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Andel. Maandelijks verschijnt AktuAel, 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 inhoud. Overnemen van teksten uit
dit blad is toegestaan.
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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
30
Seizoen 2020 - 2021
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook
dat dit Andelse dorpsblad moet
blijven, dan kunt u ‘Vriend van
Aktu-Ael’ worden. Hieronder vindt
u de gegevens om het dorpsblad
financieel te ondersteunen.
Rekeningnummer:
NL17RABO0341519677
t.n.v.
Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften
zijn van harte welkom.

INLEVERDATA KOPIJ
VOOR 2021
Dit zijn de data voor het inleveren
van de kopij in 2021.
2 juni 2021
8 september 2021
6 oktober 2021
3 november 2021
1 december 2021
Kees en Ria van der Linden

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN
Gelukkig is er weer wat verruiming
in de coronamaatregelen. De winkels mogen gewoon open al zijn
er nog wel wat beperkingen en u
kunt weer gewoon in uw eigen
omgeving uw inkopen doen. Horeca en sportscholen zien met
veel ongeduld uit naar mogelijkheden voor hun onderneming.
Veel ondernemers hebben last
gehad van terug lopende omzetten en blijvende vaste kosten. Als
ondernemersvereniging hebben
we ook een klein gebaar gemaakt
door hen aan te bieden dit jaar
voor een symbolisch bedrag lid te
blijven van "De Linden". Tevens
hebben we een mooi netto bedrag
overgehouden van de Paas ontbijt/brunch box. Uiteraard gaan we

hier discreet mee om en publiceren we niet wat en aan wie.
Langzamerhand kunnen we ook
weer gaan denken aan plannen
voor de herfst. Waarschijnlijk is er
dan meer mogelijk als iedereen
die het wil een vaccinatie heeft
gehad. Naast belangenbehartiging is netwerken ook een belangrijk element van het lid zijn van
een ondernemersvereniging, dat
hebben we moeten missen, al
meer dan een jaar, maar dat gaan
we inhalen en als u een suggestie
heeft zien we uw reactie graag
komen via info@ovandel.nl. Ook
gaan we er van uit dat we deze
herfst weer gewoon een ledenvergadering kunnen houden. De
belangenbehartiging richting de
overheid laten we nu zoveel mogelijk via het Ondernemershuis
lopen. Maar dat wil niet zeggen
als u iets heeft hiervoor, dat u ons
niet kunt benaderen. Graag zelfs,
want dan kunnen we het blijven
volgen en controleren of het de
aandacht gekregen heeft die het
nodig heeft.
We zijn nog wel van plan om de
Romboutsprijs uit te reiken voor
de zomervakantie. Maar in welke
vorm dat we dat kunnen doen is
sterk afhankelijk van wat er mogelijk is. We hebben al verschillende
data in de agenda gehad, maar
de coronamaatregelen verhinderden dat het met een beetje publiciteit te doen. We gaan er van uit
dat we in het juninummer van Aktu-Ael daar meer over kunnen
vertellen.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf

GEVONDEN
Gevonden: Fietstas met inhoud in
centrum Andel. Voor informatie
kunt u bellen 0183-443155 of 0633022813. Ik hoop dat de eigenaar dit leest en zich meldt.
Karl Krause

NOOT VAN DE REDACTIE
Heb je al inspiratie, vroeg Kees
deze week aan mij. Ja, wat zal ik
zeggen, nog niet zoveel, want er
gebeurt zoveel in ons land, ons
dorp en buiten de grenzen, dat ik
moeite heb om het allemaal te
rangschikken. Toch ga ik het proberen, want er gebeuren heel veel
mooie dingen, ook in ons dorp.
Koningsdag hadden we en fijn dat
we de verjaardag van onze koning
mochten vieren, niet zoals wij het
al zoveel jaren gewend waren,
maar toch voelde het feestelijk.
Een groots feestje was er niet,
ook voor het koninklijk gezin niet,
maar je kunt er toch met elkaar
een feestje van maken, thuis of
met een paar mensen buiten in de
tuin of op een pleintje in het dorp,
waar AFC op sommige plaatsen
kwam helpen met het zingen van
het Wilhelmus. Kleine dingen,
maar die kunnen ook goed en
belangrijk zijn. De Oranjevereniging liet zich weer van de goede
kant zien en had een mooi programma georganiseerd, met in
achtneming van de regels. Een
heerlijk ontbijt konden we afhalen
bij de Toren en ook heerlijke tompoezen, vooraf gereserveerd,
maakten er toch weer een feestje
van.

NOOT VAN DE REDACTIE
(vervolg)
Ook was er in ons dorp één persoon die een lintje kreeg, want ook
dat ging natuurlijk anders, geen
aubade op het plein met aandacht
voor de heer Frank van Sebille uit
de Kerkstraat die lid in de orde van
Oranje Nassau is geworden. Wij,
dorpsgenoten feliciteren hem op
deze manier, via Aktu-Ael van harte met deze waardering en hopen
dat hij er toch van heeft genoten.
Dan was er ook 4 en 5 mei, ook
hier was het sober, maar we konden kijken naar indrukwekkende
speeches in de Nieuwe kerk en op
de Dam en ons realiseren hoe
goed wij het hier hebben en hoe vrij
we hier zijn, terugkijkend op 76 jaar
bevrijding, ondanks de beperkingen
van Covid-19 die we nu hebben.
Hiervan weten we dat dat gedeeltelijk over zal gaan en hoe zal het
nieuwe normaal eruit zien. Herdenken is ook vooruit kijken en elkaar
respecteren om wie, wat of hoe we
zijn, zonder daar een oordeel aan
te hangen, moeilijk zeker, maar het
kan, dat heeft ook de geschiedenis
laten zien. Er werd veel gevlagd en
dat doet goed, ook dat geeft saamhorigheid. De les die we uit dit alles
mogen leren is dat we het met elkaar zullen moeten doen en hoe
moeilijk kan dat zijn.
Plotseling overleed op 14 april
Joost van der Ley uit de Hoofdgraaf. Vorig jaar november overleed zijn vrouw Mientje van der
Ley-Kwetters en nu zo snel na haar
is Joost er niet meer. Een bekend
gezicht in ons dorp en altijd in voor
een praatje. Jaren heeft hij gewerkt
bij Tankens bv en zodoende kende

