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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
26
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.
7 april 2021
5 mei 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
Vorig jaar moesten we het paaseieren zoeken voor de jeugd
schrappen vanwege corona en
wie had toen kunnen denken dat
we het met Pasen 2021 weer
moeten annuleren. Helaas, het
kan gewoon niet, dus hopen op
een vervolg van deze traditie in
2022.
Gelukkig mogen een aantal ondernemers in de contactberoepen
nu weer aan het werk. Toch is de
pijn van omzetverlies bijna overal
merkbaar, want ook nu is het nog
mondjesmaat, en buiten de

detailhandel zijn er ook ondernemers die opdrachten missen omdat er weinig kan op dit moment.
We kunnen het ook niet vaak
genoeg zeggen: koop lokaal,
juist nu
Normaal gesproken zouden we in
februari een evenement hebben,
een aantal jaren was het een winterbuffet. In combinatie met de
uitreiking van de Romboutsprijs.
We hadden dit jaar wel andere
plannen in ‘t Buitenhoff en ook
met de uitreiking van de Romboutsprijs, maar zelfs met Pasen
is het nog onzeker dat er iets mogelijk is. Voor de uitbaters van ‘t
Buitenhoff bijzonder zuur dat ze al
zo lang gesloten moeten zijn. De
horeca snakt er na om weer mensen te kunnen ontvangen. Op het
moment dat er misschien meer
duidelijkheid komt, ligt deze AktuAel op de pers. We gooien onze
plannen dus nog niet in de prullenbak maar als er wat kan zullen
we u zeker informeren.
In de februari uitgave maakte we
de winnaar bekend van de ballonvaart. Daarna werd ik er op gewezen dat men nieuwsgierig was
naar de oplossing van deze prijsvraag.
Hieronder de oplossing
november
1
Mincamping Het Waike
2
Van Bergeijk BV
3
Metselbedrijf van der Aa
4
Lekker gemekker
5
Van Helden tweewielers
6
Autoservice Dammers
7
Grondverzetbedrijf
Crielaard
8
HBA airco
9
HH Productions
10
Van Willegen Giessen
11
Keukenhoff
12
Knip Inn
13
Cakes by Corine
14
Tankens Andel BV

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Van Rijswijk Fiscaal
Fysio Therapie Andel
Bouwbedrijf van Noorloos
‘t Buitenhoff
Spar Andel
Drogisterij Verbeek
Huidverzorgingsinstituut
Total Care
Van Willegen Andel
Tandartsenpraktijk Andel
Dier en Tuin Andel
Kwekerij Verwijs Andel

december
1
Seleniet
2
Aktu-Ael
3
Van Beek Sports
4
Boll Engineering
5
BMO Advies
6
Rob Hoogenhuizen
stem en tekst
7
Eethuis t Centrum
8
Notariskantoor de Rivieren
9
Ad de Graaf Media
10
Singelstaete
Vermogensbeheer
11
Van Heukelum Jachten Interieurbetimmering
12
Noorland Koeltechniek
13
Linda Koning kindercoach
14
Van Noorloos
Tanktransport
15
Arno Straver Boom
kwekerij
16
Pelle Interieurbouw
17
Chocolade geschenken
Petit Ami
18
De Pataterie
Cees en Claudia
19
Van Willegen Autoschade
20
Verhoeven Kleurt BV
21
Vervoorn in den Prince
22
H. van Wijgerden
Loonbedrijf
23
Uitvaartverzorging
Kamsteeg
24
NAW B4 techniek
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf

NOOT VAN DE REDACTIE
De maand februari ligt al achter
ons en maart roert zijn staart wordt
er gezegd. We zien het als we naar
buiten kijken of gaan, de ene dag je
jas uit de andere dag weer aan.
Het weer is net als de mens, variabel, je moet een beetje flexibel zijn
en vooral in deze corona tijd. De
besmettingen variëren ook. De ene
week veel, de andere weer wat
minder en dat hangt af van hoe wij
ons gedragen. Zo langzamerhand
worden de lontjes korter en de tenen langer, wat ik overigens best
wel begrijp, maar of je er iets mee
opschiet is nog maar de vraag. Ik
hoop dat het gezonde verstand de
boventoon blijft vieren, want we
zullen het toch nog even vol moeten houden, want nog niet iedereen
is gevaccineerd. Met verbazing
lees ik de stukken in de krant en op
sociale media, hoe mensen elkaar
met woorden afkraken / afbranden /
kapot maken, noem het maar op. Ik
vraag me dan af wat is er over van
onze tolerante maatschappij en dat
maakt mij verdrietig. We waren
eerst zo saamhorig en klapten voor
iedereen die goed deed, nu klappen we voor mensen die met een
grote mond zeggen dat er niets
klopt en we gaan het zelf wel doen.
Ik hoop dat we weer met meer respect naar onze medemens gaan
kijken en ook naar onze bestuurders die bakken met ellende over
zich heen krijgen, maar uiteindelijk
ook hun best doen om het voor
iedereen draagbaar te maken.
Commentaar is makkelijk en vooral
op sociale media, want dan zie je
elkaar toch niet face to face, gooi
het er maar uit, lekker puh, ik ben

het kwijt. Mijn wens voor deze
maand is:

sen de kinderen, klein en achterkleinkinderen veel sterkte en kracht
bij dit gemis.
Ria van der Linden-Verhoeven

