zoals u op de foto 
kunt zien (foto onderaan pagina). 
 
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 
 

De collecte voor HandicapNL heeft 
in 2021 in Andel het mooie bedrag 
van € 1070,67 opgebracht. Dit be-
drag zal zeker nog verhoogd wor-
den met de donaties die via de QR 
code zijn opgehaald. U leest dit 
zeker in een volgende uitgave van 
Aktu-Ael. 
Wij bedanken alle inwoners heel 
hartelijk voor deze gulle gaven.  
Wanneer alle gelden bij elkaar zijn 
verzameld vanuit de gemeente 
Altena, blijft de helft hiervan be-
schikbaar voor de volgende pro-
jecten: De Woonwerkboerderij 
Landgoed Kraaiveld, activiteiten-
centrum Markt 58 en woonvoorzie-
ning Bloesemhoff.  
Onze collectanten zijn we heel 
dankbaar voor hun inzet en tijd, 
zonder hen had dit nooit zo’n mooi 
bedrag kunnen worden.  
Heel hartelijk bedankt. 
 
Adri van Breugel 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

3  NOVEMBER  2021 
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ANDEL HEEFT GEEN 
NOTARIS MEER. EN DAT 
IS TOCH WEL JAMMER 
 
door Teus van Tilborg 
‘Andel verliest notaris, Rijswijk krijgt 
er één’, kopte het Brabants Dag-
blad onlangs. Inmiddels is het een 
feit. Het fraaie, monumentale pand 
aan de Julianastraat is geen nota-
riskantoor meer. Het betekent een 
einde aan een lange periode dat 
men in Andel voor tal van zaken, 
zoals het opmaken van een testa-
ment of de verkoop van een huis, 
naar de notaris kon. Maar liefst 136 
jaar. In deze bijdrage een overzicht 
van de notarissen die hier hebben 
gewoond en gewerkt. Het waren er 
negen, niet mee geteld degenen, 
die tijdelijk als waarnemer hebben 
gefungeerd toen er een vacature 
ontstond door vertrek of overlijden. 
Ik heb niet de intentie geheel volle-
dig te zijn. Van de te noemen nota-
rissen is veel meer te vertellen. 
Over hun nevenactiviteiten, veelal 
maatschappelijk gericht, bijvoor-
beeld. Deze bijdrage zou er te lang 
door worden. 
 
A.B. de Vries van Meerten 

De eerste 
notaris die 
ik heb 

kunnen 
achterha-

len is A.B. 
de Vries 
van Meer-
ten. In 
1885 wordt 
hij bij Ko-

ninklijk 
Besluit met 
als stand-

plaats Andel be-
noemd. Daarvoor 
was hij kandidaat-
notaris in Oud-
Beierland. De Vries 
van Meerten is ook 

maatschappelijk 
actief, evenals trou-
wens de meeste 
van zijn opvolgers. 
Hij is bijna tien jaar 
notaris in Andel. Hij 
overlijdt al jong, 49 
jaar oud op 6 april 
1895 in Loosduinen. 
Hij krijgt in de per-

soon van P. Lodder, kandidaat-
notaris in Meerkerk, een opvolger. 
Hij is op 26 januari 1859 in Goe-
derede geboren. Zijn kantoor an-
nex woning is aan de Voorstraat 
41, later vernummerd tot 36, nu 
Julianastraat. Ik heb (nog) niet 
kunnen achterhalen welk pand het 
was. In elk geval niet het pand 
waarin tot voor kort het notariskan-
toor was gevestigd. Dit pand, in het 
dorp bekend als het Maagdenhuis, 
is veel later gebouwd. Bij Koninklijk 
Besluit van 8 mei 1909 wordt hem 
op zijn verzoek, waarschijnlijk we-
gens ziekte, ontslag verleend. Hij 
verhuist naar Scheveningen waar 
hij in oktober 1911 overlijdt en be-
graven wordt. Ook hij is nog jong, 
52 jaar. 
 
C. Knook 

In de door het overlijden van Lod-
der ontstane vacature wordt C. 
Knook benoemd, kandidaat-notaris 
in Heteren. Op 13 september 1909 
treedt hij in functie. Andels Fanfare 
Corps brengt hem een serenade. 
Hij vestigt zich in het pand van zijn 
voorganger. Of hem dat niet bevalt, 
weet ik niet, maar hij laat in 1913 
door de plaatselijke aannemer D.G. 
Mans aan de Hoge Maasdijk een 
nieuwe woning bouwen. Het huidi-
ge pand nummer 46. Als hij naar 
Andel komt is hij nog vrijgezel. 
Want, zo is te lezen in een adver-
tentie in een van de streekbladen, 
in november 1909 verlooft hij zich 

met Iet van Zalingen uit Monniken-
dam. Hij heeft blijkbaar behoefte 
aan het drie, in plaats van zoals 
gebruikelijk, twee keer per dag ont-
vangen van post. Hij doet namelijk 
zijn best een derde postbestelling 
te krijgen. Niet duidelijk is of hem 
dat gelukt is. Andel is wellicht te 
klein voor hem, want hij wordt in 
1922 benoemd tot notaris in Apel-
doorn.  
 