veel mensen hem in ons dorp. Wat
een verdriet voor zijn kinderen en
kleinkinderen dat ze zo snel na hun
moeder en oma, hun vader en opa
moeten missen. Wij wensen hen
allen veel sterkte en kracht.
De mei editie van Aktu-Ael heeft
deze keer een bijzondere voorkant,
want wat zal het straks, als rondom
de
Lindebomen
de
planten/bloemen gaan uitkomen, een
prachtig gezicht zijn met al die verschillende kleuren. Wij hopen en
wensen dat de mensen dit waarderen en ervoor zullen zorgen dat het
ook zo mooi blijft door er met elkaar op te letten dat er niet vernield
gaat worden en dat de honden en
katten er niet hun behoeftes in
gaan doen, want dat zou zo jammer zijn. Laten we er met elkaar
van genieten, er is heel hard aan
gewerkt en voor gelobbyd om dit
voor elkaar te krijgen, dank daarvoor.
Het ‘spoken word’ van Amara van
der Elst, op de Dam in Amsterdam
bij de Nationale Herdenking 2021
heeft heel veel indruk gemaakt op
mij/ons en wil ik hieronder afdrukken voor de mensen die het niet
gehoord of gezien hebben.
waar woorden tekortschieten
raakt de waarheid het hardst
wat gedaan is zouden we liever
vergeten
maar niet de lessen die het meebracht
want waar de een niet weet
kan de ander aanvullen
waar we nooit geweten
is soms het schadelijkst
soms willen we alles maar loslaten
maar wanneer we de handen

openvouwen
zien we niet wat we allemaal op
ons rug dragen
de rouw zelfs voor onszelf onzichtbaar geworden
de wonden ondichtbaar
want hoe verzacht je oude pijn
met nieuwe woorden?
is het ‘geleden onder’ of ‘gestreden voor’
wanneer twee verhaallijnen door
mijn bloed stromen
waar Indo en Nederlander in één
lichaam samenkomen
wie is dan de sterkste vechter in
de kooi?
ik leerde half en half maken heel
mooi
er is gevochten en gevallen voor
waar ik nu sta
ogen nog vochtig in dankbaar
bestaan
bewust van verleden
wijzer in het heden
de pijn morgen nog steeds niet
volledig verdwenen
er zijn wonden onder de huid die
niet helen
nog honderden ongehoorde verhalen te delen
je hoort de echo in de stilte
niet wie harder schreeuwt
maar stiller denkt
niet wie harder schreeuwt
maar stil herdenkt
Ria van der Linden-Verhoeven

EVENEMENTEN KALENDER
MEI 2021

OKTOBER 2021

16 Geref. Kerk: Jeugddienst met
Corine Zonnenberg.
30-5 t/m 6-6
AFC: Online collecte ’Anjeractie Pr. Bernhard
Cultuurfonds’.
30 Herv.Kerk: Jongerendienst met ds. Ouwehand.

9 AFC: Try-out concert, jeugd- en groot orkest.
18-10 t/m 23-10
Collecte: Stichting Olopikidong’oe.
23 AFC: Altena Streekfestival.

JUNI 2021

NOVEMBER 2021

AFC: “Horizons” concert met TV opname.

2 Sparta ’30: Freestyle / Panna voetbalshows,
aanvang 14.00 uur.
5 AFC: HaFaBra concert, organisatie K&B
Meeuwen.
19 AFC: Praktijk examens.
20 Geref. Kerk: Jeugddienst met Corné Burger.
26 Sparta ’30: Oranjefestival, aanvang 13.00 uur.

DECEMBER 2021

JULI 2021

Alle evenementen zijn onder voorbehoud.

Week 50/51
AFC: Kerstconcert jeugdorkest.
24 AFC: Kerstzangdienst Heusden.

JANUARI 2022
1 AFC: Nieuwjaarsconcert.

10 AFC: Klapstoeltjesconcert + jaarafsluiting.

AUGUSTUS 2021
23 AFC: Eerste repetitie seizoen 2021/2022.

SEPTEMBER 2021
18 AFC: Slaatjesactie.

Nieuw

Andel heeft in die tijd ongeveer
1200 inwoners, zo blijkt uit de vele
overzichten die na de oorlog worden gemaakt. Daaruit blijkt tevens
dat 5% van het aantal woningen is
verwoest. 50% van de bewoners is
geëvacueerd. Dit zijn de bewoners
van Neer Andel (Benedeneind). 60
mannen, 40 vrouwen en 100 kinderen zijn (op de een of andere
manier) door de oorlog getroffen.
De geëvacueerde bewoners komen
in de loop van de tijd weer terug in
hun dorp en in hun woningen.
Soms ver na de bevrijding. Bij terugkeer treffen ze vaak een vervuilde woning aan en worden
voorwerpen vermist. Ook uit het
gemeentehuis, zo blijkt uit deze
advertentie. Kortom, de Duitsers
hebben flink huisgehouden in het
dorp.