De verenigingen zijn weer begonnen activiteiten op te starten en dat
is fijn, want dan komt er weer leven
in de brouwerij. U kunt het allemaal
lezen in deze editie van maart. Doe
mee met de activiteiten die er zijn,
al mag je maar met weinig samen
zijn, toch kunnen we samen het
verschil maken. Ze organiseren het
niet voor niets, dus doe mee.
In de afgelopen maand februari
overleed op 21 februari op 88 jarige
leeftijd Annie van NoorloosTankens. Annie’s huis staat in de
Langenhof, waar ook de kapsalon
van dochter Hetty is en waar ze
regelmatig mee hielp, maar ook
voor de gezelligheid en de aanspraak. Voor veel inwoners is Annie een goede bekende, geboren
en getogen in ons dorp, maar de
laatste jaren was ze eigenlijk altijd
bij Hetty in Veen, omdat het alleen
zijn na het overlijden van man
Henk en voor haar gezondheid dit
de beste oplossing was. Wij wen-

Als u dit bericht leest, zijn de zonnepanelen en batterijen bij de Olopikidong’oe School in Kenia geplaatst. Kunnen zij genieten van de
elektriciteit, want vorige week hebben ze 24 uur zonder stroom gezeten. We zijn blij dat we dit als stichting, samen met Wilde Ganzen,
hebben kunnen realiseren. Naast
deze panelen zijn ook 4 grote lichten, met de zonne-energie, geplaats op het terrein van de school.
Dit is gedaan voor de veiligheid,
want het is ’s nachts aardedonker.

Wilma van Andel
Kees van der Linden

EVENEMENTEN KALENDER
MAART 2021

AUGUSTUS 2021

21 Geref. Kerk: Jeugddienst met Johan Schep.

23 AFC: Eerste repetitie seizoen 2021/2022.

APRIL 2021

SEPTEMBER 2021

6-4 t/m 10-4
Sparta ’30: Collecte: HandicapNL (digitaal).
10 AFC: Theorie examens.
18 Geref. Kerk: Jeugddienst met
Harmen van Wijnen.
27 AFC: Aubade Koningsdag.

18 AFC: Slaatjesactie jeugdleden.

MEI 2021

OKTOBER 2021
9 AFC: Try-out concert, jeugd- en groot orkest.
18-10 t/m 23-10
Collecte: Stichting Olopikidong’oe.
23 AFC: Altena Streekfestival.

4 AFC: Dodenherdenking bij het monument
in Woudrichem.
22 AFC: Aelse dag.

NOVEMBER 2021

JUNI 2021

DECEMBER 2021

5 AFC: HaFaBra concert, organisatie K&B
Meeuwen.
12 AFC: Herdenkingsconcert Herculesramp
25 jaar.
19 AFC: Praktijk examens.

24 AFC: Kerstzangdienst Heusden.

JULI 2021
10 AFC: Klapstoeltjesconcert + jaarafsluiting.
17 AFC: “Horizons” concert met TV opname.

20 AFC: Najaar concert i.c.m. Hugo de Groot jaar,
slot Loevestein.

Alle evenementen zijn onder voorbehoud.
Nieuw

IJspret, sneeuwpret, maar nog
geen pret genoeg om corona regels aanmerkelijk te versoepelen.
De bollenpracht van het voorterrein
bij de Romboutstoren geeft weer
een mooi gezicht vooral als het
voorjaarszonnetje zich regelmatig
laat zien.
We kunnen weer wat onderwerpen
melden die in de startblokken
staan, maar soms door de weersomstandigheden wat vertraagd zijn,
waaronder het
•aanleggen van het parkeerterrein
in de Dr. Oosteromstraat;
•binnenkort worden er leilindes
vervangen,
grindbakken
geschoond en voorzien van beplanting. Ook het straatwerk wordt aangepakt (zie impressie hieronder);
•in het voorjaar wordt er een watertappunt op het kerkhof aangelegd
voor het water geven van bloemen
en planten door bezoekers, zodat
de route naar achteren verkort
wordt.
Nieuwe ontwikkeling
Een voormalige werkgroep van de
Dorpsraad, Projectgroep Maas,
heeft destijds samen met de bewoners aan de Maasdijk tussen De
Rip en het Zwaantje naar mogelijkheden gezocht om de snelheid te