A.G. Cool 

Tot er een 
opvolger is 

benoemd 
wordt het 

kantoor 
tijdelijk 

waargeno-
men door 
een notaris 
uit Zalt-

bommel. 
Die opvol-
ger komt er 
bij Konink-
lijk Besluit 
van 13 ja-
nuari 1923 

in de persoon van A.G. Cool, kan-
didaat-notaris in Beilen. Hij blijft 
slechts kort in Andel. In de zomer 
van 1928 krijgt hij een benoeming 
als notaris in IJsselstein. Kort voor 
zijn vertrek haalt hij nog wel de 
regionale kranten als gevolg van 
een rechtszaak. Hij moet in Den 
Bosch voor de Politierechter ver-
schijnen wegens het twee keer 
overtreden van de Wegenbelas-
tingwet. Hij had niet direct op ver-
zoek van een belastingambtenaar 
zijn wegenkaart getoond. De nota-
ris maakte er een principiële zaak 
van waar zeer uitvoerig verslag van 
wordt gedaan in de kranten. Hij 
wordt uiteindelijk ontslagen van 
rechtsvervolging.  
 
Na het vertrek van Cool volgt zijn 
collega G. van Willigen uit Almkerk 
hem in 1928 op. Het betekent dan 
ook het einde van het kantoor in 
Almkerk. Tien jaar is hij notaris in 
Andel. Hij overlijdt op 14 januari 
1938, 51 jaar oud na een korte 
ziekte. Hij wordt bijgezet in het fa-
miliegraf in Hellouw. “Hij heeft zich 
doen kennen als een zeer hoog-
staand persoon die algemeen was 
gezien”, schrijft De vijf rivieren, een 
regionale krant. 



ANDEL HEEFT GEEN 
NOTARIS MEER. EN DAT 
IS TOCH WEL JAMMER 
(vervolg) 
 
Jonkheer J.J.H. van Meerder-
voort 

G. Hollestelle neemt in hetzelfde 
jaar nog het notariaat over en 
koopt het pand van zijn voorgan-
ger. Daarvoor was hij kandidaat-
notaris in Ammerzoden. Net als 
Van Willigen is hij correspondent 
van de Onderlinge Brandwaar-
borgmaatschappij in Andel. Hoe 
Hollestelle aan het eind van zijn 
leven is gekomen, is algemeen 
bekend. Ik heb daar al enkele ke-
ren over geschreven. Tegen het 
eind van de Tweede Wereldoorlog, 
op 19 april 1945, wordt hij op een 
lafhartige manier door een 17-
jarige Duitse soldaat doodgescho-
ten toen hij van zijn evacuatieadres 
poolshoogte in Andel komt nemen. 
In 1946 komt er weer een notaris 
aan de Hoge Maasdijk wonen, 
Jonkheer J.J.H. Pompe van Meer-
dervoort. Hij houdt ook zitting in 
Almkerk. Op de fiets, aktetas aan 
de stang, gaat hij er met een me-
dewerker, notarisklerk, wekelijks 
heen. Bij zijn overlijden in 1969, 67 
jaar oud, schrijft het Nieuwsblad 
voor Gorinchem en Omstreken: “Hij 
was niet alleen notaris, hij stond 

bovendien voor 
iedereen klaar die 
zijn advies wens-
te.”  
 