NA DE OORLOG WORDT
DE BALANS OPGEMAAKT. ALLE LEED IS
NOG NIET VOORBIJ.
door Teus van Tilborg
Mei is de maand waarin we stilstaan bij het einde van de Tweede
Wereldoorlog. We herdenken de
slachtoffers en vieren een dag later
de bevrijding van de Duitse overheersing. Vorig jaar heb ik in een
aantal artikelen aandacht besteed
aan de gevolgen van de oorlog
voor ons dorp. Deze maand nog
eens aandacht voor de oorlog met
het accent op de periode na de
bevrijding.
Met de bevrijding op 5 mei komt
het leven in het dorp weer langzaam op gang. In het gemeentehuis wordt de balans opgemaakt
van onder andere de beschadigde
gebouwen, de slachtoffers en de
opgelopen schade. Maar ook van
het aantal personen dat in Andel
geëvacueerd was. In totaal ging het
om ongeveer 800 personen, hoofdzakelijk uit de toenmalige gemeenten Eethen en Wijk en Aalburg.
Tussen juni 1944 tot en met juli
1945 waren er ook evacuees uit
Zeeland. De gemeente bepaalde
bij wie ze ondergebracht werden.
Uit het overzicht blijkt dat er ook
evacuees uit Rotterdam waren.
Zoals uit de afbeelding blijkt, wilden
de Duitsers graag op de hoogte

gesteld worden hoeveel personen
uit het westen van het land er in
Andel verbleven. In potlood zijn de
aantallen op de brief vermeld. De
evacuees waren op veertien adressen ondergebracht. De kwartiergevers waren gehouden zelf wat in te
schikken en met minder genoegen
te nemen dan ze gewoon waren.
Men kreeg wel een financiële vergoeding. Behalve de personen die
om oorlogsgeweld onderdak kregen, moest ook voor korte of lange
termijn inkwartiering geboden worden aan Duitse soldaten. Het kon
in sommige woningen dan ook erg
druk zijn.

Vordering van glas
Veel woningen en gebouwen hebben schade opgelopen en moeten
dus hersteld worden. Er is een gebrek aan glas. Vandaar dat de gemeente bij acht tuinders glas vordert. Bij Arend Noorloos het meeste, 300 ruiten (ook een aantal van
244 wordt genoemd). Anderen die
glas moeten inleveren zijn: P.
Nieuwenhuizen, I. den Dekker, D.
de Waal, P.H. van Andel, G. de
Lorm, T. Crielaard en A. Tankens.
Zij krijgen hiervoor een financiële
vergoeding. Omdat hij het meeste
glas moet inleveren, 75% van de
totale oppervlakte, krijgt Noorloos
vijf gulden per ruit uitgekeerd. De
anderen moeten het met een gulden minder doen. Voor Noorloos
was het zijn hoofdberoep (tuinder).
UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ :
2 JUNI 2021

NA DE OORLOG WORDT
DE BALANS OPGEMAAKT. ALLE LEED IS
NOG NIET VOORBIJ.
(vervolg)
Voor de meeste anderen
een nevenberoep.

is het

Landbouwers die als oorlogsslachtoffer in aanmerking wensen
te komen, kunnen een verzoek om
financiële steun indienen bij de
Rijksdienst voor Landbouwherstel.
Een tiental maakt daarvan gebruik.
Er wordt goed in de gaten gehouden of de steun (nog) wel nodig is.
Dit laat een brief van burgemeester
G.A. Bax zien waarin hij verzoekt
de steunverlening aan enkele met
namen genoemde landbouwers de
steunverlening te beëindigen. Als
reden daarvoor geeft hij de inkomsten aan die ze hebben uit de
oogst. Daarnaast vermeldt de brief
de namen van landbouwers waarvan hij vindt dat onderzocht moet
worden of de aangevoerde omstandigheden op grond waarvan ze
steun krijgen nog wel volledig aanwezig zijn. Voor twee andere landbouwers verzoekt hij de vergoeding
te verhogen.
In de oorlog, maar ook nog lang
daarnaar waren veel artikelen op
de bon. Dit met de bedoeling goederen eerlijk onder de bewoners te
verdelen en om hamsteren te voorkomen. Al voor de oorlog, in 1939,
ging suiker als eerste op de bon.
Als laatste is, we zijn dan al in
1952, de koffie weer vrij verkrijgbaar, zonder dus bonnen in te behoeven leveren. Een schaars artikel na de oorlog zijn rijwielbanden.
Met ingang van 1 september 1945
komen landarbeiders en boeren
met melkvee in aanmerking voor
rijwielbanden. Echter uitsluitend
degenen, die een afstand van meer

dan vijf kilometer moeten afleggen
naar de plek waar ze de werkzaamheden verrichten en ze geen
andere vervoermiddelen hebben.
Voor anderen, niet agrariërs, geldt
een afstand van 20 kilometer om
banden te krijgen. In de lokale
kranten verschijnen bekendmakingen met wat op de bon verkrijgbaar
is.
Gebrek aan alles
Na de oorlog was er gebrek aan
alles. Diverse hulpacties worden op
touw gezet. Een heel bekende is
de HARK, wat staat voor Hulpactie
Roode Kruis. Inwoners van Andel
profiteren daar ook van. Het plaatselijk comité deelt aan slachtoffers
van de oorlog dames- en meisjesmantels uit. Elke inwoner krijgt een
pond bloem of havermout. Alle
mannen boven de achttien jaar
ontvangen gratis een doosje met
tien sigaretten en alle inwoners
ontvangen een gratis ei. Verder
worden via Landbouwherstel stamboekgeiten in het vooruitzicht gesteld. Of dit ook werkelijk gebeurd
is, vertelt de geschiedenis niet.
Hulp is ook gekomen vanuit het
buitenland, van een gemeente uit
Denemarken. Althans dat kan afgeleid worden uit een bedankbrief,
gedateerd 4 oktober 1945, van
gemeentesecretaris
Mart.
van
Rijswijk. Niet duidelijk is aan wie hij
de brief richt. Hij schrijft dat de inwoners door bemiddeling van het
Rode Kruis een zending bloem uit
Denemarken hebben ontvangen
waarvoor hij hartelijk bedankt. “Met
grote dankbaarheid heeft de bevolking van Andel dit geschenk aanvaard en is daar ten zeerste erkentelijk voor. Wij als Nederlanders
zullen de hulp welke op zo ruime
wijze werd ontvangen uit diverse
landen, niet gemakkelijk vergeten.”
Van Rijswijk memoreert ook de
hongerwinter die duizenden Neder-

