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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’ 
21 

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. 
 

3 februari 2021 
3 maart 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 
 
Allereerst wensen wij u allen een 
gezond 2021 toe. Met nadruk op  

 

gezond, want afgelopen jaar zal 
nog lang bij iedereen in zijn of 
haar geheugen staan. 
 
Veel ondernemers hebben weer 
verplicht hun zaak moeten sluiten 
en wanneer alles weer open gaat, 
is op dit moment nog niet duide-
lijk. 
 
Meer als anders geldt nu wel 
wees loyaal en koop lokaal. Dat 
kan bij iedere ondernemer, ook 
die gesloten zijn, want allen zijn 
creatief en hebben een mogelijk-
heid om via internet uw bestelling 
te doen. Het wordt thuis bezorgd 
of men maakt een andere af-
spraak. Als we hier een lijst met 
adressen zouden geven lopen we 
het risico dat we niet compleet 
zijn. Als u iets wil bestellen bij een 
plaatselijke ondernemer die ver-
plicht gesloten is, kijk dan op onze 
site www.ovandel.nl. En bij ieder 
lid kunt u rechtstreeks naar de site 

van de ondernemer waar u uw 
bestelling kunt doen. 
 
Als ondernemersvereniging zou-
den we ook graag de Rom-
boutsprijs uitreiken. Maar een 
datum nu communiceren is nu 
lastig, we lopen dan het risico dat 
we het toch weer moeten annule-
ren. De jury heeft ons een kandi-
daat voorgedragen, dus daar ligt 
het niet aan. Ook de prijsuitreiking 
van de december puzzel moeten 
we even uitstellen. We hopen in 
de februari uitgave van Aktu-Ael 
hier meer over te kunnen vertel-
len. 
We zijn ook voorzichtig aan het 
denken om rond Pasen een activi-
teit te kunnen organiseren. Ook 
dat is nog niet zeker dat het kan, 
dus we wachten met organiseren 
tot er meer duidelijkheid is. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 

http://www.ovandel.nl/


ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
AFC wenst u een gelukkig 
nieuwjaar!  
 
Kerstzangdienst Heusden & 
Nieuwjaarsconcert  
Helaas hebben wij deze concerten 
niet kunnen geven. Wij hopen u in 
2021 weer snel te mogen begroe-
ten op een van onze concerten.  
 
Digitale Heraut 
Wilt u ook ons digitale clubblad 
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf 
u nu gratis in via 
pr@andelsfanfarecorps.nl  
 
Sponsorkliks – Online shoppers 
opgelet! 
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 bedra-
gen binnen 
zien komen 
dankzij u. Dus 
wilt u gratis uw 
plaatselijke 
muziekvereni-
ging steunen? 
Doe dat via 
Sponsorkliks! 
Bedankt voor 
uw steun.  
Om te zorgen 

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

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


EVENEMENTEN KALENDER 
 
 
JANUARI 2021 
17  Geref. Kerk: Jeugddienst met Rachelle van  
      Andel en m.m.v. Annemarie en Reijco. 
29  Sparta ’30: Draai avond (ovb). 
 
FEBRUARI 2021 
21  Geref. Kerk: Jeugddienst met Paul Balogh. 
 
MAART 2021 
27  AFC: Slaatjesactie jeugdleden. 
 
APRIL 2021 
27  AFC: Aubade Koningsdag. 
 
MEI2021 
  4  AFC: Dodenherdenking bij het monument  
      in Woudrichem. 
22  AFC: Aelse dag. 
 
JULI 2021 
17  AFC: “Horizons” concert met TV opname en  
      seizoen afsluiting. 
 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 
 
Nieuw 
 

 



Inleiding 
•Een algemene uitroep is “de beste 
wensen voor het nieuwe jaar”. Het 
bestuur schaart zich daar achter in 
de wetenschap dat dit voor ieder-
een een andere gedachte kan zijn 
met een goede gezondheid voorop.  
 
•Er zijn veel personen die voor het 
eerst op zichzelf gaan wonen of 
verhuizen en weer in Andel komen 
wonen. Ook worden er nog regel-
matig huizen verkocht waardoor we 
weer nieuwe gezichten in het dorp 
waarnemen.  
 
•Dat De Spar een metamorfose 
ondergaat is een prachtige ontwik-
keling voor ons dorp i.v.m. aanbod 
en parkeergelegenheid. Benieuwd 
hoe de sluiting rond de verbouwing 
voor de behoeftigen opgevangen 
wordt, vooral voor mensen op leef-
tijd. Het straatbeeld zal daardoor 
veranderen. Misschien veranderen 
ook de inwoners van gedachte om 
meer in het eigen dorp te besteden.  
•Met het straatbeeld bedoelen wij 
ook het parkeerterrein achter 
Woord en Daad.  
 