S.Ph. A. Junge-
rius 
J. Oosthoek uit 
Gorinchem neemt 
tijdelijk de hon-
neurs in Andel 
waar totdat daar 
in november 1969 
S.Ph.A. Jungeri-
us, kandidaat-
notaris in Vlaar-
dingen wordt be-
noemd. Ook hij 
betrekt de woning 
met kantoor aan 
de Hoge Maasdijk 
46. In 1976 ver-
huist hij het kan-
toor naar het Maagdenhuis aan de 
Julianstraat. Iedereen kan een kijk-
je komen nemen.  
Het pand dus waar tot voor kort het 
notariskantoor van De Rivieren 
Notarissen was gevestigd.  Deze 
maatschap is ontstaan door een 
fusie in 1998 van de drie zelfstan-
dige kantoren in Andel, Dussen en 
Werkendam. Na het plotseling 
overlijden van notaris Jungerius 
wordt Robert Salomons zijn opvol-
ger. Hij is dan al kandidaat-notaris 
op het kantoor. Hij gaat per 1 janu-
ari 2013 met pensioen. Dan is hij 
notaris in Werkendam. In Andel 
wordt zijn plaats overgenomen 
door Cyriel Bongers. Hij is het die 
vorige maand met zijn collega Ste-
phan de Kort, notaris in Dussen, de 
verhuisdozen inpakt en overbrengt 
naar het nieuwe, laagdrempelige 
kantoor aan het Parelplein, het 
nieuwe hart van Giessen en Rijs-
wijk. Hij is dus de laatste notaris in 
Andel. Het monumentale pand aan 
de Julianastraat wacht op een 
nieuwe bestemming. 
 
 

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 toch een gift doen, dan kan 
dat door het te storten op bank-
nummer  NL64RABO0173629679 
t.n.v. Stichting Olopikidong’oe of 
maak gebruik van de onderstaande 
QR code met de QR-code app op 
uw telefoon. 

 
Hartelijke groet, 
Wilma van Andel 
Kees van der Linden 
 
 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Bestuursvergadering 

Daar zaten 
we dan op 
22 septem-
ber met het 

bestuur van de Oranjevereniging. 
Gezellig in de kas bij Pauline op 
gepaste afstand.  



ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
Bakje koffie met speculaas. Ieder-
een met zijn of haar verhaal, omdat 
we niet meer bij elkaar waren ge-
weest sinds juni ! Natuurlijk hadden 
we wel contact gehouden, want in 
de tussentijd hadden we wel eve-
nementen gepland s 
taan, maar die (zoals u wel weet) 
niet door konden gaan. De 
groepsapp draait dan overuren. 
En nu waren de nieuwe regels net 
bekend geworden….u kent ze in-
middels. Het ene bestuurslid zegt 
hier geen problemen mee te heb-
ben, een ander heeft hier juist veel 
problemen mee en een derde weet 
het allemaal niet meer. U mag van 
mij aannemen dat het op dat mo-
ment lekker warm werd in de kas, 
al stond de kachel uit…., maar we 
moesten wél een besluit nemen. 
Wat is het dan fijn dat we hier tóch 
uit komen met elkaar.  
We besluiten unaniem dat we voor-
lopig gaan voor alternatieven die 
voor iedereen toegankelijk zijn en 
we niet hoeven te controleren op 
QR-codes. Ondanks dat we hier 
echt mee struggelen, maken we 
deze keuze om te blijven voldoen 
aan onze waarde “verbinding” en 
we willen organiseren voor ieder-
een. In januari besluiten we op-
nieuw met de kennis die we dan 
hebben over welke mogelijkheden 
er zijn voor het organiseren van 
evenementen en wat dit betekent 
voor ons als Oranjevereniging.  

 
Iedereen uit het bestuur ging die 
avond op 22 september met een 
goed gevoel naar huis. 
 
Agenda 
Zaterdag 4 december hopen we, 
net als vorig jaar, een mooie kerst-
boom te gaan plaatsen bij de Toren 
en die vol te hangen met kerstver-
lichting. Hierover meer in de vol-
gende editie van Aktu-Ael. 
 
Zaterdag 18 december gaan we 
met de kinderen een kerstverlich-
tingstocht lopen door ons mooie 
dorp. Met een (zelf gemaakte) lam-
pion door de straten het Kerstge-
voel voelen, waarna de kinderen 
een kerstwens in de grote boom 
mogen hangen op het plein. Ook 
hierover de volgende keer meer. 
 
Bedankt 
Vanuit het bestuur willen we onze 
leden bedanken voor hun trouwe 
lidmaatschap. Gelukkig dat u ook 
het laatste anderhalf jaar lid bent 
gebleven of juist lid bent geworden! 
Reden voor het bestuur om door te 
gaan en te blijven zoeken naar 
mogelijkheden de inwoners te ver-
binden met elkaar. Nog geen lid? 
Stuur een mailtje naar 
w.steenhoven1@kpnplanet.nl. 
 