landers het leven heeft gekost.
Over Andel schrijft hij: “Ook ons
dorp van 1200 zielen is het leed
van de oorlog niet gespaard gebleven. Tal van burgers werden bij
bombardementen gedood.” Hij beschrijft ook het gedrag van de Duitsers. “Ze traden veelal als zwijnen
op en roofden en moordden er lustig op los. Alles was vervolgens van
hun gading. Geen enkel bezit was
veilig.”
Van Rijswijk heeft de brief in het
Nederlands geschreven. In 2014
kreeg ik via het Streekarchief
Langstraat Heusden Altena de
Deense vertaling in bezit. Die had
hem ontvangen van een hotel in
Den Bosch. Een bij naam genoemde gast uit het Deense Padborg
logeerde daar en had de brief daar
achter gelaten. De directie van het
hotel was zo attent de brief naar
het Streekarchief in Heusden te
sturen.

Restauratie Romboutstoren
Deze maand zal Tankens Andel BV
met de werkvoorbereidingen beginnen en vanaf 24 mei zal de
bouwplaats ingericht worden. Ook
het kapelletje zal een verduurzaming ondergaan.
Aan het einde van het jaar zullen
we dan het resultaat zien. Een hele
klus waarover wij u elke maand
zullen informeren, via de uitvoerder.

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
Leilindes
Na enkele weken zagen we de
plantjes al groeien. Diverse bewoners werden al ongerust, omdat ze
zo klein waren. Gelukkig hebben
we hovenier Schutte, die hier nog
jaren toezicht op houdt. Diverse
bewoners waren benieuwd naar de
soorten van beplanting. Vandaar
dat we de hovenier gevraagd hebben hier een collage van te maken
met de namen erbij zoals u in dit
blad afgedrukt ziet staan. Wij zijn
als Dorpsraad heel tevreden over
de afwikkeling door de gemeente,
de hovenier en de architect van dit
project. Dat blijkt ook uit de vele
reacties. Het zal altijd een onderwerp blijven waar de bewoners
zorgvuldig mee om moeten blijven
gaan. Maar dat geldt voor onze
gehele natuur. Bedankt voor uw
begrip als u op enigerlei wijze last
of hinder hebt ondervonden tijdens
de werkzaamheden. Het personeel
heeft haar uiterste best gedaan om
overlast te voorkomen.

Kranslegging 4 mei 2021
Het bestuur van de Dorpsraad
heeft bij de gedenkplaat bij de
Romboutstoren weer een krans
gelegd ter nagedachtenis aan de
slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.
Afslag sportvelden
Als dit dorpsblad in de bus valt zullen de werkzaamheden inmiddels
voltooid zijn volgens de planning.
Dus kunnen we in deze uitgave
nog geen verslag geven over de
uitvoering.
Fontein weer terug
Gelukkig is de fontein in de vijver
weer terug en maakt het beeld
compleet. De insteltijden dat de
fontein in werking is zijn aangepast.

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.
Sloop woningen
Zoals in de planning aangegeven
zijn de woningen langs de Dr. Esseveldlaan en het Koolmeespad
gesloopt en kan het grondonderzoek beginnen. In die tijd wordt er
druk gespeculeerd over het type
van de te bouwen 15 woningen.
Zodra wij iets naar buiten mogen
brengen zullen wij u daarover informeren.

Namens het bestuur,
Frans Sterrenburg
Parkeerplaats
Dr. Oosteromstraat
Het is niet alleen een mooie parkeerruimte voor 13 voertuigen geworden, maar de overige ruimte is
ook netjes aangeplant zoals u op
de foto kunt zien.

ANDELS FANFARE
CORPS

Anjercollecte
Voor elke organisatie op het gebied
van cultuur en natuur is dit een
lastige tijd. Het is leeg in de zalen,
er kan nauwelijks iets gemaakt of
tentoongesteld worden en de inkomsten blijven uit. Naast onze
mogelijkheden om geld aan te vragen voor een specifiek project, organiseert het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks óók een actie
waarmee (lokale) organisaties,
zoals AFC, makkelijk zelf geld kunnen werven. Zo ondersteunen zij
cultuur en natuur in de buurt. Belangrijk! Want cultuur en natuur
verbinden, openen deuren en
brengen inspiratie en schoonheid.
In de week van 30 mei t/m 6 juni
gaat AFC collecteren voor het Prins
Bernard Cultuurfonds. Ook dit jaar
zal de anjeractie weer digitaal verlopen. Het collecteren langs de
deuren zal dus niet plaatsvinden.
Wij zullen als vereniging de stemlink met u delen via Facebook, Instagram, WhatsApp en de site.
Koningsdag
Op Koningsdag hebben de muzikanten van AFC in groepen verspreid door Andel het Wilhelmus
gespeeld.