verminderen. Afgesproken werd
dat deze mogelijkheden nader bekeken zouden worden als de asfaltering noodzakelijk werd. Omdat de
Dorpsraad van mening is dat de tijd
rijp is om de afspraken weer boven
water te halen heeft de wethouder
toegezegd dat er nog dit jaar nieuw
asfalt komt met aanpassingen om
de snelheid er uit te halen. Op een
goed moment zullen de aanwonenden weer bij dit project betrokken
worden.
Uitbreiding
industrieterrein
Giessen
Moeten we ons zorgen maken als
inwoners over het voornemen van
de gemeente om het industrieterrein in Giessen uit te breiden? Natuurlijk levert het werkgelegenheid
op, maar hoe denken we over horizonvervuiling, luchtverontreiniging
en meer vrachtverkeer om maar
eens wat punten van overdenking
te noemen? Grond is al grotendeels aangekocht door de gemeente. De invulling van bedrijven lijkt
een belangrijk punt om daar vroegtijdig bij betrokken te worden. Het is
ook uw toekomst! Het verdeelstation van Enexis kan best weleens
een voorbode zijn van die uitbreiding.
Verdeelstation Enexis
We willen ook de vinger aan de
pols houden bij het voornemen om
een nieuw verdeelstation te realiseren op het weiland kruising Middenweg/Neer Andelseweg door
Enexis Netbeheer. Het is de entree
van ons dorp in een landelijke om-

geving. De bouwstijl is belangrijk
en moet daarin passen. Het neemt
toch 200 m2 in beslag en wordt in
fasen gebouwd. Maar eerst moet
het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar het gaat ons in eerste
instantie meer over de planologische procedure. Daarbij wordt
ook het vrij liggend fietspad in dezelfde omgeving gerealiseerd.
Bussenprobleem Curio
De oplossing is nog steeds niet in
zicht, maar hoop doet leven en de
Dorpsraad blijft er vertrouwen in
houden dat het goed komt.
Restauratie Toren en Kapelletje
Dit komende jaar staat de restauratie van de Romboutstoren en het
kapelletje op stapel. Deze restauratie staat in het teken van ‘realistisch
en duurzame bestemming’. Hierdoor kan in de toekomst effectiever
gebruik gemaakt worden van het
kapelletje.
Bouwen
Een gesprek met onze kernwethouder dhr. Tanis staat op de rol.
De Dorpsraad is o.a. benieuwd
naar het project IV bij de Notenhoff
tussen Kon. Emmastraat, dr. Esseveldlaan, wat nu gedeeltelijk dicht
getimmerd zit. Al lang staat deze
omgeving op de planning, maar
doordat diverse woningen nog bewoond waren konden deze niet
gesloopt worden. Het is de bedoeling dat na het slopen een gedegen
grondonderzoek plaats vindt. Het
gaat over 15 huurwoningen, waarvoor een nieuw plan over het type
woningen op tafel moet komen.
Een kort overleg hebben wij al gehad met onze vertegenwoordiger
van Bazalt Wonen. Onze eerste
wens is dat de sloop snel begint
zodat de omgeving wat toonbaarder wordt tegenover al dat nieuwe
spul dat er nu staat.
Ook zijn we benieuwd naar de 26
woningen op de Bronkhorst die
allemaal al verkocht zijn. Waarom
moet het dan tot juni duren voordat
er iets gebeurd is onze vraag en
toekomstige bewoners. In de uitgave van april hopen we meer te
kunnen vertellen. Verder worden er
op de Bronkhorst I diverse woongaten opgevuld, wat een mooie ontwikkeling is.

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
Onderhoudsgroep rond de toren:
Eind maart komt de groep weer in
actie, want het onkruid groeit gestaag door en het gras moet weer
gemaaid worden. Ontspannen anderhalf uur elke dinsdagmorgen
van 10.00 tot 11.30 uur ervoor zorgen dat het er rond de toren inclusief het historisch kerkhof picobello uitziet. Het is toch de entree
van ons dorp.
Wil je hier ook als vrijwilliger aan
meewerken ben je van harte welkom. Er zitten ook 2 dames in onze
groep voor een complete sfeer
waarbij we ook nog gezellig koffie
drinken en de laatste nieuwtjes met
elkaar delen. Dus niet alleen mannenpraat. Ben je geïnteresseerd?
Bel dan naar onze voorman van
het groen dhr. Bas van den Heuvel,
tel. 0183-442947. Je kunt hem ook
mailen: bas.vdheuvel@ziggo.nl.
Valt het achteraf tegen? Dan stop
je er gewoon mee. Je hoeft geen
overeenkomst te tekenen, allemaal
vrije wil. Als je een keer niet kunt of
eerder weg moet, geen punt. Ook
een uitdaging voor nieuwkomers in
ons dorp om contacten te leggen,
saamhorigheid, enz.
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