Oranje 
Waarom oranje en niet rood, wit, 
blauw of een heel andere kleur ??? 
Om antwoord te krijgen op die 
vraag moeten we natuurlijk de ge-

schiedenisboeken in. De oorsprong 
van de bekende ”oranjegekte” heeft 
te maken met de achternaam van 
ons koningshuis. Honderden jaren 
geleden trouwde Koning Hendrik III 
van Nassau en kreeg toen het 
Franse prinsdom Orange in zijn 
bezit, en hier zat de erfelijke titel 
‘Prins van Oranje’ aan verbonden. 
Toen de zoon van Koning Hendrik 
III stierf had hij geen kinderen met 
als gevolg dat de titel terecht kwam 
bij zijn 11-jarig neefje Willem van 
Nassau – voor de meeste onder 
ons beter bekend als Willem Van 
Oranje. Laat nou die naam Willem 
door de verschillende generaties 
heen binnen ons koningshuis zijn 
blijven bestaan. Misschien hadden 
ze Willem-Alexander anders Hen-
drik of Henk genoemd…. 
 
Verder 
Tijdens de rondvraag op de eerder 
genoemde vergadering op 22 sep-
tember kwam één van de bestuurs-
leden met een verrassend stukje uit 
het archief van de Oranjevereni-
ging in Andel. We zijn daar alle-
maal nog een beetje onderstebo-
ven van en moeten nog wat onder-
zoek verrichten, maar dat wij u 
hiervan later op de hoogte moeten 
gaan stellen, ook daarover waren 
we het met elkaar unaniem eens ! 
 
Hebben we nog een rondvraag 
voor u: volgt u ons al via Facebook 
en/of Instagram? 
 
Gerard Millenaar 

mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl


 
VACATURE: OPROEP-
KRACHT DRAGER  
Dragersgilde Altena verzorgt met 
een hecht, betrokken team van 
collega's draagwerkzaamheden op 
de dag van een uitvaart. 
 
Ben jij op zoek naar een flexibele 
(bij)baan, naast je werk of studie? 
Dan is dit werk misschien wel iets 
voor jou. Samen met andere dra-
gers draag je op een mooie manier 
bij aan iemands laatste wens. 
 
Wat vragen we verder van je? 
 Je bent representatief en kan 
goed samenwerken 
 Je bent enkele dagdelen per 
week beschikbaar 
 
Heeft deze vacature je interesse 
gewekt? Of wil je graag meer in-
formatie ontvangen over het werk, 
zie www.dragersgildealtena.nl.  
 
Neem dan contact op met Jan van 
Andel, 06-50984291 of mail naar 
info@dragersgildealtena.nl. 
 
 

 
RUNNING PAINT  
MARATHON  
BIJ BOEKPRESENTATIE 
 

Op 11 oktober jl. was de dag dat 
dorpsgenoot Henk van Noorloos 
precies 42,195 jaar voor de klas 
stond op het Willem van Oranje 
College. Reden voor hem om als 
de Running Painter nog een keer in 
actie komen. Rennen en tegelijk 
schilderen van 42,2 Running Paints 
(schilderijtjes) tijdens het lopen van 
een (halve) marathon langs de wo-
ningen van waaruit hij al die jaren 
naar ‘Het Willem’ fietste. 
 
De laatste kilometers, werd hij be-
geleid door oud-leerlingen, colle-
ga’s en oud-collega’s. De finish 
was in het leslokaal waar er samen 
met zijn huidige leerlingen een 
taartje kon worden gegeten op de 
goede afloop. Hier was meteen de 
presentatie van zijn boek ‘Een ma-
rathon klungelen voor de klas.’ Het 
eerste exemplaar werd uitgereikt 
aan oud-leerling Erik van Wijlen. 
De eerste 42 kopers ontvingen bij 

het boek een vers geschilderde 
‘Running Paint’ als unieke boeken-
legger.  
 
Rennen tegen Rampen van Edu-
kans is het goede doel dat met 
deze actie wordt ondersteund. Gif-
ten graag overmaken op 
https://henk-van-
noorloos.inactievooredukans.nl/  
 
Een marathon klungelen voor de 
klas bevat zo’n zestig verhaaltjes 
met foto’s, over zijn ontluisterende 
beginjaren, tientallen maffe acties 
voor het goede doel, vanaf 1979 tot 
de dag van vandaag.  
EEN MARATHON klungelen voor 
de klas is te koop voor € 19,95 via 
www.boekenbestellen.nl en voor 
afhalen www.willemwinkel.nl  
 