Digitale Heraut
Wilt u ook ons digitale clubblad
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf
u
nu
gratis
in
via
pr@andelsfanfarecorps.nl

plaatselijke muziekvereniging steunen? Doe dat via Sponsor kliks!
Bedankt voor uw steun.
Wegens omstandigheden liggen wij
als vereniging momenteel stil. Wij
weten nog niet wanneer we weer
concerten kunnen geven voor publiek. Het is daarom mogelijk dat er
data verschoven wordt in onze
agenda.
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

Sponsor kliks – Online shoppers
opgelet!
We bestellen tegenwoordig veel
meer spullen en cadeautjes online.
Zo zult u ook wel eens online iets
bestellen. Dan kunt u nu tegelijk
gratis ook AFC sponsoren!
Via
www.sponsorkliks.com/products
/shops.php?club=9875 uit ruim
300 winkels kiezen waar u precies
hetzelfde betaalt, maar gaat er een
commissie naar uw sponsordoel. U
sponsort ons dus gratis terwijl u uw
favoriete producten in huis haalt!
Wij hebben afgelopen maanden al
mooie bedragen binnen zien komen dankzij u. Dus wilt u gratis uw

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Wat zijn wij dankbaar dat we zo’n
mooie Koningsdag hebben beleefd
met elkaar. Het was best een uitdaging om, binnen de geldende
maatregelen, iets te organiseren
voor alle doelgroepen.
We zijn blij dat datgene wat we
uiteindelijk bedacht hadden, door
veel mensen omarmd is en dus ook
een hoge deelname zagen. Waar
een klein dorp groot in kan zijn,
dankjewel!
Koningsdag 2021
De dag begon met het opbouwen

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
van onze drive-in op het plein en
het koken van 360 (!) eitjes voor de
ontbijtjes. Om 8.00 uur stonden de
eerste auto’s al in de rij voor onze
drive-in, waar het hoogtepunt rond
9.15 uur was. Rond dat tijdstip was
de rij tot in de Julianastraat te zien.
Mensen kwamen om hun oranje
tompoucen, het kakelverse ontbijtpakket of één van de thuis activiteiten af te halen. De foto’s op social
media lieten heerlijke dorpsontbijtjes zien bij de mensen thuis. Ook
de oranje tompoucen vielen in de
smaak. SPAR en Fa. P. Brugmans
& Zn., dankjewel voor jullie bijdrage
aan de drive-in, fijn dat deze samenwerking mogelijk is!
De aubade bij de voordeur om
10.00 uur was als vanouds. Het
Wilhelmus met elkaar zingen onder
begeleiding van het Andels Fanfare
Corps, dat was fijn en dankjewel
AFC. Op 10 locaties in Andel stond
een duo die ons muzikaal begeleidde bij het Wilhelmus. En natuurlijk stond er ook een duo op de
Romboutstoren, die daar een fantastisch uitzicht hadden.

Een bezoekje van de burgemeester
maakte voor ons het feestje helemaal compleet. Fijn als de burgervader aandacht besteed aan onze
activiteiten en ziet waar Andel groot
in is.
De dorpsvlag wordt MEGA groot,
en daar gaan we iets moois van
maken. Veel kinderen die aan de
knutsel zijn gegaan op Koningsdag,
super leuk! Eén straat heeft zelfs
met alle kinderen samen aan lange
picknicktafels geknutseld. Een
mooi initiatief om de kinderen met
elkaar Koningsdag te laten beleven, want daar draait Koningsdag

natuurlijk ook
om, het bevorderen van
de saamhorigheid.
De
oudere
kinderen lieten
zich vrijwillig
opsluiten
in
een
kamer
door hun ouders en probeerden daar
binnen
een
uur te ontsnappen uit de
escape-room.
Dat ontsnappen kon door het oplossen van puzzels en raadsels –
tot het vinden van een klein briefje
in een balpen. Het thema van de
escape room was ‘Geheim Agent’
en een briefje in een balpen past
daar helemaal bij. Ook hierover
hebben we leuke reacties ontvangen van de deelnemers.
Aan het einde van de middag vertrok de Oranje-platte-kar om de
dag af te sluiten met muziek: ‘Radio Oranje komt naar je toe’ was de
slogan. De platte kar was volledig
in Oranje stijl, met wapperende
vlaggen en wimpels, een echte DJ,
rook en zeepbellen die tevoorschijn
kwamen. Echt een feestgevoel. De
kinderen kregen een traktatie en de
ouderen werd een (alcoholvrij)
oranje borreltje aangeboden en die
werd natuurlijk niet veel afgeslagen. De muziek zorgde voor een
vrolijke sfeer in het hele dorp en
was de perfecte afsluiter van een
zonnige en geslaagde Koningsdag!
Wij als bestuur kijken met warme
gevoelens terug op deze dag. Natuurlijk hebben wij ook een aantal
keer tegen elkaar gezegd “goh, wat
had dit een mooie dag geweest
voor een Koningsdag bij het plein
met een barbecue als vanouds”.
We beseffen ons ook dat we de
omstandigheden niet kunnen veranderen, maar wel hoe we zelf
omgaan met deze omstandigheden. En hierin hebben wij maximaal
genoten, samen met alle Aelsen,
dankjewel voor jouw deelname, het
was een feestje!!
PS Alle foto’s zijn te vinden op onze Facebook-pagina, lekker even
nagenieten.

En wat gaan we nu doen
We gaan mijmeren over wat we
willen gaan doen in het najaar, als
de omstandigheden wel zo zijn dat
we elkaar van dichtbij weer mogen
ontmoeten. We willen het liefst,
zodra dit weer kan, een pleinfeest
organiseren, zodat we elkaar weer
een keer gezien hebben en echt bij
kunnen kletsen – hoe gaaf zou dat
zijn! Daarnaast gaan we bedenken
hoe we om willen gaan met ons
jubileum van vorig jaar. Willen we
dit nog 1 jaar opschuiven? Willen
we een ander jubileum vieren wat
misschien wel geen officieel jubileum is, maar wij wel zo duiden?
Willen we onderdelen eruit halen
en die meenemen in een jaarplanning, enz. Ook gaan we verder met
het invullen van onze vacatures
van voorzitter en secretaris. Belangrijke functies die bemand moeten zijn door iemand die begrijpt
wat de kernwaarden zijn van onze
vereniging – hoe het dorpsleven is
en begrijpt wat dit vraagt van ons
als bestuur en Oranjevereniging.
Kortom: nog genoeg te doen, maar
we hebben er zin in!
Wil je lid worden?
Meld je aan, voor € 15,-ben je een
heel jaar lid van de leukste Oranjevereniging van de gemeente Altena: w.steenhoven1@kpnplanet.nl.
Wij zijn er blij mee, want alleen dan
kunnen we voortbestaan. En als je
verhuist, geef dit ook even door
aan onze penningmeester, dan
blijft de administratie kloppen.
Nieuwe buren? Wijs ze op onze
vereniging en hoe ze lid kunnen
worden, samen kunnen wij dat!
Namens OV Juliana,
Ellen van Bergeijk