BRAM VAN ANDEL, EEN
BEKEND EN
BETROKKEN INWONER
VAN ANDEL
door Teus van Tilborg
Hij mag dan weliswaar niet in Andel, maar in Oudendijk geboren
zijn, wonen doet hij er al heel lang.
Trof er zijn vrouw, ook een Van
Andel, trouwde er en vond er als
ambtenaar werk. En niet alleen dat:
hij is een betrokken inwoner, die

van zich laat horen als hij dat nodig
vindt. Bram van Andel, een bekend
gezicht in het dorp. ”Je hebt heel
wat meegemaakt als je 88 bent.”
Aan gespreksstof geen gebrek bij
Bram. Over vroeger en nu. Er ontgaat hem nog niet veel in het dorp
als hij zijn dagelijkse fietsrondje
doet. Maar de insteek van het gesprek is in de eerste plaats toch
vooral zijn 40-jarige loopbaan als
gemeenteambtenaar. Die begint in
1952 bij de gemeente Woudrichem
waar Christoffel van Rijswijk, de
broer van de gemeentesecretaris
van Andel, Martinus van Rijswijk,

burgemeester is. Hij maakt er onder andere persoonskaarten. Het is
zijn eerste klusje. Het is nog de tijd
dat het hebben van een type- en
stenodiploma belangrijk is voor een
kantoorfunctie. En dat komt goed
van pas als hij kantoorbediende
wordt bij de firma L.J. Veerman in
Heusden, onder andere uitgever
van het Nieuwsblad voor het Land
van Heusden en Altena. Het is zijn
eerste baantje na de Mulo in Gorinchem. Zijn werkzaamheden op
het gemeentehuis van Woudrichem
worden onderbroken voor het vervullen van zijn dienstplicht bij het
Korps Mariniers.

BRAM VAN ANDEL, EEN
BEKEND EN
BETROKKEN INWONER
VAN ANDEL (vervolg)
Als marinier wordt hij ingezet tijdens de Watersnood van 1953. “Ik
heb tijdens mijn diensttijd veel geleerd. Je kwam van het platteland
en wist van niks. Je kwam niet verder dan Gorkum.” Terug uit militaire
dienst hervat hij zijn werkzaamheden op het Woudrichemse gemeentehuis als, zoals dat toen
heette 2e ambtenaar ter secretarie.
Als in Andel in 1957 op het gemeentehuis een vacature ontstaat,
solliciteert hij, en met succes. Het
betekent promotie voor hem: hij
wordt 1 e ambtenaar ter secretarie.
“Dat was heel wat”, zegt hij met
een glimlach. “Als je in die tijd kon
zeggen dat je ambtenaar was, dan
betekende dat wel wat. Tegenwoordig is het gewoon een kantoorbaan.” Het gemeentehuis staat
dan nog aan de Burgemeester van
der Schansstraat, op de plek van
de huidige Koningshof. “Een klein,
eenvoudig gebouw met één loket
met slechts een paar ambtenaren.
Van Rijswijk was de gemeentesecretaris en zijn dochter Jenny deed
de bevolkingsboekhouding. Kees
van Hemert was de bode en haalde
de huur op. Dirk Kraaij en Jan Verwijs zorgden ervoor dat het dorp er
netjes bij lag.” G.A. Bax is burgemeester, ook van Giessen en Rijswijk. “Een correcte en vriendelijke
man. Met Fré van Dulst en Leen

Vogelaar vormde hij het college
van burgemeester en wethouders
dat elke zaterdagochtend bijeen
kwam.” Bram gaat zich vooral met
de financiën van de gemeente bezighouden en in die hoedanigheid
heeft hij contacten met gemeenteontvanger Fien van Eeten, boer in
Huize In den Doorn. Deze functie is
dan nog een bijbaantje en wordt
later opgeheven om plaats te maken voor die van comptabele.
Al vrij snel wordt Bram ook ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Schrijft geboorten en overlijdens in
en voltrekt huwelijken. Het gemeentehuis is zo klein dat bij een
trouwerij er niet gewerkt kon worden. De bureaus moesten aan de
kant om plaats te maken voor het
bruidspaar en hun gasten. Hij hoeft

steken.”

niet lang na te denken wie
hij als de eersten in de
echt heeft verbonden.
“Dat waren Marinus Donkersloot en Martijntje Klop
op 11 december 1957. Ik
was best zenuwachtig.”
Daarna zijn er nog veel
gevolgd. Hij heeft het precies bijgehouden. De teller is bij ongeveer 900
blijven staan. “Ik vond het
altijd leuk om te doen.” Hij
trouwt ook zelf op het Andelse gemeentehuis. Met
Lena van Andel, die tegenover het gemeentehuis woont. “We hoefden
de straat maar over te

In de loop van de tijd komt er meer
werk op de gemeente af. Het personeelsbestand breidt uit en het
gemeentehuis voldoet niet meer.
Tijd dus voor een nieuw gemeentehuis. De voormalige christelijk
landbouwschool, het huidige pand
Burgemeester van der Schansstraat 2 wordt aangekocht. Het
wordt ingrijpend verbouwd en in
1964 in gebruik genomen. Bram:
“Voor die tijd was die overgang een
grote operatie.” Het betrekken van
het nieuwe gemeentehuis is ongeveer gelijktijdig met de komst van
burgemeester Jan Nico Scholten
die de in 1963 de naar Werkendam
vertrokken burgemeester Bax opvolgt.

BRAM VAN ANDEL, EEN
BEKEND EN
BETROKKEN INWONER
VAN ANDEL (vervolg 2)
Met het aantreden van Scholten
wordt in de loop van de tijd de
ambtelijke organisatie van de drie
gemeenten, waarvan hij burgemeester is, aangepast. Hij streeft
een verre vorm van integratie na,
die op 1 januari 1969 zijn beslag
krijgt. Bijna de gehele ambtelijke
organisatie wordt in Andel ondergebracht. Ook voor Bram is dit van
betekenis. Hij wordt chef (comptabele) van de afdeling Financiën van
drie gemeenten. Tot de gemeentelijke herindeling van 1973, toen de
drie gemeenten opgingen in een
nieuwe gemeente Woudrichem,

vervult hij die functie. In Woudrichem gaat hij zich vooral bezighouden met onderwijs. “In die tijd
ben veel bezig geweest met de
integratie van het kleuter- en lager
onderwijs. De bouw van tal van
nieuwe scholen heb ik begeleid,
waarvan er nu al weer afgebroken
zijn.” Kortom Bram heeft gedurende zijn gemeentelijke loopbaan
veel veranderingen meegemaakt.
“Ik had daar geen moeite mee. Ik
kan me goed aanpassen.”
Maatschappelijk actief
Naast zijn werk als ambtenaar is
Bram maatschappelijk actief. In
Andel en daarbuiten. Het hoort erbij
vindt hij. Het is belangrijk dat je wat
voor de gemeenschap doet. Dat ik
bij de gemeente werkte was wellicht een voordeel. Het is een lange
lijst van verenigingen en organisaties waarin hij een bestuurlijke rol
heeft vervuld. Variërend, om maar
een paar voorbeelden te noemen,
van secretaris van de vereniging
Het Groene Kruis Woudrichem en
omstreken, bestuurslid van de Woningbouwvereniging Andel, Giessen en Rijswijk, bestuurslid van de
plaatselijke Oranjevereniging en
bestuurslid van de christelijke basisschool De Zaaier in Andel. Lang
zette hij zich ook in als voorzitter
van het Comité ter behartiging van
de belangen van Andels Fanfare
Corps. Een opvallende functie was
wel die van hoofdingeland (bestuurslid) van het toenmalige waterschap Alm en Biesbosch. “Oud
marinier Van Andel wil in het waterschapsbestuur”, kopte een regionale krant toen hij zich verkiesbaar stelde. “Het bestuur bestond
in die tijd allemaal uit boeren. Ik
vond het tijd dat daar verandering
in kwam.”, vertelt hij nu terugkij-

kend. “Ik heb er twaalf jaar ingezeten.” Door de vele functies is hij
veel avonden niet thuis geweest.
“Dat heeft veel van mijn gezin gevergd.”
Bram van Andel heeft steeds oog
gehad, en nu nog, voor de leefbaarheid van het dorp. Hij
schroomt niet van zich te laten horen als hij meent dat dit nodig is.
Als hij het met een ontwikkeling
niet eens is bijvoorbeeld. Dan trekt
hij aan de bel. Een bekend voorbeeld daarvan is zijn actie destijds
voor verruiming van de openingstijden van de Rabobank in Andel.
Weliswaar toen met succes, maar
uiteindelijk is de bank uit het dorp
verdwenen. Dat hij niet aarzelt om
zijn mening te geven, viel ook burgemeester Joop Worrell op. Bij zijn
afscheid in 1992 na een 40-jarig
dienstverband, noemt deze hem
niet alleen een buitengewoon accuraat en loyaal ambtenaar, maar ook
iemand die “zijn inzicht onverbloemd weergaf.” Bram nu: “Ja dat
klopt, ik was niet bang een weerwoord te geven als dit nodig is.”
Voor al zijn activiteiten werd hij
koninklijk onderscheiden met de
eremedaille in goud verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau.

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Activiteiten 2021
In 2021 gaan wij vrolijk door met
organiseren al dan niet in aangepaste vorm online. We zijn druk
bezig met het organiseren van een
aantal activiteiten die allemaal veilig thuis gedaan kunnen worden.

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
Online Aelse Familiequiz en online rad van avontuur, zaterdag
27 maart 19.00-22.30 uur.
Oranjevereniging Juliana organiseert zaterdagavond 27 maart
maar liefst twee activiteiten! En het
mooiste is dat u voor beide activiteiten het huis niet uit hoeft en alles
online kunt volgen middels een
livestream.
Al eerder hebben we een online
pub quiz georganiseerd. Een groot
aantal teams heeft hieraan meegedaan en dit smaakt natuurlijk naar
meer! Samen met de organisatie
van D’n Aelse Dorpsquiz organiseren wij de ‘online Aelse Familiequiz
‘. Een online quiz voor het hele
gezin. De quiz bestaat uit 3 rondes
met vragen uit verschillende onderwerpen. Een multiple choiche
ronde, een ronde a la Dorpsquiz
style, een beeld en geluid ronde en
natuurlijk mag de creatieve en fotoopdracht niet ontbreken. U kunt
zich met uw gezin inschrijven voor
deze quiz via info@ovjuliana.nl
o.v.v. uw naam, adres, teamnaam,

e-mail en telefoonnummer. De kosten zijn € 5,- per team. Vooraf aan
de start ontvangt u van ons een link
en verdere informatie hoe mee te
doen. Inschrijven uiterlijk 24 maart!
Daarnaast organiseren we tijdens
de ‘online Aelse Familiequiz ‘een
online ‘rad van avontuur’. Lootjes
zijn te koop via onze website a €
1,- per lot, vanaf nu. U koopt loten
via onze website. Deze verdelen
wij over de verschillende rondes en
u hoort vooraf in welke ronde u
loten meedoen. Per ronde zijn er
150 lootjes te koop en wij verloten
3 prijzen per ronde.
Dus des te meer loten wij verkopen, des te meer prijzen er te winnen zijn.
Beide activiteiten staan los van
elkaar dus als u alleen mee wilt
doen met de quiz óf verloting, géén
probleem en uiteraard kunt ook met
beide meedoen! Alleen meekijken
is ook mogelijk.
Meld u dus allemaal z.s.m. aan,
dan maken wij er met zijn allen een
leuke online avond van. Deze
avond zal starten om 19.00 uur en

zal ongeveer rond de klok van
22.30 uur afgelopen zijn. Later
volgt meer informatie over de tijdblokken van de quiz en verloting.
Hou daarom onze Facebook in de
gaten voor updates omtrent dit
evenement.
Koningsdag 2021
Uiteraard duurt Koningsdag 2021
ook niet meer zo lang. Wij nemen
de ervaringen van afgelopen jaar
mee in de voorbereidingen voor dit
jaar. Ontbijt, drive-Inn, digitale aubade, kinderactiviteit en de muziek
bus zijn wederom plannen die op
de tekentafel liggen. De komende
weken hopen wij jullie concreet
onze plannen te delen via social
media en de Aktu-Ael.
Like onze Facebookpagina Oranjevereniging Juliana en volg ons op
Instagram om zo op de hoogte te
blijven van de laatste nieuwtjes en
evenementen door ons georganiseerd. Suggesties en vragen kunt u
altijd mailen naar
info@ovjuliana.nl of neem contact
op met één van onze bestuursleden.
Bestuur OV Juliana

Namens de bouwers van de
Bloesemhoff, wensen wij de bewoners van de Bloesemhoff veel
geluk en plezier in jullie woning.
Ze gaan 14 maart er echt slapen

HOUD VOL EN WANDEL!
Nu de zon weer meer gaat schijnen
en de temperaturen oplopen komt
vanzelf het verlangen om een frisse
neus te halen. Niets is fijner dan de
natuur te zien ontluiken en de vogels weer te horen zingen.
Buiten wandelen is een gezonde,
goedkope bezigheid en onder de
huidige omstandigheden mag het
ook met iemand uit een ander
huishouden. Ontmoeting met andere mensen is goed voor ons welzijn
en kan kleur aan de dag geven.
Wandelen heeft vele voordelen
voor onze gezondheid. Een greep
uit de voordelen:
 Door te wandelen neemt het
risico op diabetes met ongeveer
60 procent af, de insulinegevoeligheid neemt stapsgewijs af en
mogelijk gewichtsverlies is ook
gunstig voor diabetes.

 Wandelen heeft een gunstige
invloed op de conditie van hart
en bloedvaten; de bloeddruk
daalt, de vaten gaan goed
openstaan en de toevoer naar
andere weefsels neemt toe.
 Wandelen is goed voor de spieren en botten; de spieren en
botten worden sterker door regelmatig wandelen.
 Daarnaast heeft wandelen een
positief effect op het geheugen,
de hersenen blijven actief en
hierdoor kunnen we ook mentaal energie opdoen en aan ons
geheugen werken.
 Gelukkig hebben we in Andel en
omstreken voldoende ruimte om
een wandeling te maken.
Tegelijkertijd zullen mensen met
gevoeligheid voor hooikoorts gaan
merken dat er al weer stuifmeel en
pollen in de lucht aanwezig zijn.