Henk van Noorloos 
henk@vannoorloos.net 
 
 
BALLONVAART 

 
2 september jl. was het dan einde-
lijk zover! Ik mocht mee met een 
ballonvaart. Het was een prachtige 
nazomer dag en goedgemutst stap-
te ik in de auto. Op weg naar Geer-
truidenberg. Samen met 5 mede-
passagiers was het even wachten 
op Roza Ballonvaarten. En daar 
kwam de jeep met de aanhanger 
aan en ook de kriebels in de buik. 
Het ging echt gebeuren! De mand 
werd uitgeladen en vaarklaar ge-
maakt. Daarna werd de ballon uit-
gerold, vastgemaakt aan de mand 

en gevuld met hete 
lucht. Aan ons pas-
sagiers de taak om 
de mand aan de 
grond te houden en 
op tijd in de ballon 
te stappen voordat 
de ballon de lucht in 
ging. In korte tijd 
stegen we naar gro-
te hoogte en geno-
ten we van het  

http://www.dragersgildealtena.nl/
mailto:info@dragersgildealtena.nl
https://henk-van-noorloos.inactievooredukans.nl/
https://henk-van-noorloos.inactievooredukans.nl/
http://www.boekenbestellen.nl/
http://www.willemwinkel.nl/
mailto:henk@vannoorloos.net


BALLONVAART 
(vervolg) 
 
prachtige uitzicht. De wind voerde 
ons naar Prinsenbeek, waar we na 
een uur landen op een afgesloten 
weiland waar koeien stonden. Ge-
lukkig kwam de eigenaar het hek 
open doen. Nadat alles was inge-
pakt zijn we officieel met champag-
ne gedoopt en ontvingen we een 
oorkonde uit handen van Ad Roza. 
Daarna was het tijd voor een bor-
reltje. Het was een prachtige erva-
ring. Bedankt Ondernemersvereni-
ging De Linden voor deze fantasti-
sche prijs en bedankt Roza Ballon-
vaarten voor een onvergetelijke 
vaartocht. 

Esmeralda Nieuwenhuizen 
 
 

Wat zijn we blij en dankbaar dat we 
op 8 september een ledenbijeen-
komst mochten houden. Na bijna 
1½ jaar elkaar weer ontmoeten. 
Het was een fijne middag, we be-
gonnen met koffie en thee met iets 
lekkers en daarbij voldoende tijd 
om elkaar te ontmoeten en te spre-
ken. Na de pauze hebben we nog 
een paar rondjes bingo gespeeld. 
Het was een gezellige ontspannen 

middag. De volgende middag zal 
zijn op 13 oktober, dan hebben we 
dhr. Korver uitgenodigd. Hij werkt 
onder de naam Korvera en tovert 
een lach op uw gezicht en verteld 
nostalgische verhalen. Respect en 
humor zijn de ingrediënten voor 
deze middag.  
 
In november hopen we een middag 
te houden op de 10e, dan zal dhr. 
Rob van Eck een lezing houden 
over Wereld religies, natuurlijk gaat 
deze lezing vergezeld van mooie 
plaatjes van over de hele wereld. 
Het gaat deze middag vooral over 
de 5 grote wereldgodsdiensten: n.l. 
Christendom, Hindoeïsme, Boed-
dhisme, Jodendom en de Islam. 
Wilt u hier meer over weten dan 
bent u van harte welkom, we be-
ginnen om 14.30 uur en de middag 
wordt gehouden in de Schutskooi 
aan de Beatrix straat.  
 
Verder wil ik u wijzen op de actie 
van KBO/PCOB die gestart is op 
dinsdag 28 september jl. Toen was 
er een inspiratie evenement. Daar 
is ook de academie geopend door 
Marga van Praag. Wilt u weten wat 
dat inhoudt, ga dan naar de site 
www.KBO/PCOB.nl/academie. U 
vindt hier heel veel informatie over 
allerlei onderwerpen die belangrijk 
zijn voor senioren. U kunt hier een 
keuze maken uit onderwerpen zo-
als: Welzijn, Zingeving, koopkracht 
enz. Een echte aanrader. Wan-
neer u meer wilt weten over 
KBO/PCOB kunt u via de website 
heel veel informatie vinden voor 
ons als senioren.  
 
Binnen de regio Altena zijn we op 
21 september bij elkaar geweest. 
Dhr. Edward Niessen heeft ons 

verteld over de plannen van 
KBO/PCOB en de ideeën die we 
kunnen gebruiken binnen onze 
afdeling. Begin 2022 willen we daar 
iets mee gaan doen, bij voorbeeld 
voor jongere senioren. Onze activi-
teit die we graag willen behouden, 
kunnen we dus ook inzetten voor 
elkaar en onze oudere senioren.  
Ga gewoon eens kijken op de site 
van KBO/PCOB en doe er uw 
voordeel mee. Wij zouden het fijn 
vinden als u uw gaven/talenten in 
wilt zetten voor onze afdeling en zo 
een belangrijke inbreng hebt bin-
nen onze afdeling. Denk eens na 
over wat u wilt wanneer u niet meer 
in het arbeidsproces betrokken 
bent en daarnaast nog iets kan 
doen voor uw medemens. Het is 
belangrijk om op een sociale ma-
nier betrokken te blijven bij onze 
samenleving. Er zijn mogelijkheden 
genoeg. Meld u aan bij de PCOB 
en kom ons helpen.  
 
Hebt u vragen dan kunt u terecht 
bij: secretaresse: Nellie Hobo 
0183-442340, penningmeester: 
Arie van den Bogerd 0183-442365, 
bestuurslid: Marja Versteeg 0183-
512944 of voorzitter: Adri van 
Breugel 0183-442013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbo/PCOB.nl/academie


ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Rabo Clubsupport!  

Dit jaar 
hebben wij 
onze mu-

ziekvereni-
ging weder-
om inge-

schreven. 
De Rabo-

bank investeert een deel van hun 
winst terug in de maatschappij. 
Onder meer door clubs en vereni-
gingen financieel te steunen, bij-
voorbeeld om muziekinstrumenten 
te kopen of speelvelden aan te 
leggen. 
Om te kunnen stemmen, dien je lid 
te zijn van de Rabobank. Je stem 
uitbrengen kan via de Rabo App of 
via Internetbankieren. Stemt u op 
Andels Fanfare Corps van 4 t/m 25 
oktober, alvast bedankt! 
Mocht je nog geen lid zijn én wil je 
meer informatie lezen, ga dan naar 
https://www.rabobank.nl/leden/li
d-worden 
 

Concert 9 oktober 2021 
Op 9 oktober heeft het jeugdorkest 
en het groot orkest van AFC samen 
met muziekvereniging Oranje Har-
monie uit Wouw een concert gege-
ven ter voorbereiding op het Altena 
Streekfestival. Wij willen iedereen 
bedanken die gekomen is om te 
komen luisteren. Het was een 
mooie muzikale avond. Ook willen 
wij muziekvereniging Oranje Har-
monie uit Wouw bedanken voor 
hun komst.  
 
Streekfestival 
Op 23 oktober 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 feed-
back van een jury. U bent van harte 
welkom op zaterdag 23 oktober in 
Dorpshuis Tavenu/Sporthal De Iris 
te Nieuwendijk. Het jeugdorkest 
speelt rond 11:00 uur en het groot-
orkest rond 18:30 uur. Het festival 
begint om 9:30 uur.  
Het is hierbij belangrijk om te ver-
melden dat het Testen voor Toe-

gang zal gelden. Dit is een maatre-
gel die noodzakelijk is om een vei-
lig Streekfestival te kunnen organi-
seren. Dit betekent dat alle deel-
nemers 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 verkoopstent 
bij de Romboutstoren. 
 
Horizons  
Na maanden waarin we leefden 
van persconferentie naar perscon-
ferentie, diverse maatregelen 
waaraan we ons moesten houden 
en op 1.5m moesten repeteren is 
er dan eindelijk licht aan het einde 
van de tunnel. Het Andels Fanfare 
Corps geeft op 20 november in 
samenwerking met zangeres Joëlle  
van Andel een prachtig winter- 
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ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
concert, waarin het thema Horizons 
centraal staat. Voor het Andels 
Fanfare Corps betekent dit het licht 
aan de horizon, waarin we weer 
met z'n allen onze passie kunnen 
uitoefenen en waarin we weer de 
verbinding met elkaar vinden door 
middel van het maken van muziek. 
Naast prachtige, warme en winter-
se klanken uit de instrumenten zal 
Joëlle van Andel haar stem laten 
horen samen met het orkest. Dit 
geeft een mooie diversiteit aan de 
avond. U zult echt een avondje uit 
zijn. Het winterconcert zal opge-
nomen worden door Mirasound en 
uitgezonden worden op kerstoch-
tend op AltenaTV. Omdat het een 
tv opname betreft, zullen we het 
concert 2 maal opvoeren met een 
pauze ertussen. Wij hopen u te 
zien op 20 november, zodat u zich 
kan laten betoveren in de wonder-
lijke klanken van de winter. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via De Voorste 
Venne Drunen. 
 
Digitale Heraut 
Wilt u ook ons digitale clubblad 
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf 
u nu gratis in via 
pr@andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 
 

Op donderdag 21 oktober is het 
dan zover! De kinderen van groep 
1 t/m 4 zullen die ochtend aan het 
werk gaan met leuke spellen en 
knutsels. Natuurlijk zingen we ook 
liedjes! De ochtend start om 9.00 
uur (inschrijven vanaf 8.45 uur) en 
eindigt om 12.30 uur. De kinderen 
van groep 5 t/m 8 zijn in de middag 
welkom vanaf 13.45 uur (moment 
van inschrijven en start om 14.00 
uur) en de VBC eindigt voor hen 
om 17.00 uur. Jij komt toch ook? 
Het thema is: Duik erin!  
 