LAGE RUGPIJN
In het kort:
 Lage rugpijn komt veel voor en
is meestal niet ernstig.
 Lang staan of zitten en bewegen
kan behoorlijk pijn doen.
 Als je zo gewoon mogelijk blijft
bewegen, vergroot je de kans op
herstel.
 Forceer jezelf niet en zorg dat je
niet lang in dezelfde houding zit of
staat.
 Je kunt terecht bij een fysiotherapeut voor informatie, advies over
verstandig bewegen en specifieke
oefeningen voor je rug.
Wat kan de fysiotherapeut voor
je betekenen?
Als je lage rugpijn hebt, kun je bij
een fysiotherapeut terecht voor
informatie, advies en oefeningen
gericht op je houding en (de opbouw van) je dagelijkse activiteiten.
Ook krijg je informatie en oefeningen voor de problemen die je ervaart bij het bewegen. Bij acute
klachten gaat de pijn door de specifieke rug oefeningen niet meteen

weg, maar de behandeling kan er
wel voor zorgen dat je je beter
voelt. Bij chronische en langdurige
rugklachten leveren de specifieke
oefeningen vaak wel aantoonbaar
positieve resultaten op.
Fysiotherapeutische begeleiding is
erop gericht dat je in de toekomst
zelf weet wat je moet doen als je
weer rugklachten krijgt. Welke bewegingen zijn dan goed, wat kun je
beter (tijdelijk) vermijden? Je fysiotherapeut leert je te leven met je
rug.
Meer over lage rugpijn
Wat is lage rugpijn?
Lage rugpijn wordt ook wel spit of
lumbago genoemd. Het komt veel
voor: vier van de vijf mensen hebben er weleens last van. Waardoor
de pijn veroorzaakt wordt, is vaak
moeilijk te achterhalen. Bij de
meeste mensen heeft lage rugpijn
te maken met de spieren, banden
en gewrichten in de rug. Die zijn
dan – simpel gezegd – tijdelijk ‘uit
vorm’. Zelfs bij erge pijn is er
meestal geen sprake van een ziekte of blijvende schade.
De klachten van lage rugpijn
Patiënten met lage rugpijn hebben
pijn onderin hun rug. De pijn kan
ook uitstralen naar de bil of het
been. Lang staan of zitten, maar
ook bewegen, kan
behoorlijk pijn doen. Bij
sommige mensen is de
rugpijn eenmalig, anderen hebben geregeld klachten.
De behandeling van
lage rugpijn
In de meeste gevallen
wordt rugpijn niet veroorzaakt door een ernstige ziekte en gaat het
vanzelf weer over. Een
geruststellende
gedachte,
maar
dat
neemt niet weg dat pijn
in je rug heel lastig en
vervelend kan zijn.
Een
wondermiddel
tegen rugpijn bestaat
niet, maar het helpt
wel om te blijven bewegen. Bij een acute
aanval van rugpijn kun
je in overleg met je
huisarts eventueel een

pijnstiller nemen. Bedrust is meestal niet nodig, maar soms kán het
gewoon even niet anders. Probeer
dan niet langer dan een dag of
twee in bed te blijven, anders wordt
je rug stijf en raken je spieren ontwend aan beweging.
Wat kun je zelf doen?
Onderzoek heeft aangetoond dat
het belangrijk is om zo gewoon
mogelijk te bewegen als je rugpijn
hebt. Het motto is: blijf bewegen,
maar forceer niet. Probeer door te
gaan met je dagelijkse activiteiten,
ook als je pijn hebt, maar zwaar
(huishoudelijk) werk, tillen of langdurig in één houding staan of zitten
kun je beter een poosje vermijden.
Ook is het niet verstandig om veel
te doen op dagen dat je weinig pijn
hebt en weinig op dagen dat je veel
pijn hebt. Probeer langzamerhand
je rug weer wat meer te belasten.
Tips om rugpijn te voorkomen of
verzachten
 Tillen
Til en draag dingen dicht tegen je
lichaam aan. Als je iets wilt optillen,
buk dan niet voorover. Het is beter
om door je knieën te zakken. Heb
je iets zwaars in je handen? Draai
dan niet tegelijkertijd met je rug.
 Zitten en staan
Gebruik een stoel die goede steun
biedt aan je onderrug. Controleer of
bureaus en tafels een comfortabele
hoogte hebben. Moet je lang achter
elkaar zitten of staan? Wissel dan
regelmatig van houding.
 In conditie blijven
Zorg dat je in conditie blijft. Zo verklein je de kans dat de rugpijn weer
terugkomt. Wandelen, zwemmen,
fietsen: het maakt niet uit wat je
doet. Als je maar beweegt.
 Ontspannen
Stress zorgt voor een gespannen
houding. Dit vergroot de kans op
rugpijn. Probeer te ontspannen.
 Gezond leven
Overgewicht en roken zijn risicofactoren voor rugpijn.
Heeft u lage rugklachten die al weken of meer aanwezig zijn en niet
vanzelf lijken te verminderen?
Neem dan contact op voor advies
en/of een gerichte behandeling.
Tel: 0183-441681, Email:
Info@fysiotherapieAndel.nl