•Met het straatbeeld bedoelen wij 
ook de aanrijroute door de Hoofd-
graaf van de bussen naar en van 
het Curio Prinsentuin. Onze klacht 
over het oprijden van het parkeer-
terrein vanaf de sportvelden met 4 
bussen, heeft geresulteerd in een 
richtingsbord dat ze links af moeten 

slaan als ze het terrein verlaten 
richting Parallelweg naar Giessen.  
 

•De sluizen in De Hoofdgraaf zijn 
aangelegd om ook het vrachtver-
keer te ontmoedigen deze route te 
nemen. Zo is de Hoofdgraaf meer 
en meer gevrijwaard van zwaar 
verkeer.  
 
•Het straatbeeld rond De Bloesem-
hoff en aangrenzende gebouwen 
zal een mooie uitstraling teweeg 
brengen als alles opgeruimd en 
ingericht is. De parel van Andel 
wordt de omgeving  al genoemd. 
Dat het een verrijking is staat als 
een paal boven water.  
 
•Nu de sloop nog van de senioren 
woningen tussen Dr. Esseveldlaan, 
Vinkenpad en Kon. Emmastraat 
met de bebouwing op die plaats 
van 15 huurwoningen en fase IV is 
afgerond (zie impressie).  

 
•Op De Bronkhorst zullen langs  
het Boerengroen, Kroonsappel en 

in het verlengde van de Roem van 
Altena de komende maanden acti-
viteiten plaatsvinden in fase III. 
 
Rond de Kerst en Jaarwisseling 
Gelukkig hadden we niet te maken 
met toestanden zoals die zich in 
Veen voordeden. De prachtige 
kerstboom heeft weer zijn uitstra-
ling gehad.  
 
•Er wordt nu al volop gediscussi-
eerd hoe het volgend jaar georga-
niseerd moet worden voor de 
vuurwerk verkopers. Logisch na-
tuurlijk als je in hun schoenen zou 
staan met financiële consequen-
ties. Er wordt nu vooral gesproken 
over georganiseerde centrale 
plaatsen waar vuurwerk afgestoken 
mag worden in het bijzijn van men-
sen die er verstand van hebben. 
Maar er wordt ook over een geheel 
verbod gesproken. Wie het weet 
mag het straks zeggen. 
 
Sportcoaches Gemeente 
Regelmatig worden zij ingezet om 
de jeugd te activeren in groepsver-
band bezig te zijn met sport. De 
velden van v.v. Sparta’30 en het 
parkeerterrein worden hiervoor 
gebruikt en onder deskundige lei-

ding worden zij vermaakt 
met diverse spellen. 
 
Nieuw verdeelstation 
netbeheerder Enexis in 
Andel 
Dat voornemen moet 
dan uitgevoerd worden 
op de locatie langs de 
Middenweg die op het 
kaartje rood omlijnd is 
aangegeven. De aanlei-

ding voor deze noodzakelijke uit-
breiding is de groeiende behoefte 
van transportcapaciteit die voor de  

Dr. Essev[Geef een ci-
taat uit het document of 
de samenvatting van een 
interessant punt op. Het 
tekstvak kan overal in 
het document worden 
neergezet. Ga naar het 
tabblad Hulpmiddelen 
voor tekenen als u de 
opmaak van het tekstvak 
voor het blikvangerci-
taat wilt wijzigen.] 

eldlaan 
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DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
komende jaren in de omgeving is 
voorzien. De nieuw te bouwen in-
stallatie wordt aangesloten op het 
bestaande hoofdnet. De installatie 
zal bijdragen aan een verdere ver-
betering van de leveringszekerheid. 
15 december was het bestuur van 
de Dorpsraad bij deze eerste in-
formatieavond aanwezig. Wat het 
eerste opviel op het overzicht was 
de ligging van het gebouw op de 
plaats waar straks het fietspad van 
Andel naar Veen gerealiseerd moet 
worden. Tevens de uitrit die straks 
over het fietspad komt te liggen 
naar de Neer-Andelseweg. Maar 
uiteraard zal er eerst een bestem-
mingsplan gewijzigd moeten wor-
den. Onze bezwaren kunnen ze 
alvast meenemen in het ontwerp. 
Rondom het verdeelstation worden 
groenstructuren aangebracht, 
waardoor het verdeelstation meer 
opgaat in de omgeving. In een be-
stemmingsplan procedure wordt 
het plan 6 weken ter inzage gelegd, 
waarbij een ieder een gewenste 
zienswijze kan indienen. 

 
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 
 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

3  FEBRUARI  2021 

NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Om te beginnen willen Kees en ik, 
redactie van Aktu-Ael, jullie allen 
een heel mooi, gezond en gelukkig 
nieuwjaar 2021 wensen. Het was, 
zoals er al meer in Aktu-Ael staat, 
een bijzonder jaar. We zullen dit 
niet snel vergeten en het kan al 
bijna historisch worden genoemd. 
Covid-19 was het onderwerp van 
gesprek, maar ook was het virus 
wat menigeen in ons dorp ziek 
maakte en ook angstig. We weten 
dat er een nieuw variant bij is ge-
komen en dat het nog niet zomaar 
klaar is en voorbij. We zullen met 
elkaar de regels die gelden nog 
even moeten volhouden en dat 
kunnen wij, daar ben ik van over-
tuigd. Zorg goed voor elkaar, maar 
ook voor jezelf. Maak een wande-
ling, dan kun je buiten nog een 
praatje maken met wie je tegen-
komt en zie je ook weer eens ie-
mand, want binnen in de bubbel 
wordt een beetje saai. Hoe zal het 
zijn straks als we elkaar weer een 
hand mogen geven of een knuffel, 
ook weer even wennen denk ik en 
misschien gaan we dat minder 
doen uit angst voor!!!! Maar alleen 
al even een hand op een schouder 
of een kleine aanraking als bemoe-
diging, dat zou al fijn zijn. Dit nieu-
we jaar zal ons ook weer van alles 
brengen en de mensen zijn erg 
creatief geworden het afgelopen 
jaar en hebben geleerd om toch 
dingen te kunnen organiseren. So-
cial media, daar kun je van alles 
van zeggen, dat het tijd opslokt en 
niet gezellig is als iedereen maar 
op zijn mobieltje zit, toch was het in 
deze tijd een zegen. Zowel voor de 
verenigingen als voor de kerken, 
want zo konden we toch mee kijken 
en luisteren naar de diensten en 
konden we bij de verenigingen mee 
doen met een spel of andere activi-
teiten. Ze zeggen weleens “elk 
voordeel heb zijn nadeel” (citaat 
van een bekende voetballer en 
trainer), maar zo is het wel. Laten 
we dat met elkaar voor ogen hou-
den in het jaar 2021. 
 
Voor een aantal gezinnen in ons 
dorp was december een maand 
met dubbele gevoelens. De blijd-
schap van Kerst, de hoop voor alle 
mensen, maar er was ook diep 
verdriet bij families die van een 

dierbare moesten afscheid nemen, 
soms heel onverwachts. De familie 
van Eli van Wijk moest van hem 
afscheid nemen, zo snel al nadat 
zijn vrouw Ans van Wijk-Bouman in 
oktober overleed. Eli woonde in de 
Langenhof en is 81 jaar geworden. 
Wat een schok en wat een verdriet. 
Wij wensen zijn gezin veel sterkte 
en kracht. 
 
In de Notenhoff woonde al een 
aantal jaren Jet Nieuwenhuizen-
Koolhaas, voorheen woonde ze in 
de Burg. van der Schansstraat op 
de boerderij waar nu het Thomas-
huis is en later in de bungalow er 
naast. Ze kwam niet uit Andel, 
maar haar man Pé Nieuwenhuizen 
wel en haar 5 kinderen zijn hier 
allemaal geboren. Ze was goed 
bekend in ons dorp en ze heeft de 
mooie leeftijd van 100 jaar bereikt. 
Wij wensen ook deze familie veel 
sterkte en kracht. 
 
Op 18 december overleed Joost 
Schmidt op 84 jarige leeftijd. Joost 
was sinds een aantal maanden 
ziek en onderging behandelingen, 
maar helaas hebben deze niet het 
werk gedaan waar iedereen op 
hoopte en vooral hij zelf. Joost was 
ook zo’n markant figuur in ons dorp 
en was overal aanwezig, vooral in 
het verenigingsleven en ook in de 
kerk. Had altijd wel wat te vertellen 
of te grappen, scherp in zijn me-
ning, maar wel altijd netjes en 
vriendelijk, vooral met een lach en 
een knipoog. De familie Schmidt 
woonde vroeger aan het Boveneind 
en was een groot gezin.  

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl


NOOT VAN DE REDACTIE 
(vervolg) 
 
Een aantal trouwde, maar er ble-
ven ook 2 broers en 2 zussen vrij-
gezel en zijn gaan wonen in de 
bungalow in de dr. Esseveldlaan. 
Joost was een van de jongste uit 
het gezin en het was een hecht 
gezin, ze zorgden goed voor el-
kaar. De familie van Joost wensen 
ook wij sterkte en kracht. 
 
Ik ben benieuwd dit nieuwe jaar 
2021, want gelukkig kunnen Kees 
en ik Aktu-Ael voor dit seizoen in 
elk geval weer maken en daar zijn 
we dankbaar voor, maar we hopen 
dat er nog wat advertenties bijko-
men, zodat we een buffer kunnen 
opbouwen en in september weer 
een jaargang kunnen gaan maken. 
Ook willen wij de mensen bedan-
ken voor de donaties van Vrienden 
van Aktu-Ael en mochten er men-
sen zijn die ook willen doneren, 
heten wij van harte welkom. Het 
banknummer staat voorin onder de 
kop van OV de Linden. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  
 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 

Afgelopen 6 januari hebben we als 
Stichting Olopikidong’oe de kerst-
bomen mogen verzamelen. Hier-
voor waren we ingeloot door de 
gemeente Altena. Met mooi droog 
weer zijn er meer dan 250 kleine 
en grote kerstbomen gebracht. Per 
stuk, maar ook met karren vol. Het 
geld dat we hiervoor krijgen kunnen 
we gebruiken voor ons project 
‘Zonnepanelen’ voor de Olo-
pikidong’oe School in Kenia. Wij, 
Wilma en Kees, zijn er blij mee. 

NEER-ANDELSEWEG, 
NEERANDELSESEWEG 
OF NEER ANDELSE 
WEG. WAT IS GOED?  
 
door Teus van Tilborg 

 
Ik weet niet of het u wel eens op-
gevallen is: de verschillende 
schrijfwijzen van de Neer Andelse 
weg. Lang geleden heb ik er al 
eens aandacht in dit blad aan be-
steed. Ondanks dat alle straat-
naambordjes nu de juiste schrijfwij-
ze aangegeven, zie ik toch nog 

steeds dat de naam verschillend 
wordt geschreven. Bijvoorbeeld bij 
de aanduiding van de begraaf-
plaats. Voor de juiste schrijfwijze is 
het besluit waarbij de naam in het 
verleden werd toegekend, bepa-
lend. We moeten dan terug naar 
1962. Andel is dan nog een zelf-
standige gemeente. Op 27 oktober 
van dat jaar besloot de gemeente-
raad de naam Neerandelsesteeg te 
veranderen in Neer Andelse weg. 
Dat is dus de juiste benaming die 
gehanteerd moet worden. De raad 
vond de toevoeging steeg niet 
meer passen. Had een wat nega-
tieve klank. Oudere inwoners heb-
ben het trouwens nog vaak over 
kortweg ‘de steeg’ als ze de Neer 
Andelse weg bedoelen. 
 
De Neer Andelse weg verbindt 
vanouds het dorp met het zuidelijke 
achterland. Het is een van de be-
langrijkste ontsluitingswegen. Al op 
oude kaarten komt de weg voor. 
Bijvoorbeeld op een kaart uit 1601, 
gemaakt door de landmeter Daniël 
Schellincx. Als het huidige tracé 
met deze kaart vergeleken wordt, 
blijkt dat er niet veel aan veranderd 
is. Alleen het zuidelijkste deel, glo-
baal het gedeelte voorbij de roton-
de in de N267, is het in oostelijke 
richting opgeschoven waardoor 
een directe aansluiting op de Bies- 



NEER-ANDELSEWEG, 
NEERANDELSESEWEG 
OF NEER ANDELSE 
WEG. WAT IS GOED?  
(vervolg) 
 
heuvelweg ontstond die rond 1960 
als uitvoering van het omvangrijke 
ruilverkavelingsproject is aange-
legd. Het oorspronkelijk tracé is 
nog zichtbaar en komt uit op het 
Eendenveld bij huisnummer 17. 
 
De weg was in het verleden slecht 
begaanbaar. Een echte verharding 
ontbrak. In 1854 werd over een 
lengte van 2100 meter met financi-
ele steun van de provincie, een 
grindverharding aangebracht waar-
door het meer het karakter van een 
‘echte ’weg kreeg. In de loop van 
de vele jaren is de weg geworden 
wat hij nu is. Een belangrijke, druk 
bereden verkeersader. Het steeds 
drukker worden en de komst van 
nieuwe wegen, zoals de Parallel-
weg, de Middenweg en de provin-
ciale weg N267, leidde tot aanpas-
singen. Er kwam een rotonde en de 
kruising met de Parallelweg en de 
Middenweg werd aangepast. De 
directe aanleiding daarvan waren 
de ernstige ongevallen met ook 
dodelijke slachtoffers. Een dodelijk 
ongeval deed zich trouwens ook al 
ver voor de Tweede Wereldoorlog 
voor, zoals blijkt uit het afgedrukte 
bericht in het Nieuwsblad voor het 
Land van Heusden en Altena, de 
Langstraat en de Bommelerwaard 
uit 1924. Een ongeval dat in het 
dorp hard aan kwam. 

De bebouwing langs de Neer An-
delse weg is steeds verder in zui-
delijke richting opgeschoven. Aan-
vankelijk hadden bijna alle gronden 
een agrarische bestemming waar-
door woningbouw niet mogelijk 
was. Door de komst van woningen 
is de entree vanuit het zuiden be-
langrijk veranderd, zoals op de foto 
te zien is. En door de verdere uit-
bouw van plan Bronkhorst zal dit 
nog meer veranderen. Een eerste 
belangrijke verandering was de 
aanleg van de gemeentelijke be-
graafplaats in 1954. Ingrijpend was 
ook het verdwijnen van het meng-
voederbedrijf van de Gebroeders 
Versteeg op de hoek met de Bur-
gemeester van der Schansstraat 
en de bouw van woningen op de 
vrij gekomen plaatst. 
 
Waterkerende functie 
De Neer Andelse weg heeft in het 
verre verleden ook een waterke-
rende functie gehad. Dit blijkt nog 

uit zijn hogere lig-
ging ten opzichte 
van de aangren-
zende gronden. 
Het was een zo-
genaamde bin-
nendijk. Over het 
tijdstip wanneer 
die is aangelegd is 
geen volstrekte 
duidelijkheid. In 
zijn boek Weyden 
en zeyden in het 
broek (Veessen 
1995) dateert B.W. 
Braams de aanleg 
na de St.-

Elisabethsvloed 
van 1421. De 
naam is dan nog 
Rietkade. Peter  

van Eeten echter, geeft een andere 
lezing in zijn artikel onder de titel 
De datering van de Neerandelse 
steeg en de Rietdijk onder Andel 
en Giessen. Hij komt tot de conclu-
sie dat de Neerandelse steeg en de 
Rietdijk, die de scheiding vormt 
tussen de Sint Romboutspolder en 
de Andelse en Giessense Weide, 
lang voor 1421 al bestond. Ik laat 
maar in het midden wie gelijk heeft. 
 
De Neer Andelse weg is in eigen-
dom, beheer en onderhoud bij de 
gemeente. Dat is niet altijd zo ge-
weest. Voorheen lag het beheer en 
onderhoud in handen van water-
schappen: de Opperste Polder van 
Andel en de Gecombineerde An-
delse en Giessense Polder en nog 
later bij het waterschap De Alm. 
Het waterschap, of de polder be-
taalde aan de gemeente Andel een 
vrijwillige bijdrage voor het onder-
houd van de rijbaan. Zo werd deze 
bijdrage op 18 april 1940 met in-
gang van 1 januari 1941 nog voor 
een periode van vijf jaren vastge-
steld op 40 gulden (circa 18 euro) 
per jaar, 20 gulden minder dan 
daarvoor. Volgens het water-
schapsbestuur kon haar bijdrage 
wel wat lager zijn, omdat de ge-
meente hogere inkomsten had van 
het grasgewas in de bermen van 
de weg. Dit werd verpacht en 
bracht geld op. Het waterschaps-
bestuur gebruikt in haar correspon-
dentie nog een andere schrijfwijze: 
Neder Andelsche Steeg. 
 
Nog een zijstapje. Naast de 
Neerandelse steeg, het zal niet 
verbazen, gezien de oorspronkelij-
ke naam van de gemeente Op en 
Neer Andel, dat er ook een Opan-
delsesteeg was. 



NEER-ANDELSEWEG, 
NEERANDELSESEWEG 
OF NEER ANDELSE 
WEG. WAT IS GOED?  
(vervolg 2) 
 
Die moeten we zoeken oostelijk 
van de Neer Andelse weg, aan het 
Boveneind. De weg werd later de 
Kammetweg. Aanvankelijk liep de-
ze steeg door om uit te komen op 
de Achterdijk. Een duiker met een 
muurtje in de watergang langs de-
ze weg is nog een relict dat eraan 
herinnert.  
 

2020 wat een jaar…… 
Vele met COVID-19 besmette 
mensen van het eerste uur, dus 
mensen die in maart of april van 
2020 ziek zijn geweest, ondervon-
den in de zomer van 2020 nog 
steeds klachten. Andere personen 
herstelden spontaan.  

Hoe kan dit? 
 
Hierop is geen antwoord. Wel heeft 
het zorginstituut Nederland heel 
snel vastgesteld dat voor een deel 
van de besmette mensen extra 
zorg nodig is om weer terug te ko-
men in hun “normale” dagelijks 
leven. 
De huisarts of medisch specialist 
kan op grond van de klachten be-
palen welke zorg nodig is. Het is 
niet noodzakelijk dat iemand posi-
tief is getest op het coronavirus, 
want zeker in de eerste periode tot 
de zomer zijn veel mensen met 
klachten niet getest. Als de arts het 
nodig vindt, kan de herstelzorg 
worden ingeschakeld. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

U zult misschien denken: wat kan 
hier aan gedaan worden? De 
(long)fysiotherapeut kan samen 
met u kijken waar hulp nodig is. 
Meestal is ademtraining en condi-
tie/krachttraining nodig om te ko-
men tot herstel. Ook inzicht krijgen 
in uw klacht, informatie over belas-
ten en ontlasten kan helpen om vat 
te krijgen op uw herstel  
 
Daarnaast kan diëtiek, ergothera-
pie en soms ook logopedie nodig 
zijn om alle facetten van de na-
sleep van een besmetting met CO-
VID-19 te lijf te gaan zoals spier-
massa verlies, cognitieve (lees 
concentratie, vergeetachtigheid) 
klachten. 
 
Vergoeding van paramedische 
herstelzorg 
De behandelingen worden vergoed 
vanaf de 1e behandeling. Wel geldt 
het eigen risico. Het is per patiënt 
verschillend hoeveel zorg er nodig 
is. Sommige patiënten hebben aan 
enkele ondersteunende behandel-
sessies voldoende, andere patiën-
ten hebben een behandelpro-
gramma van enkele maanden no-
dig.  



FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
Wilt u meer weten dan kunt u zich 
melden bij uw huisarts of contact 
opnemen met 0183-441681 (bij 
voorkeur op maandag-donderdag 
9.00-12.00 uur). 
www.fysiotherapieandel.nl of 
info@fysiotherapieandel.nl  
 

 
 

 “Iedereen 
de beste 
wensen voor 
2021”. Met 
deze uit-
spraak slo-

ten we ook het jaar 2020 af in de 
aflevering van december. Alleen de 

inentingen zijn 
dichterbij gekomen 
en de eerste groe-
pen zijn in behan-
deling genomen. 
In deze corona 
periode kan er nog 
steeds niet in 
competitieverband 
gevoetbald wor-
den. De jongere 
jeugd wordt door 
buurtcoaches van-
uit de gemeente 
regelmatig bezig 
gehouden. Dat kan 
met o.a. paintball, 
bubbelvoetbal of een partijtje voet-
bal op het kunstgrasveld. Even 
ontspannen in groepsverband zo-
dat de ouders wat ontlast worden 
en de focus wat verlegd wordt.  
 
•Intern worden de leden door mails 
met nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden over bestuurszaken, 
jubilarissen, vrijwilliger van het jaar, 
trainerswisselingen enz. Zaken die 
door de verschuiving van de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering 
en de nieuwjaarsreceptie geen 
doorgang konden vinden.  
 
•Voor het 1e en 2e elftal zijn inmid-
dels al andere trainers voor het 
volgend seizoen aangesteld, omdat 
beide huidige trainers aan een an-
dere uitdaging toe zijn. Het gebeurt 
nu eenmaal dat dit elk jaar al in de 
winterstop plaatsvindt terwijl er nog 

een halve competitie gespeeld 
moet worden. Maar deze handel-
wijze is niet meer terug te draaien. 
Gesprekken worden door techni-
sche commissies op gang gebracht 
met meer dan 10 gegadigden en 
binnen twee weken komt er witte 
rook uit de schoorsteen, zonder 
proeftrainingen, maar in wederzijds 
volle vertrouwen op een goede 
samenwerking in een volgende 
competitie.  
 
•Op de nieuwjaarsreceptie worden 
ook de jubilarissen en de vrijwilliger 
van het jaar bekend gemaakt. 25 
jaar lid zijn: Leo van Deurzen, 
Herman Bouman (Kerkstraat), 
Menno Dammers, Maria Hendrix-
van Zelst, Bert Bolink, Otto Bou-
man, Frank Scherff, Thomas Prins 
en Mark Schouten; 40 jaar lid is 
Arie Sonneveld,  

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


V.V. SPARTA ’30 (vervolg) 
 
50 jaar lid Anton Schoester en 65 
jaar lid Alex van Rijswijk. De be-
scheiden die daar bij horen zijn 
inmiddels aan de voordeur uitge-
reikt. Zij hadden daar het volste 
begrip voor i.v.m. de risico’s.  
 
•De vrijwilliger van het afgelopen 
jaar is het lid Gherardo Sterrenburg 
geworden. Het beeldje als wissel-
prijs mag hij een jaar lang op de 
schoorsteen zetten en werd door 
een bestuurslid en de vrijwilliger 
van het jaar daarvoor uitgereikt. De 
leden hebben voor deze verkiezing 
hun stem uit kunnen brengen.  
 
•Iedere amateurclub is benieuwd 
hoe de competitie wordt voortge-
zet/afgebroken als de seinen op 
groen springen. Maar niemand kan 

zeggen wanneer dat gebeurt en 
hoeveel tijd dat er dan nog rest. 
Met voorspellingen komen we niet 
verder, alleen met zekerheid.  
 
•Een zekerheid is dat een team van 
6 personen bereid is gevonden om 
de jeugd technisch te begeleiden. -
Hun kerntaak is het ontwikkelen, 
uitvoeren en toezicht houden van 
het door de vereniging te voeren 
technisch beleid. -Zorgen o.a. voor 
een goede overgang van de junio-
ren naar de senioren. -Maken in 
overleg de team-indeling voor het 
nieuwe seizoen. -Het klinkt mis-
schien wat technisch maar zij zijn 
onmisbaar in de begeleiding van de 
jeugd en de contacten naar ouders, 
trainers en begeleiders. Hiermee 
wil het bestuur aangeven dat de 
jeugd in goede handen is met een 
serieuze aanpak gericht op de toe-

komst. Geef je kind dan nu op om 
in de 2e helft van de competitie aan 
te sluiten. Dat geldt uiteraard ook 
voor de wat oudere jeugd. 
 
Mail naar info@sparta30.nl en er 
wordt contact met je opgenomen. 
 
Bestuur Sparta’30 
 
 

LIONS STEUNEN VRIJ-
WILLIGERS MET TOTAAL 
€ 11.000,-  
 
Aanvraagformulieren voor het  
Lucky Lion Altena Corona Hulp-
fonds van Lions Club Werkendam 
konden worden ingediend tot en 
met 30 november jl. Er werden 
totaal 35 aanvragen uit de Ge-
meente Altena ontvangen. Bijna 
alle aanvragen voldeden aan de 
criteria van de Goede Doelen 
Commissie. Het tevoren vastge-
stelde maximum bedrag van € 
10.000,- bleek toen niet helemaal 
toereikend. Intern kon er door de 
Lions gelukkig een mouw aan wor-
den gepast en konden heel veel 
vrijwilligers een leuk bedrag tege-
moet zien. Zij kregen inmiddels het 
goede bericht en het geld werd 
inmiddels ook al overgemaakt.  

mailto:info@sparta30.nl


LIONS CLUB  
WERKENDAM (vervolg) 
 
Leuke reacties van aanvragers 
 Voorzitter Ton Weenk van het 
Andels Fanfare Corps was ook erg 
blij met het leuke steuntje in de rug 
van de Lions.  
 
 Hartenbrigade in Giessen on-
derscheidt zich door in deze corona 
tijd met het maken en uitdelen van 
grote hoeveelheden soep en deze 
soep gaat naar hun doelgroepen  
 
 Stichting Olopikidong‘oe in An-
del steunt een school in Kenya met 
haar stroomvoorziening door mid-
del van zonnepanelen. Maar kan 
nu nauwelijks geld inzamelen.  
 
 De Sponsor Commissie van 
Stichting de Bloesemhoff wil, voor 
de toekomstige 13 bewoners van 
de woonvoorziening in Andel, hel-
pen met de aankleding van de cen-
trale ruimtes en de tuin. 
 
 Draaiorgel Jodokus van Wilco 
en Patricia de Ruijter uit Hank gaat 
het repertoire uitbreiden met enkele 
muziekboeken en gaan zeker heel 
veel bewoners van verpleeghuizen 
blij maken met hun draaiorgel mu-
ziek uit de Biesbosch.  
 
 Showkorps Wilhelmina uit 
Sleeuwijk hoopt, dat ze met deze 
hulp volgend jaar het taptoe weer 
kunnen door laten gaan in Sleeu-
wijk.  
 
 De Altena Jazz band houdt er 
met deze steun ook de moed er 
weer in en zij willen graag volgend 
jaar weer vaak optreden en mis-
schien ook bij een Lions evene-
ment.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ton Damen zegt namens de 
Karekietbuurt in Hank, dat het, on-
danks de corona tijd, voor alle be-
woners een mooie kerst wordt. Een 
feestelijk verlichte kerstboom in het 
plantsoen en verder een prachtig 
verlichte buurt.  
 
 Jeugdsoos de Amigos in Gies-
sen kan het steuntje in de rug heel 
goed gebruiken. Ze willen het vol-
ledig ten goede laten komen aan 
online (muziek) initiatieven voor de 
jeugd van 11 t/m 15 jaar  in de ge-
meente.  
 
 Ook Inlooppunt Werkendam en 
Muziekvereniging Irene uit Wer-
kendam zijn erg blij met de hulp en 
stuurden enthousiaste reacties.  
 
In 2021 hopen de Lions ook weer 
hun normale projecten te kunnen 
organiseren. Maar dit geslaagde 
corona initiatief levert alleen maar 
winnaars op: Vrijwilligers maken 
kennis met de Lions en de Lions 
levert het veel potentiële goede 
doelen binnen onze gemeente op 
voor de toekomst.   
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ŐĞĚĂĐŚƚĞŶ�ŐĂĂŶ�Ƶŝƚ�ŶĂĂƌ� ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ĚŝĞ�ŽƉ�ĞŶŝŐĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŚĞĞŌ�ŐĞŚĂĚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ǀŝƌƵƐ͘� 

KƉ�ŵŽŵĞŶƚ�ǀĂŶ�ƐĐŚƌŝũǀĞŶ� ŝƐ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ǀĂĐĐŝŶĂƟĞ�ĞĞŶ�ĨĞŝƚ�ĞŶ�ŚĞĞů�ǀŽŽƌǌŝĐŚƟŐ�ŬŽŵƚ�ĚĞ�ǌŽŶ�ǁĞĞƌ�ĂĐŚƚĞƌ�ĚĞ�
ǁŽůŬĞŶ����ǀĂŶĚĂĂŶ�ĞŶ�ůŝũŬƚ� ĂůůĞƐ�ŝŶ�ĚĞ�ůŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ǁĞĞƌ�ĞŶŝŐƐǌŝŶƐ�ŶŽƌŵĂĂů�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘�������������������� 

�ŝƚ�ũĂĂƌ�ŚĂĚ�ŽŶǌĞ�ŬĞƌƐƚďŽŽŵ�ĞĞŶ�ƐƉĞĐŝĂůĞ�ĨƵŶĐƟĞ�
ǁĂŶƚ�ďĞŐŝŶ�ĚĞĐĞŵďĞƌ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ�ŚƵŝƐ�ĂĂŶ�ŚƵŝƐ�
ŬĞƌƐƚďĂůůĞŶ�ďĞǌŽƌŐĚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ǀĞƌǌŽĞŬ�Žŵ�ĚĞǌĞ�ŝŶ�ƚĞ�
ǀƵůůĞŶ�ĞŶ�ŽƉ�ƚĞ�ŚĂŶŐĞŶ�ŝŶ�͚:ƵůŝĂŶĂ͛Ɛ�<ĞƌƐƚďŽŽŵ͛͘��Ğ�
ĂĂŶŚĞĨ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŬĂĂƌƚũĞ�ǁĂƐ�͛ŽŶƐ�ůŝĐŚƚũĞ�ŐĂĂƚ�ŶĂĂƌ͗͛�ĞŶ�
ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ϭϬϬ�ŬĞƌƐƚďĂůůĞŶ�ƐŝĞƌĚĞŶ�ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ�ĚĞ�
ďŽŽŵ�ŽƉ�ŵĞƚ�ŵŽŽŝĞ͕�ŽŶƚƌŽĞƌĞŶĚĞ�ĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�
ďĞƌŝĐŚƚĞŶ͘��ĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ďĞƌŝĐŚƚĞŶ�ŚĞďďĞŶ�
ǁĞ�ĂĐŚƚĞƌŽƉ�ĚĞǌĞ��ŬƚƵ-�Ğů�ĂĨŐĞĚƌƵŬƚ͘�tĞůůŝĐŚƚ�ŝƐ�
ĞĞŶ�ŵŽŽŝĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ƚƌĂĚŝƟĞ�ŐĞďŽƌĞŶ�ĞŶ�ŚĂŶŐĞŶ�Ğƌ�
ǀŽůŐĞŶĚ�ũĂĂƌ�ǁĞů�ϮϬϬ�ŬĞƌƐƚďĂůůĞŶ�ŝŶ�͛:ƵůŝĂŶĂ͛Ɛ�<ĞƌƐƚͲ
ďŽŽŵ͟���� 

sĂŶǁĞŐĞ���ƉƌŝǀĂĐǇ�ŚĞďďĞŶ�ǁĞ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ͘���������������������� 

:LM�ZHQVHQ�X�HHQ�JRHG�HQ�YRRUDO�JH]RQG������WRH� 

>Ğƚ�ĞĞŶ�ďĞĞƚũĞ�ŽƉ�ĞůŬĂĂƌ͕�ŚŽƵ�ũĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐĞůƐ�ĞŶ�ĚĂŶ�ǌŝĞŶ�ǁĞ�
ĞůŬĂĂƌ�ƐŶĞů͊ 

tŝũ�ŚĞďďĞŶ�Ğƌ�ǁĞĞƌ�ǌŝŶ�ŝŶ�Žŵ�ŚĞƚ�ŬŽŵĞŶĚĞ�ũĂĂƌ�;ŽŶůŝŶĞͿ�ĂĐƟǀŝͲ
ƚĞŝƚĞŶ�ƚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͕�ǁĂĂƌ�ŵŽŐĞůŝũŬ͕�ĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŶŝĞƚ�ǁĂĐŚƚĞŶ�
ŽƉ�ŚĞƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĂƚ�ǁĞ�Ƶ�ǁĞĞƌ�ŵŽŐĞŶ�ǀĞƌǁĞůŬŽŵĞŶ  ͘

�ĞƐƚƵƵƌ�KƌĂŶũĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�:ƵůŝĂŶĂ 



tŝũ�ǁĞŶƐĞŶ�ŝĞͲ

 

Maaswaarden mede-
werkers, bewoners en 
vrijwilligers van zorg-
centrum ‘De Noten-

hoff’ 

 
 

Wij wensen iedereen in het 
nieuwe jaar, Geloof, Hoop en 
Liefde, met en voor elkaar. 
Iedereen gezegende feest-

dagen toegewenst. 

Onze zoon die zijn nier 
doneerde aan zijn vader. 
Dat was ons lichtpunt in 

2020. Dankbaar.. 

Iedereen die warmte 
mist. Een lichtje voor 

vertrouwen, hoop, 
moed en kracht. 

 

Iedereen die een spe-
ciaal plekje heeft in 

mijn hart en die , ieder 
op zijn eigen manier, 
een moeilijk jaar ach-

ter de rug heeft. 

Onze ouders, schoon-
ouders en opa en oma 
die ons beide in korte 
tijd na elkaar hebben 
verlaten, mogen zij 

rusten in vrede 

De geliefden die ons 
ontvallen zijn en voor 
altijd in ons hart zijn. 

De oranjevereniging 
die ons elk jaar wéér 
verrast zoals ook nu 
weer met Juliana’s 

boom. 

Alle mensen die dit jaar 
een dierbare hebben ver-
loren en degenen voor wie 
corona het leven zo een-
zaam heeft gemaakt. 

Alle mensen die iemand 
moeten missen in dit 
jaar. Wat je in je hart 
bewaart raak je nooit 

meer kwijt. 