We hebben een gaaf spel bedacht!  
Ter afsluiting is er in de avond voor 
de kinderen van groep 3 t/m 8 nog 

een online bingo waarbij je hele 
leuke prijzen kunt winnen. Daarbij 
zijn er 2 rondes (groep 3, 4, 5 
18.30-19.30 uur en groep 6, 7, 8 
van 19.45-20.30 uur). 
 
Natuurlijk is er ook een kerkdienst 
in de Hervormde Kerk in Andel 
waarbij het thema centraal zal 
staan. Deze zal plaatsvinden op 
zondag 24 oktober om 17.00uur. 
Geef je dus nog gauw op via 
jeugdwerk@hervormdandel.nl en 
zet daarbij ook in welke klas je zit. 
We zien jullie dan! Het VBC-team 
 
Charissa Kant 
 
 
CORNELIS REDERT, EEN 
VERGETEN SCHRIJVER 
EN DICHTER 
 
Dit is de titel van een artikel in deel 
29 van de Historische Reeks Land 
van Heusden en Altena dat op 21 
oktober verschijnt. Het gaat over 
een oud-inwoner van Andel, die 
bekend geworden is, maar inmid-
dels ook weer vergeten is, door zijn 
boeken en gedichten. Vooral zijn 
boek Storm en Stilte waarin hij zijn 
indrukken van het eerste oorlogs-
jaar weergeeft, heeft landelijke be-
kendheid gekregen. Aangrijpend is 
zijn verhaal over de oorlogshande-
lingen op de Grebbeberg. Gedich-
ten verschenen in tal van landelijke 
bladen.  
 
Naast een uitvoerig portret van 
deze oud Andelnaar bevat deel 29 
weer veel andere interessante arti-
kelen. Over de Middeleeuwen, zo-
als over de bewoners van de Groo-
te Waard, die streden tegen het 
water. Over het Munnikenhof in 
Wijk en de oor-
sprong van de 
namen van dor-
pen en buurten 
in Altena. Er is 
ook aandacht 
voor Hugo de 
Groot die 400 
jaar geleden, in 
1621, ontsnapte 
uit Slot Loeves-
tein. Indrukwek-
kend is het arti-
kel over de exe-
cutie van een 
sodomiet in 

1730 in Heusden en aangrijpend is 
het verhaal over de hulp die na de 
overstromingen van 1740-1741 aan 
Altena werd geboden. Er zijn ook 
mooie herinneringen aan het Slot 
te Heesbeen. Emotioneel is de 
afscheidsbrief van een schoenma-
ker die gedwongen in het leger van 
keizer Napoleon diende. 

 
Dit deel bevat ook persoonlijke 
herinneringen aan de veerboot 
Sleeuwijk-Gorinchem. Mars van 
den Assem vertelt over zijn jeugd 
aan de Uppelse Dijk in Almkerk. 
Bijzonder zijn de herinneringen aan 
opperwachtmeester Daniël de Gast 
die vanaf 1950 in de gemeente 
Eethen werkzaam was. Waardevol 
zijn ook de herinneringen van vier 
generaties brandweerfamilie Van 
Helden in Genderen en Wijk en 
Aalburg. Het artikel over de coron-
apandemie in Altena maakt dit deel 
compleet. Deel 29 telt 390 bladzij-
den met veel illustraties en is in 
Andel voor € 20,- te koop bij drogis-
terij Verbeek aan de Beatrixstaat. 
 
Teus van Tilborg 
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'KERST IN ALTENA  
EDITIE 2021'  
 
Na het enorme succes van vorig 
jaar was al snel duidelijk dat er een 
tweede editie moest komen. Op 
zaterdag 11 december zal 'Kerst in 
Altena' weer gevierd worden. 
 
Kerst in Altena, een initiatief gestart 
via Facebook, is nu al niet meer 
weg te denken uit alle dorpen van 
de gemeente Altena. In 2020 gin-
gen duizenden kinderen en vol-
wassenen naar buiten om geza-
menlijk Kerst te vieren. 
 
Een speurtocht, een kleurwedstrijd, 
kraampjes, spelletjes, oliebollen, 
kerstkoekjes, kadootjes, levende 
Kerststallen, de kerstman, warme 
vuurkorven, heel veel lichtjes en 
een ontzettende hoeveelheid ge-
zelligheid; dat was Kerst in Altena 
in 2020. 
Samen met alle vrijwilligers in alle 
dorpen gaan we proberen dit suc-
ces dit jaar te herhalen.  
Om te beginnen is er een speur-
tocht waarbij kinderen door het 
dorp gaan lopen en gaan speuren 
naar plaatjes van rendieren, kerst-
mannen of kerstbomen. Deze 
raamstickers worden verkocht en 
kunnen dan voor het raam hangen. 
Er zal online ook een speurkaart 
komen die u uit kunt printen om 
samen met uw kinderen op zoek-
tocht kunt gaan naar de afbeeldin-
gen achter de ramen bij de mensen 
thuis. Gelijktijdig met de speurtocht 
houden we de succesvolle 'Licht-
jestocht'. Anders dan vorig jaar 
houden we dus deze twee tochten 
gezamenlijk.  
 
De 'speurtocht' en 'lichtjestocht' 
worden gehouden van 17.00-21.00 
uur. 
We roepen u op om fietsen te ver-
sieren met lichtjes, bolderkarren te 
verlichten, lampionnen op te steken 
en wandelwagens mooi te versie-
ren met honderden lichtjes om zo 
een betoverende kerstsfeer te cre-
eren. 
 
Ook roepen wij op om uw tuin, 
stoep, of raam te versieren met 
duizenden lichtjes. Voor de mooist 
versierde tuin of raam hebben we 
dit jaar een aantal prachtige prijzen 
klaar liggen. Ook vragen wij u crea-

tief te zijn met het uitdelen van 
snoep, kerstkoekjes, warme cho-
comel, oliebollen of andere lekker-
nijen. Maak een mooie kraam, zet 
de lekkernijen klaar in een mooie 
mand of laat het uitdelen aan de 
kinderen door de echte kerstman. 
 
Nieuw dit jaar is de 'Reuze Kerst 
Rommel Route'. Zet tussen 17.00 
en 21.00 uur uw niet gebruikte 
Kerstartikelen (of andere niet ge-
bruikte spulletjes) buiten in de tuin 
of op de stoep en ga als een echte 
koopman/koopvrouw uw spulletjes 
verkopen.  
 
Voor de Kleurwedstrijd zijn ook dit 
jaar weer prachtige prijzen te win-
nen in de diverse leeftijdscatego-
rieën. De kleurplaten kunt u bin-
nenkort uitprinten via de facebook-
pagina en worden uitgedeeld door 
onze onmisbare ambassadeurs in 
alle dorpen van de gemeente Alte-
na.  
 
Doet u dit jaar mee? 
Meer info is te vinden via de face-
bookpagina: 'Kerst in Altena'. Hier 
kunt u zich per dorp opgeven door 
uw adres onder de post van uw 
dorp te zetten. Zo weten anderen 
dat er bij u iets te doen is of een 
plaatje te zoeken is voor de speur-
tocht. Word lid van de facebook-
groep en blijf op de hoogte van het 
laatste nieuws. 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op via Facebook met de ambassa-
deur van Andel, Janneke Hazelaar-
Boer. 
 
"Samen maken we Kerst in Altena". 
 

 
Rabo Clubsupport! 
Dit jaar hebben wij onze Stichting 
weer ingeschreven. De Rabobank 
investeert een deel van hun winst 
terug in de maatschappij. Onder 
meer door clubs en verenigingen 
financieel te steunen. Wij kunnen 
natuurlijk dit geld ook goed gebrui-
ken, want inmiddels zijn we weer 
gestart met de cursussen. Het geld 
kunnen we besteden aan materiaal 
dat we moeten gebruiken om de zo 
nodige aanpassingen te doen die 
Covid-19 met zich meebrengt. Als 
eerste hebben de zorginstanties de 
lessen gedaan en enkele bedrij-
ven,. Nu volgen ook weer de alge-
mene cursussen in novem-
ber/december.  
 
Om te kunnen stemmen, dien je lid 
te zijn van de Rabobank. Je stem 
uitbrengen kan via de Rabo App of 
via Internetbankieren. Stemt u op 
Stichting Reanimatie en AED on-
derwijs Altena, U vindt ons onder 
de kop Reanimatie Altena, van 4 
t/m 25 oktober, alvast bedankt! 
 
Mocht je nog geen lid zijn én wil je 
meer informatie lezen, ga dan naar 
https://www.rabobank.nl/leden/li
d-worden 
 
Namens Reanimatie Altena 
Ria van der Linden-Verhoeven. 
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