Een deel van de hooikoortsklachten past ook bij de symptomen voor
corona. Een loopneus en niezen
kunnen voor beide klachten herkenbare symptomen zijn. Het verschil is dat koorts gek genoeg bij
hooikoorts niet voorkomt en wel bij
corona. Bij twijfel en klachten laten
testen dan maar…
Enkele tips tegen hooikoorts:
 s’ Morgens zijn er nog minder
pollen in de lucht.
 Een ( zonnen ) bril beschermt
je ogen tegen de pollen.
 Wat vaseline rond de neus
houdt een deel van het stuifmeel
tegen.
 De was binnen drogen levert
minder stuifmeel op het wasgoed
op.
 Bij de drogist zijn allerhande
pillen, neussprays en oogdruppels
verkrijgbaar.

FYSIO ANDEL (vervolg)
Naast pillen, neussprays en oogdruppels wordt bij Fysiotherapie
Andel inmiddels een aantal jaren
een aanvullende behandelmethode
toegepast: Medical Taping. De
CureTape die hiervoor gebruikt
wordt, bevat geen medicijnen. De
tape lijkt te werken door een mechanisch kalmerende werking op
het allergisch reactiemechanisme
en het bindweefsel. De ervaringen
op de praktijk sluiten aan bij de
eerste studies, namelijk dat zo’n
84% van de hooikoortspatiënten
verlichting van klachten ervaart
door de tape. De grootste afname
van klachten is in één tot drie tapesessies te realiseren.

meer informatie kunnen jullie mailen naar info@ijsclubsparta82.nl
Ook bedanken wij de vrijwilligers
die zich voor ons inzetten voor en
achter de schermen, want zonder
jullie kunnen wij dit niet.
Bestuur IJsclub Sparta ‘82
Diny Bouman
Heeft u problemen met het opbouwen van uw conditie of kunt u door
lichamelijke klachten niet goed
wandelen? Neemt u dan contact op
met de praktijk. Ook indien u hooikoortsklachten heeft kunt u contact
met ons opnemen.
Telefoon: 0183-441681 afspraken
maken tussen 9.00-12.00 uur.
Website:
www.fysiotherapieandel.nl

IJSCLUB SPARTA’82
Gelukkig konden we dit seizoen
een aantal dagen genieten van
onze mooie ijsbaan. In verband
met de geldende maatregelen,
werkten we met een reserveringssysteem. Er werd volop genoten
door jong en oud.
En wat was het voor onze IJsclub
ook fijn om nieuwe leden te kunnen
inschrijven. Ook nu kun je nog
steeds inschrijven als nieuw lid
voor het volgende seizoen. Voor

ANDELS FANFARE
CORPS
Online quiz jeugdorkest
Maandag 22 februari had het
jeugdorkest een gezellige online
avond. Onze dirigent, Olaf, had een
leuke quiz in elkaar gezet. Het
jeugdbestuur had vooraf bij iedereen thuis een goodiebag afgeleverd met daarin allerlei lekkere
snacks.

Algemene ledenvergadering
Vrijdag 26 februari zijn we met alle
leden van het Andels Fanfare
Corps bij elkaar gekomen voor de
jaarlijkse ledenvergadering. Ook
voor deze avond had het bestuur
van AFC een goodiebag afgeleverd
met lekkere snacks voor bij de vergadering. Na de vergadering was
het natuurlijk tijd om even bij te
kletsen met elkaar. Het was een
gezellige avond.
Slaatjesactie jeugdorkest
Helaas heeft het jeugdbestuur
moeten besluiten om de slaatjesactie van zaterdag 27 maart te annuleren. De slaatjesactie is verzet
naar 18 september 2021.
Digitale Heraut
Wilt u ook ons digitale clubblad
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf
u
nu
gratis
in
via
pr@andelsfanfarecorps.nl

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

mogen komen en dus proberen we
op andere manieren toch aandacht
te geven aan onze leden.

belletje. Uw bestelling kunt u doorgeven t/m 17 maart.
De gegevens die nodig zijn: Uw
naam, adres en hoeveel zakjes u
wilt bestellen.
De kosten zijn: 1 zakje gemengd
(wit, melk, puur) chocolade eitjes €
3,- / 2 zakjes voor € 5,Sportieve groet,
Bestelling via WhatsApp op 0625343985 Louise Bouman (voorkeur)

Om te zorgen
dat u helemaal
up-to-date blijft
kunt u ons volgen op Facebook
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen
aan
onze
website
www.andelsfanfarecorps.nl

In week 13 van 29 maart t/m 2
april bezorgen wij de zakjes bij
u thuis.

Marit van der Ham
Online paaseieren actie.
In deze rare tijd
willen we namens de jeugd
van v.v. Sparta’30 een online
paaseieren actie houden. Normaal zouden de
jeugdvoetballertjes ons hierbij helpen, maar dat is nu niet mogelijk.
Wilt u de jeugd van vv Sparta’30
helpen, ook in deze tijd? Bestel dan
uw paaseitjes via WhatsApp of een

Ook
in
deze
AktuAel
willen we aandacht vragen voor
PCOB afd. Andel. Al vele jaren
actief in Andel. Helaas zijn we
nu beperkt in onze activiteiten,
zo zijn er geen ledenbijeenkomsten en ook onze reisjes
zijn niet door kunnen gaan. In
2021 ziet het er voorlopig nog
niet naar uit dat we bij elkaar

In Altena is sinds kort de Stichting
Senioren Platform Altena actief, in
dit platform zijn zoveel mogelijk
ouderenorganisaties uit de gemeente Altena vertegenwoordigd,
dhr. Ad de Graaf vertegenwoordigd
hierin onze afdeling. Zij zijn de
spreekbuis namens de senioren in
Altena naar de gemeenteraad.
Op dit moment gaan zij zich inzetten om de volgende punten onder
de aandacht te brengen van de
gemeenteraadsleden.
Verlichting
Voetpaden
Invalide parkeerplaatsen
Deeltaxi
De Buurtbus, heeft meer dan een
jaar niet gereden, is vanmorgen
weer gestart. 1 maart 2021.
Belastingdienst, vooral voor hen
die niet digitaal actief zijn.
Cybercrime
Veiligheid
Werk en inkomen voor 55 plusser,
daarbij hulp om een nieuwe baan
te vinden.
Misschien hebt u nog andere onderwerpen die belangrijk zijn voor
het welzijn van senioren in ons
dorp of gemeente, laat het ons weten en we geven het door aan deze
Stichting Senioren Platform Altena.

PCOB (vervolg)
Verder zijn er op 17 maart Tweede
kamer verkiezingen. Dat dit veel
rompslomp met zich meebrengt in
deze tijd spreekt voor zichzelf. Ons
landelijk bestuur heeft zich daar
voor ingezet en hierover kunt u
meer lezen in de Nieuwsbrief van
KBO/PCOB van 24-2-2021. De
speerpunten en acties worden
daarin uitgebreid beschreven en wij
raden u aan deze nieuwsbrief te
lezen. U krijgt hierbij een beter
beeld van wat er gedaan wordt op
landelijk niveau.
Hieronder een klein overzicht van
de acties.
 Interviews met lijsttrekkers
 Inzet KBO/PCOB per speerpunt:
Wonen, welzijn en zorg
 Veiligheid
 Koopkracht
 Digitalisering
 Zingeving
 Senioren aan het woord, hierin
vertellen senioren wat voor hen
belangrijk is, en hierbij komen
ook de speerpunten weer onder
de aandacht.
 Acties en campagnes
 Praktische zaken, hoe wij als
senioren kunnen gaan stemmen.
Zeer de moeite waard om dit te
lezen.
https://www.kbopcob.nl/verkiezingen/?utm_medi
um=email
Ons advies: ga in ieder geval
stemmen! Wij hebben als senioren
wijsheid opgebouwd in ons leven,
laten we dit gebruiken voor een

stabiele toekomst van Nederland.
We hebben in Nederland zo’n 13
miljoen stemgerechtigden. Daarvan
is ruim de helft boven de 50 jaar.
Wij kunnen het verschil maken!
Ter afsluiting:
Nu we in de tijd leven voor Pasen
mogen we stilstaan bij het grote
wonder dat Christus voor ons heeft
volbracht. Allereerst het vreselijke
lijden en Zijn dood aan het kruis,
dat Hij voor onze schulden heeft
gedragen. Dan komt het allergrootste wonder op Paasmorgen, de
overwinning! Christus is opgestaan
en heeft de dood overwonnen! Wij
mogen vertrouwen op Hem en
danken voor zijn grote genade, de
veilige toekomst voor altijd. Wij
wensen u een gezegende tijd toe
tot Pasen.

U mag ons altijd bellen of mailen.
Namens het bestuur van PCOB
afd. Andel, Adri van Breugel- van
Andel (voorzitter) tel. 0183442013
of adrivanbreugel@planet.nl

NOG EEN KEER DE
KERK VAN NEER ANDEL
In mijn bijdrage van vorige maand,
plaatste ik een tekening van de
kerk van Neer-Andel uit de Atlas
van Schoemaker, Een attente lezer
attendeerde mij er op dat dit waarschijnlijk niet de bedoelde kerk is,
maar die van Andelst. Hij heeft
gelijk. Deze tekening is al bij meer
publicaties, ook door anderen, gebruikt als het over dit kerkgebouw
gaat. Dat is niet zo vreemd.

NOG EEN KEER DE
KERK VAN NEER ANDEL
(vervolg)
Het is makkelijk af te leiden uit het
bijschrift van de tekening. Dat bevat informatie over ons Andel. De
tekening staat ook gerangschikt
onder de tekeningen die op Holland
betrekking hebben, Toen de tekening werd gemaakt behoorde het
tot Holland. Ik ben vervolgens gaan
zoeken of ik de juiste tekening kon
vinden. Ik denk dat dit gelukt is.
Bijgaande tekening lijkt meer op de
Romboutskerk, die dan al in verval
is. Bovendien staat er Neer Andel
boven.
Teus van Tilborg