Beste lezers van Aktu-Ael, als afdeling
van
ouderenvereniging
PCOB in Andel zijn we blij met de
ruimte die we krijgen om elke
maand een stukje te schrijven voor
Aktu-Ael. Zo houden wij u op de
hoogte van wat er binnen onze
afdeling gebeurt en georganiseerd
wordt. In deze tijd van beperkingen
i.v.m. Corona zijn er niet zoveel
mogelijkheden, maar we proberen
via de nieuwsbrief en Aktu-Ael toch
contact te houden. Veel van onze
leden zullen nu al een vaccinatie
hebben gekregen en we hopen dat
dit wat meer vrijheid en mogelijkheden gaat geven.
Landelijk wordt ook hard gewerkt
om de belangen van u als senioren

te behartigen zoals u uit beide onderstaande stukjes kunt lezen.
RAAD VAN OUDEREN PUBLICEERT TWEE ADVIEZEN
De Raad van Ouderen is een onafhankelijke adviesraad opgericht op
verzoek van minister De Jonge. De
Raad van Ouderen adviseert het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en andere
partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor
relevante thema's.
KBO-PCOB is vertegenwoordigd in
de Raad van Ouderen. Daarnaast
verzorgt het verenigingsbureau van
KBO-PCOB op verzoek de coördinatie van de Raad van Ouderen.
1.
Betrekken van ouderen bij

wonen, welzijn en zorg. De Raad
van Ouderen adviseert overheden
en organisaties om ouderen te horen en hen de mogelijkheid te bieden om te participeren bij het opzetten van beleid, bij de uitvoering
daarvan en bij de evaluatie van het
beleid. Op deze manier kan de blik
vanuit ouderenperspectief worden
ge(waar)borgd. Daarmee kan een
betere aansluiting bij de behoeften
en beleving van ouderen worden
bereikt.
2.
Langer zelfstandig thuis in
een passende woning met goede
zorg. De Raad van Ouderen adviseert de ministers van VWS en
BZK een inhaalslag te maken bij
het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale

PCOB (vervolg)
sector en midden-huur, als in de
koopsector. De Raad van Ouderen
acht het nodig dat er voldoende
ruimte komt voor geclusterd en
gemeenschappelijk wonen. Deze
woonvormen maken het mogelijk
om wonen en zorg te combineren.
Dit is in het bijzonder van belang
voor ouderen, huishoudens met
kwetsbare personen, mensen met
dementie en migrantenouderen.
Na de laatste verkiezingen heeft de
KBO-PCOB een beroep gedaan op
de toekomstige Kamerleden: luister
naar de senioren van vandaag en
morgen. Dhr. Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB zegt: “Wil
Nederland klaar zijn voor de groeiende groep senioren in 2030, dan
moeten de partijen en het nieuwe
kabinet daar nu mee aan de slag
gaan. Niet alleen voor de senioren
van nu, maar zeker ook voor de
senioren van morgen.
Zoals u kunt lezen wordt er niet stil
gezeten, zeker niet in de landelijke
vereniging. Wanneer u meer wilt
weten over het werk binnen de
PCOB en KBO-PCOB nodig ik u uit
om lid te worden van onze afdeling.
U krijgt dan het magazine KBOPCOB en kunt u inschrijven voor
de nieuwsbrief, waarin u alle activiteiten kunt lezen. U vindt hierin vele
artikelen die voor u als senioren
van belang zijn, op een heel breed
gebied. U bent van harte welkom

als lid vanaf uw 50ste verjaardag.
Denk niet daar ben ik nog te jong,
ook voor u is er veel aandacht binnen de PCOB en worden zaken die
voor u van belang zijn aan de orde
gesteld, b.v. hoe moeilijk is het om
als 50+ te solliciteren.
Mogen wij u als lid begroeten?
U kunt zowel telefonisch als via de
mail contact opnemen.
Adri van Breugel (voorzitter) tel.
0183-442013
adrivanbreugel@planet.nl, Nellie Hobo-van
Noorloos, secretaresse, Arie van
den Bogerd, penningmeester, en
Marja Versteeg-Timmermans, bestuurslid.

Jeugdactiviteiten v.v. Sparta’30.
Freestyle / Pannavoetbalshow en
voetbalclinics en Oranjefestival
Na het geslaagde 2-daagse voetbalkamp met bijna 60 kinderen in
de meivakantie hebben we voor de
komende maanden nog 2 fantastische evenementen gepland.

V.V. SPARTA ’30 (vervolg)
Beide evenementen worden georganiseerd vanuit v.v. Sparta ’30
voor alle basisschoolkinderen en
hun eventuele vriendjes of vriendinnetjes. Je hoeft dus geen lid te
zijn van v.v. Sparta ’30, maar wij
proberen uiteraard wel om met
onze activiteiten nieuwe leden te
werven. Onze doelgroep is zowel
jongens als meisjes in de basisschool leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Aan beide evenementen kan gratis
worden deelgenomen.
Freestyle voetbalshow
Is smaakmakend en entertainment
voor elk publiek. Technisch, creatief en stijlvol zijn de balkunsten
van Nick Zieren die ze laten zien.
Met een combinatie van freestyle,
muziek en dans doen zij iedereen
verbazen. Het wordt een onvergetelijk moment dat jullie zeker niet
willen missen. De freestyle voetbalshow werd al gepresenteerd bij
Ajax, AVRO Tros, EO jongere dag
etc. en nu dus op ons sportcomplex
bij v.v. Sparta ’30. Na de show

volgt er een voetbalclinic. In groepjes krijgen dan de kinderen de kans
om de basismoves van het freestyle voetballen onder de knie te
krijgen.
Panna voetbalshow
Is speels, interactief en zeker een
show die de kinderen zal aanspreken. Op dit moment is het heel populair. Bijna ieder kind kent wel
Tikkie Takkie Touzani van de TV.
Nu gaan de panna specialisten
hetzelfde laten zien bij v.v. Sparta
’30. Ze gaan geen uitdaging uit de
weg en vertonen de ene groundmove na de andere. Een panna is
een beweging waarbij een voetballer de bal tussen de benen van de
tegenstander door poort. De belangrijkste voorwaarde voor een
geslaagde panna is dat je de bal
bewust en op een mooie manier
door de benen van je tegenstander
speelt. In het straatvoetbal, dat
grotendeels draait om balcontrole
en beweging worden panna’s gebruikt om de tegenstander buitenspel te zetten. Ook na de pannashow volgt er nog een panna

voetbalclinic. We gaan stoere panna trucjes leren van Samir Kali. De
panna voetbalshows zijn gericht op
zowel het veldvoetbal als het
straatvoetbal. Samir gaat proberen
voor de jeugd doormiddel van interactie een onvergetelijke panna
voetbal clinic te verzorgen.
De bal ligt bij jou! Ga de uitdaging
aan met de freestyle/Panna voetbalshows en clinics. Stoer, indrukwekkend en creatief zijn de grounden airmoves die de jeugd van Andel gaan zien en leren. Dit mag je
niet missen en wordt echt een hele
belevenis.
Bovenstaand evenement vormde
een onderdeel van het 90-jarig jubileum bij v.v. Sparta ’30. In onderling overleg met de jubileumcommissie wilden we dit onderdeel voor
de jeugd nu alsnog door laten gaan
om de jeugd in deze moeilijke corona tijd toch wat ontspanning te
bieden. Wij zijn de jubileumcommissie zeer erkentelijk dat ze dit
fantastische evenement alsnog
willen sponsoren, terwijl de rest van
het jubileum programma helaas is
komen te vervallen.
Dus beste kinderen van 4 t/m 12,
kom op woensdagmiddag 2 juni
naar ons sportpark Jan Claesenhof
en geniet en doe mee met dit fantastische evenement. Aanvang;
14.00 uur. Vooraf aanmelden is
gewenst door een email te sturen
aan info@sparta30.nl o.v.v. naam
- leeftijd - wel of geen lid van Sparta ’30.
Oranjefestival
Tijdens EK 2020 (door corona uitgesteld tot 2021) gaan we nu alsnog een heus ”Oranjefestival” organiseren bij v.v. Sparta ’30.

V.V. SPARTA ’30 (vervolg 2)
We gaan het sportpark Oranje
kleuren en nodigen alle basisschoolkinderen uit en gaan er een
echt feest van maken m.m.v. de
K.N.V.B. Er worden trainingen gegeven en spelletjes gespeeld. We
spelen partijen in de Oranje hesjes
met spelers en speelsters namen
van Oranje en Oranje leeuwinnen.
Het Oranje festival wordt een mooi
evenement op het sportpark van
v.v. Sparta ’30 om dit seizoen, ondanks de moeilijke coronatijd, met
zowel bestaande als eventueel
nieuwe Sparta ’30 leden, af te sluiten.
Dus beste kinderen van 4 t/m 12
jaar, kom op zaterdagmiddag 26
juni naar ons sportpark en ga voetballen als Oranje en schrijf je in
voor het Oranjefestival bij v.v.
Sparta ’30. Ook hier geldt vooraf
aanmelden
is
gewenst.
www.knvb.nl/oranjefestival.
v.v. Sparta’30 is hier geregistreerd
en je kunt je hier aanmelden voor
zaterdagmiddag 26 juni, aanvang;13.00 uur.
Activiteiten jeugd v.v. Sparta ’30
Hans Groenenberg
Louise Bouman

We hebben al heel lang niets meer
van ons laten horen en waar zou
dat aan liggen, zou je kunnen denken. Wij hebben als koor, net als
zoveel anderen musicerende groepen, al heel lang niet meer met
elkaar gezongen i.v.m. de Covid-19
pandemie, maar dat wil niet zeggen
dat we ermee opgehouden zijn,
integendeel. Voor zover we weten
is het koor nog springlevend, om
het maar zo uit te drukken, alhoewel wij er ook allemaal niet jonger
op worden.
Onze dirigent is de jongste en we
hopen natuurlijk dat we straks na
de zomervakantie wel weer kunnen
en mogen gaan zingen. Met hoeveel we dat gaan doen en wie er
het nog zien zitten, dat zal een ver-

rassing zijn, maar we hopen toch
op allemaal. Ook gaan we er vanuit
dat dirigent Sabine het met ons
weer aandurft, dus we kijken uit
naar augustus/september als de
meeste van ons zijn gevaccineerd
en het virus een beetje is uit gewoekerd en de besmettingen laag
zijn. Of we er vanaf komen blijft ook
nog zo’n vraag, daar zijn de meningen verschillend over, maar dat
is vooruit lopen op de zaken.
Het laatste optreden was december
2019 bij de ouderen in Woudrichem, maar daarvoor in juni waren
we nog met
zijn allen in
Middelburg
en
toen
konden we
nog heerlijk
voluit zingen. Hopelijk is dat
vooruitzicht
geen
gedachte,
maar
dat
het
weer
werkelijkheid mag
worden.

Het koor “Van alles Wâ” wenst jullie
een hele mooie zomer, blijf gezond
en hopelijk kunnen wij weer iedereen ontmoeten op een uitvoering
en als je zin hebt om te komen zingen, houd Aktu-Ael in de gaten,
want daar zullen we vermelden,
waar en wanneer we weer kunnen
gaan oefenen.]
Namens het koor
Ria van der Linden

Inleveren: Abraham Kuyperstraat 28 - Andel. Uiterlijk 31 mei 2021.
Naam:
Adres:
leeftijd:

