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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’ 
13 

Seizoen 2021 - 2022 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van 
Aktu-Ael’ worden. Hieronder vindt 
u de gegevens om het dorpsblad 
financieel te ondersteunen.  
Rekeningnummer: 
NL17RABO0341519677 t.n.v. 
Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften 
zijn van harte welkom. 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2022 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2022. 
 

5 januari 2022 
2 februari 2022 
2 maart 2022 
6 april 2022 
4 mei 2022 
8 juni 2021 

7 september 2022 
5 oktober 2022 

2 november 2022 
7 december 2022 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Op 10 november jl. kon de onder-
nemersvereniging haar ledenver-
gadering wel houden. In 2020 was  

 
dat niet mogelijk, maar nu met 
beperking wel. Jaarlijks beslist 
men op de ledenvergadering waar 
een donatie van € 250,- aan ge-
schonken wordt. Dit heeft men in 
het leven geroepen, zodat men de 
ondernemers minder zal benade-
ren voor verschillende acties. De-
ze keer werd unaniem besloten 
om het bedrag te schenken aan 
De Bloesemhoff. Hiermee onder-
strepen we dat het een goed 
plaatselijk initiatief is . 
 
Als het goed is heeft St. Nicolaas 
toch nog een bezoek gebracht 
aan Andel. Net op het nippertje 
kon hij toch een tocht door Andel 
maken. 
 
Ook hebben we besloten dit jaar 
weer een december actie te hou-
den. Het is vrij eenvoudig om deel 
te nemen, want bij besteding van 
€ 10,- ontvangt men een kaartje 
waar men naam en adresgege-
vens op invult. Als u dit kaartje 
dan weer inlevert bij één van de 
deelnemende ondernemers, 
maakt u kans op vele lindenbon-
nen of een ballonvaart voor 1 per-
soon. 
Dit herhalen we maar weer, want 
het is bijzonder om kans te maken 
boven je eigen omgeving te zwe-
ven. Dat is geen garantie, want de 
ballon gaat natuurlijk met de wind 
mee, maar als hij zuidwest is, zou 
dat zomaar kunnen dat je over je 
eigen huis vaart. 
 
We broeden nog op een actie in 
het voorjaar, dan kan er misschien 
wat meer. Alhoewel dat hebben  

 
we al verschillende keren ge-
dacht, maar daar komen we in 
januari in de Aktu-Ael op terug. 
 
Wij wensen ieder fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2022. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 

 
EET U MEE  
 
Helaas, ook 18 december a.s. 
moeten we schrappen. Het is niet 
verantwoord om met zovelen sa-
men te komen, omdat we de 1,5 
m niet kunnen garanderen. Maar 
met alle hoop en verwachting kij-
ken we uit naar het volgende jaar! 
Voorlopig hebben we 29 januari 
2022 met potlood in onze agen-
da's gezet!  
We hopen dan alle "ouwe eters" 
te ontmoeten en misschien ook 
wel nieuwe gezichten! Dus: eet u 
bijna altijd alleen, weet u welkom!  
We wensen iedereen een gezelli-
ge decembermaand en gezond-
heid voor het nieuwe jaar!  
 
Marja, Elly en Hannie 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
December de maand van Sinter-
klaas en Kerst en altijd weer een 
tijd waar vele mensen het hele jaar 
naar uitkijken. Dit jaar en net zoals 
vorig jaar is het toch anders, maar 
niet minder vreugdevol, als je daar 
oog voor hebt. Ik snap best dat met 
al de besmettingen er ook veel 
zorg is en dat is zeer begrijpelijk, 
want we hoopten het virus onder 
controle te hebben en weer volop 
alles te kunnen doen, maar helaas 
het virus is nog niet klaar met ons, 
zoals de deskundige zeggen en 
daar hoef je geen knappe kop voor 
te zijn om dat te constateren. Wat 
nu zult u denken, want het is alle-
maal mooi gezegd, alleen wij zitten 
er met zijn allen mee. Ik heb ook 
niet de oplossing, maar toch hoop 
ik dat we er met elkaar de moed er 
in houden en positief blijven, want 
het leven is niet alleen corona, al 
zijn de gesprekken niet van de 
lucht en tegenstellingen groter dan 
ooit. Ieder mag zijn eigen mening 
hebben en daar zijn we een vrij 
land voor, maar blijf met respect 
omgaan met elkaar, blijf praten, 
want er zijn zoveel mooie dingen 
om met elkaar te delen.  

Sinterklaas feest is voorbij en ho-
pelijk was het een feestje, vooral 
voor de kinderen en hopelijk zijn de 
pakjes gevonden op de Sinter-
klaasboot en zijn er veel schoentjes 
gevuld. Een genot was het om naar 
het Sinterklaasjournaal te kijken en 
je kon er ook nog wat van leren, 

het zat vol met adviezen en leuke 
woordgrappen. 
 
De Toren staat er weer prachtig bij, 
opgeknapt en wel, op ons prachtige 
Romboutsplein met de net geplante 
Koningslinde, de tweede Ko-
ningslinde die er nu staat, eigenlijk 
zou het Koningsplein moeten he-
ten. Ook staat daar weer de prach-
tige kerstboom, geplaatst door de 
Oranjevereniging, met de vele licht-
jes en als je het dorp binnen rijdt 
overvalt je toch weer het heerlijke 
kerstgevoel. Het licht wat straalt 
vanuit die grote boom verwarmt 
ons hopelijk allemaal en niet alleen 
in deze tijd, maar we kunnen het 
hele jaar door voor mensen een 
licht zijn en omzien naar elkaar, dat 
hebben we in moeilijke tijden hard 
nodig.  

Helaas hebben diverse families 
afscheid moeten nemen van een 
geliefde. Moeder Pietje de Fijter-de 
Fijter overleed op 13 november, 
een dag voor ze 95 zou worden. Ze 
woonde in de Kerkstraat en ik weet 
niet beter dat ze daar altijd heeft 
gewoond met haar man Huib en 
kinderen. Ze heeft de laatste jaren 
veel mee gemaakt en moest af-

scheid nemen van haar man, 
schoonzoon en recent van dochter 
Nesia. Wat een verdriet voor deze 
familie, want op de dag dat ze werd 
begraven, 18 november, stierf ook 
haar broer en buurman Jan de Fij-
ter op 84 jarige leeftijd. Jan woonde 
daar alleen en ook al heel lang. Jan 
is boerenknecht geweest en later 
werkte hij bij de fa. Bouman, nu De 
Heus. Een bekend gezicht in het 
dorp op zijn fiets. Genieten van zijn 
tuin met de vrolijke bloemen die 
pasten bij de tijd van het jaar. Wij 
wensen de familie de Fijter heel 
veel sterkte en kracht bij dit verlies. 
Vrijdag 26 november overleed Jaap 
Muilenburg op 79 jarige leeftijd en 
woonde in de Christinastraat sa-
men met zijn vrouw Gerrie Muilen-
burg-Timmermans. Jaap kwam uit 
Vuren en trouwde met Gerrie en 
bleven in Andel wonen en voelde 
zich prima thuis in Andel. Ze kre-
gen 3 kinderen en hebben ook al 
een aantal kleinkinderen. Wij wen-
sen Gerrie en haar gezin heel veel 
sterkte en kracht ook bij dit verlies. 
 
De laatste Aktu-Ael van dit jaar 
2021 en we hopen volgend jaar 
weer veel kopij te krijgen zodat we 
weer kunnen genieten van wat er in 
ons dorp leeft en ook dat er weer 
activiteiten gepland kunnen worden 
en uitvoeren. Wij wensen iedereen 
hele mooie en fijne Kerstdagen en 
een gezond en liefdevol nieuw jaar 
2022. 
 
Kees en Ria van der Linden 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
DECEMBER 2021 
17  Herv. Kerk: Kerstfair. 
18  OV Juliana: Kerstlichtjestocht. 
18  AFC: Ael goed Christmas (OV Juliana) 
23  AFC: Jeugdorkest brengt Kerst  
      bij de Notenhoff (ovb). 
24  AFC: Kerstzangdienst Heusden (ovb). 
29  Sparta ’30: Winterevent jeugd. 
 
JANUARI 2022 
  5  Sparta ’30: Nieuwjaarsbingo jeugd. 
16  Geref. Kerk: Jeugddienst. 
 
FEBRUARI 2022 
  ?  OV Juliana: Ledenvergadering. 
12  AFC: Jeugd muziek dag Altena. 
20  Geref. Kerk: Jeugddienst met Paul Balogh.  
 
MAART 2022 
30  Geref. Kerk: Jeugddienst met  
      Corine Zonneberg.  
 
APRIL 2022 
  9  OV Juliana: Dorpsquiz. 
  ?  OV Juliana: Koningsdag met kleine feestweek. 
 
 
 

 
MEI 2022 
21  AFC: Hafabra concert. 
 
AUGUSTUS / SEPTEMBER 2022 
  ?  OV Juliana: Feestweek met verlichting. 
 
Nieuw 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 
 



 
Hoofd, schouders, knie en teen 
… Kinderfysiotherapie Andel! 
Kinderen leren spelenderwijs. Door 
te bewegen en spelen ontwikkelen 
kinderen hun zintuigen en moto-
riek. Meestal gaat dit goed en bijna 
ongemerkt. Bij sommige kinderen 
kan de motorische ontwikkeling 
vertraagd, bedreigd of afwijkend 
van het gemiddelde zijn. Vermoedt 
u dat uw kind zich langzamer ont-
wikkelt of dat uw kind (erg) onhan-
dig beweegt? Vraag advies! 
 
Bewegingsproblemen hebben veel 
invloed op kinderen, lichamelijk 
maar ook sociaal bij het functione-
ren in een groep. Doordat uw kind 
bijvoorbeeld moeite heeft om mee 
te komen tijdens het buiten spelen, 
de gymles, zwemles of het sporten 
met leeftijdsgenootjes. Bij onze 

kinderfysiotherapeuten kunt u te-
recht voor behandeling en advies 
bij diverse problemen en hulpvra-
gen.  
 
Bij elke leeftijd horen specifieke 
grof- en fijn motorische vaardighe-
den. Denk aan leren kruipen, lo-
pen, fietsen, knippen, schrijven en 
rennen. Op onze website vindt u 
overzichtelijk per leeftijdsgroep een 
aantal indicatoren die voor u als 
ouder een reden kunnen zijn om 
contact met ons op te nemen.  
 
Daarnaast hebben we een aantal 
speciale programma’s voor kin-
deren: manuele therapie bij HCFS 
(voorheen KISS syndroom), multi-
disciplinair programma Slimfitkids 
en zwembegeleiding. Begeleiding 
op de basisschool is ook mogelijk.  
 
U kunt altijd bij ons terecht; met of 
zonder verwijzing van de huisarts. 
We nemen de tijd voor u en uw 
kind! Na een persoonlijk gesprek 
en een onderzoek volgt een dia-
gnose en een behandelplan op 
maat. Baby’s behandelen we in de 
thuissituatie. Voor de overige doel-
groepen bieden we de oefeningen 
spelenderwijs aan in een uitdagen-
de spelomgeving. Het materiaal en 
zo’n spelomgeving nodigen kin-
deren uit tot bewegen, dragen bij 
aan de motivatie, de spelbeleving 
en het plezier in bewegen! 
 
Kinderfysiotherapie wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering: Alle 
kinderen van 0-18 jaar hebben 
jaarlijks recht op 18 behandelingen. 
 
Meer informatie? 
www.fysiotherapieandel.nl  
Heeft u vragen? Mail of bel ons of 
loop eens binnen.  
 
 
PLAATSEN VAN URNEN 
 
De gemeente Altena heeft via het 
inwonerspanel de inwoners van 
Andel, Veen, Babyloniënbroek, 
Genderen, Rijswijk en Uitwijk de 
mogelijkheid gegeven om aan te 
geven wat hun voorkeur is met 
betrekking tot het plaatsen van 
urnen op de begraafplaats. 
 
U kunt als inwoner van Andel als-
nog/nogmaals aangeven wat uw 

voorkeur heeft. Er kan gekozen 
worden voor een urnenmuur, een 
vrijstaande constructie of urnenkel-
ders.  
Hieronder ziet u enkele voorbeel-
den. Dit wil niet zeggen dat de 
voorziening in Andel er precies zo 
uit zal zien, maar het is bedoeld als 
voorbeeld van wat mogelijk is. 
 
Urnenmuur 

Vrijstaande constructie 

Urnenkelders 
De urn wordt dan bijgezet in een 
urnengraf/urnenkelder van beton of  

http://www.fysiotherapieandel.nl/


PLAATSEN VAN URNEN 
(vervolg) 
 
kunststof en afgedekt met een ge-
denkplaat 

Mijn voorkeur gaat uit naar:  
o Een urnenmuur 
o Een vrijstaande constructie 
o Urnenkelders 
 
U kunt reageren tot 31 december 
2021 en kunt dit doorgeven op 
emailadres 
c.vanderlinden@hetnet.nl of 
c.vanoudheusden@gemeentealt
ena.nl. U kunt dit ook doorgeven 
op Abraham Kuyperstraat 28 te 
Andel. 
 
Namens Dorpsraad Andel 
Kees van der Linden 
 
 
AEL ONTMOET AEL 
 
Even een foto maken, wat stelt dat 
tegenwoordig nou nog voor, even 
de mobiel tevoorschijn en de foto is 
gemaakt én het resultaat is direct 
zichtbaar om gedeeld te worden 
met familie óf social media.  
 
Op zich tegenwoordig allemaal 
héél gewoon en iets waar niemand 
meer van opkijkt. Op zich is het 
helemaal nog niet zo lang geleden 
dat zelf een foto maken helemaal 
niet zo vanzelfsprekend was. Lang 
niet iedereen had destijds een foto-
toestel en op een filmrolletje kon-
den maar een stuk of 20 foto’s ge-
maakt worden die ook nog ontwik-
keld moesten worden, en groot was 
de spanning dan ook als het mapje 
met de ontwikkelde foto’s opge-
haald kon worden bij de fotograaf, 
hoeveel foto’s zouden er gelukt 
zijn, zouden er niet te veel foto’s 
bewogen zijn, had de flits wel ge-
werkt enz. enz.?  

Nog vroeger was zélf een foto ma-
ken helemaal niet aan de orde en 
moest de hele familie naar de foto-
graaf om daar een familie en/of 
portretfoto te laten maken. Een 
afbeelding van je familie of je ge-
liefde was een schaars bezit in die 
tijd. En voor iets dat veel geld kost, 
ga je serieus te werk. Je trok je 
zondagse kleding aan en keek se-
rieus de camera aan. 
De mond ging daarbij nooit open 
voor een lach, dat zou te veel 
spierkracht kosten wat je minuten-
lang zou moeten volhouden. Bo-
vendien hadden de meeste vol-
wassenen een gebit dat weinig 
uitnodigend was. Tandartsen had-
den destijds nog weinig corrigerend 
vermogen voor het gebit en veel 
verder dan het trekken van pijnlijke 
tanden en kiezen kwamen ze nog 
niet en gapende gaten waren het 
gevolg. 
 
Wat al die jaren niet veranderd is, 
is het plezier van het terugkijken 
van foto’s, want zodra de foto ge-
maakt is, staat hierop een stukje 
geschiedenis en hoe leuk is het om 
foto’s van jezelf of een bekende 
terug te zien in vroeger tijden. He-
laas verdwijnen ook veel foto’s en 
daarmee dus ook telkens een stuk-
je geschiedenis. Foto’s en/of al-
bums raken kwijt of worden sim-
pelweg weggegooid bij overlijden, 
omdat er geen behoefte aan is.  
 
Sinds 2011 maakt Oranjevereni-
ging Juliana zich sterk om zo veel 
mogelijk foto’s te verzamelen en te 
bewaren voor de generaties na 
ons, die betrekking hebben op het 
dorp Andel in het algemeen. Sinds 
2019 staan deze foto’s op de web-
site ‘Ael ontmoet Ael’ en zijn voor 
iedereen toe-
gankelijk. Op 
dit moment 
bestaat de ver-
zameling uit 
30.000 (!) foto’s 
die betrekking 
hebben op An-
del.  
Vanwege pri-
vacy redenen 
en om spam 
tegen te gaan 
heeft u wél een 
wachtwoord 
nodig om toe-

gang te krijgen tot de website. De-
ze kan aangevraagd worden op de 
website óf door een mailtje te stu-
ren naar info@ovjuliana.nl. 
 
We willen nogmaals vriendelijk 
vragen om foto’s die betrekking 
hebben op Andel ‘in het algemeen’ 
te delen met ons. Dit kan door ze 
rechtstreeks te uploaden naar de 
website óf ons een mailtje te stu-
ren, waarna ze door ons opge-
haald, gescand en geretourneerd 
worden. Elke foto die betrekking 
heeft op Andel is welkom, foto’s 
met personen, optochten, families, 
bruiloften etc. etc. 
 
Daarnaast hebben we ook drin-
gende hulp nodig om de juiste 
personen en activiteiten te benoe-
men op de foto’s en vragen als 
‘tegenprestatie’ bij het bezoeken 
van de website om uw commentaar 
achter te laten bij zoveel mogelijk 
foto’s. Alle commentaren worden 
eerst ‘gescreend’ waarna ze onder 
de foto verschijnen. 
Ael ontmoet Ael kunt u vinden op 
www.Ael-ontmoet-Ael.nl en het 
mailadres voor het aanvragen van 
een login is info@ovjuliana.nl. 
Daarnaast is er een Facebookpa-
gina waar met regelmaat foto’s op 
geplaatst zullen worden. 
 
Weet u veel over de historie van 
Andel, heeft u tijd over en vindt u 
het leuk om bezig te zijn met de 
computer, dan bent u van harte 
welkom om vanuit uw eigen huis 
uw medewerking te verlenen aan 
Ael ontmoet Ael, ook hiervoor kunt 
u zich aanmelden via in-
fo@ovjuliana.nl. 
 
Wout van Brakel 

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl
mailto:c.vanoudheusden@gemeentealtena.nl
mailto:c.vanoudheusden@gemeentealtena.nl
mailto:info@ovjuliana.nl
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ZINGEN OP DE VROEGE 
KERSTOCHTEND 
 
Op eerste kerstdag ‘s morgens 
vroeg, dus eigenlijk in de Kerst-
nacht, willen we weer met elkaar 
gaan zingen in ons dorp, bij oude-
ren, zieken en mensen die aan huis 
gebonden zijn. We doen dat met de 
dan geldende C-19 maatregelen. 
Tot nog toe hadden we een mooie 
groep zangers en zangeressen! 
 
Ook dit jaar hopen we op veel, 
misschien nog meer, zangers en 
zangeressen. Bijzondere zangkwa-
liteiten zijn niet vereist en leeftijd 
speelt ook geen rol. Wil jij kerst op 
een bijzondere manier beginnen, 
ga dan met ons mee om samen 
een groot engelenkoor te vormen.  
We verzamelen om 6:00 uur in de 
Schutskooi (dus niet in de Noten-
hoff dit jaar) van de Gereformeerde 
Kerk (zijingang via de grote par-
keerplaats) waar de koffie klaar 
staat! Kom zo mogelijk op de fiets 
en vergeet niet om een zaklamp 
mee te nemen! 
 
Namens de Gereformeerde kerk, 
Pieter en Margreet Kant en  
Hermine Antonides 
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Horizons  
Op zaterdag 20 november jl. heb-
ben wij, in theater De Voorste Ven-
ne te Drunen, ons project “Hori-
zons” live opgenomen voor de uit-
zending. Op 1ste Kerstdag is de 
uitzending om 13:00 uur te zien op 
AltenaTV. Na deze uitzending zal 
het concert elke twee uur herhaald 
worden op AltenaTV (bv Ziggo ka-
naal 38/KPN kanaal 1414). U kunt 
met Kerst heerlijk genieten van ons 
concert Horizons in samenwerking 
met Joëlle van Andel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstzangdienst Heusden en 
Nieuwjaarsconcert 
Op het moment van schrijven lig-
gen wij als vereniging helaas stil. 
Wij zijn aan het kijken naar de mo-
gelijkheden voor ons als muziek-
vereniging om te repeteren binnen 
de huidige maatregelen. We probe-
ren om binnen deze maatregelen, 
indien de dienst doorgaat, de 
kerstzangdienst onder voorbehoud 
te realiseren. Het nieuwjaarscon-
cert komt te vervallen. In het voor-
jaar van 2022 hopen wij een alter-
natief concert te mogen spelen 
voor u.  
 
Digitale Heraut 
Wilt u ook ons digitale clubblad 
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf 
u nu gratis in via 
pr@andelsfanfarecorps.nl  
 
Sponsorkliks – Online shoppers 
opgelet! 
Met SponsorKliks kan je zelf een 
financiële bijdrage leveren aan 
AFC, zonder dat het jou een cent 
extra kost! Ben je van plan om on-
line je cadeaus te kopen? Bestel 
dan online via bijv. Bol, Coolblue of 
MediaMarkt. Een percentage van 
het aankoopbedrag gaat dan ook 
naar AFC.  
Wil je AFC ook GRATIS sponso-
ren? 
Zorg er dan voor dat je voortaan 
jouw online aankopen doet via de 
SponsorKliks pagina van AFC. 
Voor jou een kleine moeite, voor 

AFC zijn het directe inkomsten. Je 
kan hiervoor klikken op de banner 
op onze website of rechtstreeks 
naar www.sponsorkliks.com 
gaan. Klik vervolgens op het logo 
van de winkel.  
Je blijft anoniem 
Noch SponsorKliks, noch AFC 
weet wie er iets besteld heeft, je 
hoeft namelijk niet in te loggen. 
SponsorKliks weet alleen bij welke 
webwinkel iets is besteld, voor welk 
orderbedrag en dat de commissie 
voor AFC is bedoeld. Dat weten ze 
omdat je via een klik op Sponsor-
Kliks naar de betreffende webwin-
kel bent gegaan. Omdat Sponsor-
Kliks alleen registreert dat er via 
SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol 
een bestelling is geplaatst en niet 
bekend is wie deze bestelling heeft 
gedaan, is het uitermate belangrijk 
dat je de bestellingen die je online 
doet alleen via SponsorKliks laat 
lopen. Een rechtstreekse bestelling 
die je bij Bol doet, levert AFC niets 
op.  
Link naar de SponsorKliks pagina 
van AFC: 
https://www.sponsorkliks.com/pr
oducts/shops/php?club=9875  

Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 
Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen 
aan onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl  
 
AFC wenst u prettige feestdagen 
en de beste wensen voor 2022!  
 
Marit van der Ham 

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


NOG EEN KEER HET 
BOMBARDEMENT OP 
ANDEL VAN  
27 NOVEMBER 1944 
 
door Teus van Tilborg  
Op 27 november was het 77 jaar 
geleden dat Andel zwaar getroffen 
werd door een bombardement. 
Eerder heb ik daar uitvoerig over 
geschreven. Ik kom er nu nog een 
keer op terug. Adri Burghout van 
het Oorlogsmuseum Veen heeft 
over dit bombardement achter-
grond informatie kunnen verzame-
len. En die wil ik graag als aanvul-
ling op wat ik eerder schreef met u 
delen. Hij heeft ook de twee bijge-
voegde artist impressions van het 
gebeuren gemaakt. Maar eerst nog 
in het kort wat er die dag gebeurde. 
 
Op ongeveer het midden van de 
foto is te zien waar het bombar-
dement plaatsvond. Rechts bo-
ven het silocomplex van Schou-
ten, nu het appartementenge-
bouw De Oude Silo. 
Het is volle maan en de lucht is 
helder. Bij de graansilo van Schou-
ten aan de Hoge Maasdijk, het hui-
dige appartementencomplex De 
Oude Silo, wordt een schip met 
ijzeren platen gelost. Het maanlicht 
schijnt op de platen. Het is tussen 
negen en half tien. Een vliegtuig 
van de geallieerden cirkelt eerst 
wat rond en gooit een lichtkogel uit. 
Als de vliegers zien wat er gebeurt, 
worden bommen losgelaten. Waar-

schijnlijk worden de schepen aan-
gezien als een munitieopslag-
plaats. De bommen raken niet hun 
doel. Ze komen zuidelijker, in de 
Burgemeester van der Schans-
straat terecht. Ter hoogte van waar 
nu de Wilhelminastraat is. Vijfwo-
ningen worden verwoest. Zeven 
personen komen direct om het le-

ven, één later in het ziekenhuis. 
Onder de doden zijn ook evacuees 
uit Genderen, Eethen en Dussen 
die in Andel veiliger dachten te zijn 
dan in hun woonplaatsen die zwaar 
getroffen werden door beschietin-
gen. 
 
70 Mosquito’s  
Adri Burghout vertelt het volgende. 
In de nacht van 27 op 28 november 
1944 werden 70 Mosquito’s uitge-
zonden voor het beschieten en 
bombarderen van doelen langs 
spoorlijnen en waterwegen (The 
National Archives, Londen, 
AIR37/716 Daily Log Second Tacti-
cal Air Force, November-December 
1944). Op basis van het lokale tijd-
stip van 21.00-21.30 uur zijn de 
Squadrons die in de nanacht ope-
reerden uit te sluiten en blijven 
twee squadrons over die in de 
voornacht opereerden. Daaronder 
was 464 (Australisch) squadron, 
echter werden door hen alleen trei-
nen, spoorlijnen, bruggen en voer-
tuigen aangevallen (The National 
Archives, Londen, AIR27/1924 
Operations Record Book 464 
Squadron, 1942-1945). Blijft over 
487 (Nieuw Zeelands) Squadron.  



NOG EEN KEER HET 
BOMBARDEMENT OP 
ANDEL VAN  
27 NOVEMBER 1944 
(vervolg) 
 
De enige Mosquito die vaartuigen 
aanviel was serienummer NS981, 
rompkentekens EG-B bemand door 
F/Lt D. B. Blackwell en navigator 
F/Sgt C.R.J. Falconer. Zij bombar-
deerden een sleepboot en twee 
schuiten, echter zonder plaatsop-
gave. Na de aanval werd een rook-
kolom waargenomen. (The Natio-
nal Archives, Londen, AIR27/1935 
Operations Record Book 487 
Squadron, 1942-1945).  
 
De waargenomen rookkolom is 
opvallend en is doorgaans een 
indicatie dat een gebouw is ge-
raakt. Omdat de betreffende 
Mosquito tussen 18.25 en 22.10 
uur Britse tijd/19.25 uur en 23.10 
uur Nederlandse tijd opereerde is 
er het sterke vermoeden dat deze 
als uiteindelijk verantwoordelijk kan 
worden beschouwd voor de aanval 
in Andel. Kleine slag om de arm: 
van het andere 464 Squadron dat 
die voornacht opereerde keerden 

twee Mosquito’s niet terug. In theo-
rie zou het nog zo kunnen zijn dat 
één van deze verantwoordelijk is 
geweest, alhoewel die kans niet 
groot is. 
 
Bemanning 
Dan nog wat details rond de be-
manning van de vermeend betrok-
ken Mosquito: Piloot Flight Lieute-
nant Donald Bruce ‘Blackie’ Black-
well, geboren 15 maart 1920 in 
Auckland, was klerk bij de Post and 
Telegraph Department en meldde 
zich in juni 1941 aan bij de Royal 
New Zealand Air Force. In novem-
ber 1941 haalde hij zijn brevet en 
werd naar Engeland gezonden als 
instructeur. In januari 1942 werd hij 
bevorderd tot officier. Tussen okto-
ber 1944 en juli 1945 was hij bij 
487 Squadron ingedeeld en vloog 
33 operationele vluchten. 
 
Navigator Flight Sergeant Clarence 
Robert John ‘Bob’ Falconer, ge-
boren 9 november 1920 in 
Greymouth, was klerk bij de New 
Zealand Railways in Taumarunui. 
Hij meldde zich in september 1942 
aan bij de Royal New Zealand Air 
Force en werd in april 1943 naar 

Canada gezonden. In oktober 1943 
werd hij ingescheept naar het UK. 
Tussen oktober 1944 en juli 1945 
was hij bij 487 squadron ingedeeld 
en vloog als vaste navigator van 
F/Lt Blackwell 33 operationele 
vluchten. In januari 1945 werd hij 
bevorderd tot officier. Hij overleed 
14 december 1957. 
https://en.wikipedia.org/wiki/No._
487_Squadron_RNZAF 
 
 
 

Alweer de laatste uitgave van dit 
jaar. De Romboutstoren is na de 
nodige opknapbeurt weer zichtbaar 
en bruikbaar. Ook binnenin zijn de 
noodzakelijke herstellingen ver-
richt. Het monumentale pand moet 
er weer een tijdje tegen kunnen. 
Ook het kapelletje is verduurzaamd 
en is van alle gemakken voorzien. 
 
Verslag gesprek met wethouder 
Tanis en afd. Omgeving & Vast-
goed over fase 3 Bronkhorst 
De gemeente is afgelopen periode 
gestart met de voorbereidingen van 
de laatste fase van de Bronkhorst. 
Momenteel wordt er gewerkt aan 
het opzetten van de projectorgani-
satie en het inzichtelijk maken van 
de planning. Er wordt gestreefd de 
start van bouwfase 3 aan te sluiten 
op de afrondende werkzaamheden 
van fase 2. Met de inwerkingtrede 
van de nieuwe omgevingswet per 1 
juli 2022, de vervanger van de hui-
dige bestemmingsplanprocedure, 
zal fase 3 via de nieuwe procedure 
verlopen. 
 
In 2008 is voor de complete wijk 
een stedenbouwkundig plan ge-
maakt met als resultaat een woon-
wijk die aansluit op zijn omgeving 
en de kern Andel. Net als voor fase 
1 en 2 vormt het stedenbouwkun-
dig plan het uitgangspunt voor de 
realisatie van fase 3. In de laatste 
fase zijn circa 55 tot 60 woningen 
gesitueerd. Hieronder een indruk 
van het stedenbouwkundig plan: 

https://en.wikipedia.org/wiki/No._487_Squadron_RNZAF
https://en.wikipedia.org/wiki/No._487_Squadron_RNZAF


DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
De Dorpsraad wordt door de ge-
meente op de hoogte gehouden 
van de voortgang. Onderzocht 
wordt, nu fase 3 naar voren wordt 
gehaald, of de speeltuin direct naar 
de definitieve locatie verplaatst kan 
worden. Onderzoek wordt momen-
teel gedaan of dit mogelijk is, maar 
is ook van een aantal factoren af-
hankelijk. Wilt u over dit onderwerp 
meepraten meldt u dan bij de 
Dorpsraad. 
 
Bouwverkeer-weg Bronkhorst 
In dit jaargetijde is het berijden van 
deze weg met stelconplaten en 
onverlichte delen een gevaarlijke 
weg voor fietsers en voetgangers. 
De Dorpsraad heeft dit bij de ge-
meente aangegeven. Daarom wor-
den er verbodsborden geplaatst in 
de wijk voor het betreden van de 
bouw weg voor genoemde doel-
groepen en worden omgeleid via 
de Roem van Altena.  
 
Mobiliteitsvisie 2040 
Die visie is met uw hulp dit jaar 
vastgesteld op hoofdlijnen voor de 

gehele gemeente. Verdere uitwer-
king volgt. Als wij ons als Dorps-
raad tot de kern Andel beperken 
vinden wij de bereikbaarheid van 
ons dorp via de Neer-Andelseweg 
heel belangrijk. Door bebouwing 
zal de verkeersintensiviteit belang-
rijk toenemen. Dus hebben wij des-
tijds ons voorstel ingediend om een 
dubbel fietspad aan te leggen in 
combinatie met de 2 ontsluitingen 
van de Bronkhorst. Die ontsluitin-
gen en verdere acties zullen echter 
niet plaatsvinden voordat de laatste 
fase 3 opgeleverd is. Ook een ro-
tonde aan het einde van de Mid-
denweg zien wij als een belangrijk 
item in het teken van de veiligheid. 
Als Dorpsraad hebben wij nog altijd 
hoop dat die er in combinatie met 
het aan te leggen vrij liggend fiets-
pad richting Veen gaat komen. 

Planten Koningslinde op  
30 november 2021 
Ter nagedachtenis aan de dierba-
ren die we verloren in coronatijd 
door wethouder Tanis en bestuurs-
leden van de Dorpsraad. 

 
Overleg met Bazalt Wonen op  
1 december 
Op 1 december zijn wij als Dorps-
raad Andel op bezoek geweest bij 
Bazalt Wonen in Werkendam. Daar 
hebben wij uitleg gekregen over de 
ontwikkelingen rondom het Kool-
meespad / Dr. Esseveldlaan, nabij 
de Bloesemhoff.  
 
Afgelopen mei is daar de boven-
bouw van 8 senioren huurwoningen 
gesloopt. Bazalt Wonen geeft aan 
dat ze momenteel in afwachting 
zijn van het proefsleuvenonderzoek 
dat heeft plaats gevonden. Naar 
verwachting zijn er geen archeolo-
gische vondsten gedaan en kan 
zodra het rapport is goedgekeurd 
een omgevingsvergunning aange-
vraagd worden voor de sloop van 
de begane grondvloer en de funde-
ring.  
 
Ook heeft Bazalt Wonen het voor-
nemen om 12 grondgebonden wo-
ningen te realiseren (waarschijnlijk 
6 starterswoningen & 6 huurwonin-
gen, maar dit is nog onderwerp van 
studie) op de locatie van deze 8 
seniorenwoningen. Het steden-
bouwkundig plan is inmiddels met  



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg 2) 
 
de stedenbouwkundige van de ge-
meente Altena besproken. Bazalt 
Wonen zal aankomende periode 
een ruimtelijke onderbouwing gaan 
opstellen voor de ontwikkeling van 
de 12 woningen. 
 
Bazalt Wonen heeft afgesproken 
dat wij (Dorpsraad Andel) op de 
hoogte worden gehouden, zodra er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. 
 
Het jaar 2021 uit en het jaar  
2022 in… 
Als u een trouwe lezer van dit blad 
bent, hebt u kunnen lezen dat er dit 
jaar diverse onderwerpen gereali-
seerd zijn waar de Dorpsraad het 
initiatief voor genomen had. We 
zijn daar best een beetje trots op. U 
hebt ook een opsomming kunnen 
lezen wat er nog op de plank ligt. 
Daar is ook de wens bij gekomen 
voor een centrale speeltuin op de 
Bronkhorst, een speelveld met de 
intentie dat de kinderen uit het ge-
hele dorp er gebruik van kunnen 
maken. Uiteraard zijn we afhanke-
lijk van de medewerking en beslui-
ten van de gemeente / wethou-
ders/raadsleden. Ondanks de co-
rona-periode hebben we regelmatig 
een fijn contact gehad met de ge-
meente/kader, waardoor we als 
bestuur gestimuleerd worden om 
door te gaan met onze activiteiten. 
Diverse trouwe- en belangstellende 

leden zijn ons helaas ontvallen, 
maar gelukkig komen er nog 
steeds leden bij die onze vrijwillige 
werkzaamheden op prijs stellen. 
Volgend jaar zijn in maart weer de 
gemeenteraadsverkiezingen. Be-
nieuwd of er nog kandidaten uit de 
kern in beeld komen. Helaas kon-
den we geen algemene ledenver-
gadering met presentaties organi-
seren, dus hopen wij dat dit vol-
gend jaar weer door kan gaan. Ook 
de onderhoudsgroep rond de Toren 
heeft toegezegd er nog een vol-
gend seizoen aan vast te plakken. 
Als u zin en tijd hebt op de dins-
dagmorgen vanaf 10.00 uur geef je 
dan op, zowel mannen als vrou-
wen. Wij hopen dat u straks weer 
mag genieten van het tulpenveld. 
Niemand weet hoe de omstandig-
heden er rond de kerstdagen uit 
zullen zien. Voor de één zullen die 
fijner zijn dan voor de ander. Daar-
om wensen wij als bestuur ieder-
een alle goeds voor het komende 
jaar 2022! 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 
 
 
KERSTNACHTDIENST 
2021 
 
Vrijdagavond 24 december 2021 
zal er door de gezamenlijke kerken 
Andel weer een Kerstnachtdienst 
worden georganiseerd in de Gere-
formeerde Kerk – De Voorhof. De-

ze dienst begint om 21:30 uur (mu-
ziek speelt vanaf 21:15 uur). De 
meditatie zal worden verzorgd door 
Wim Grandia en de muzikale bege-
leiding door muziekgroep Gates of 
Zion.  
 
Er zal een collecte worden gehou-
den die bestemd is voor “Inloophuis 
Altena”. U kunt u gift ook overma-
ken via NL22RABO0341517453 
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 
te Andel, o.v.v. “collecte Kerst-
nachtdienst 2021 - Inloophuis”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt ook thuis meekijken via 
https://www.devoorhofandel.nl/k
erkdiensten/kerkdienst-gemist 
Deze dienst zal gehouden worden 
volgens de op dat moment gelden-
de Corona-maatregelen. 
 
Namens de commissie gezamenlij-
ke kerken in Andel 
Marion Verbeek-Kant 

https://www.devoorhofandel.nl/kerkdiensten/kerkdienst-gemist
https://www.devoorhofandel.nl/kerkdiensten/kerkdienst-gemist


 
 
 
 

 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Decembermaand 
December is normaal gesproken 
een maand van terugkijken op het 
afgelopen jaar en een heleboel 
gezelligheid. En wat doe je dan in 
een bijzondere maand december 
zoals deze? Juist, dan doen wat 
wél kan en daar gaan we voor! 
 
4 december 
Als het weer heeft mee gezeten 
heb je zaterdagavond 4 december 
de Sint met zijn Pieten voorbij 
zien/horen komen. Met medewer-
king van veel kinderen en Onder-
nemersvereniging De Linden heeft 
onze goedheiligman Andel toch 
kunnen vinden en de kids blij ge-
maakt. De kinderen in Andel zijn 
bezig geweest een GluurPiet te 
versieren, die bij het raam naar 
buiten kon kijken of hij/zij Sint al 
aan zag komen. De kinderen die de 
mooiste, leukste, grappigst ge-
maakte Pieten hebben opgehan-
gen en gedeeld op social, hebben 
we blij gemaakt met een speciale 
verrassing. 
 
Kerstboom 
Op diezelfde avond zijn de lichtjes 
in Juliana’s kerstboom bij de Rom-
boutstoren aan gegaan, zodat je bij 
het binnenrijden van ons dorp het 
kerstgevoel weer kunt ervaren. Met 
onze dank aan Goemaat Kerstbo-
men en Jan Crielaard, die het elk 
jaar toch maar weer mogelijk ma-
ken!  
Vorig jaar is het idee ontstaan 

wensen in de boom te kunnen 
hangen of in gedachten een lichtje 
te sturen naar mensen waarvan je 
denkt dat die het kunnen gebrui-
ken. Omdat hier veel gebruik van is 
gemaakt, en we allemaal wel wat 
licht kunnen gebruiken, doen we 
dat dit jaar natuurlijk ook gewoon. 
Wanneer je hem in de boom kunt 
hangen, lees je hieronder.  
 
Winterwonderland 18 december 
Dit wordt zo gaaf; een eigen Win-
terwonderland-wandeling voor 
jong, wat ouder en oud in Andel 
inclusief lichtjestocht.  De lichtjes-
tocht is onderdeel van de Winter-
wonderland-wandeling en geschikt 
voor deelnemers met kinderen die 
door het meedragen van een lam-
pion een lichtjestocht creëren met 
elkaar.  
Wat is de bedoeling: Op zaterdag 
18 december kan iedereen onze 
Winterwonderland-wandeling lo-
pen. Vanaf 19.00 tot 21.00 uur ben 
je van harte welkom op het plein bij 
de Romboutstoren.  
Je bepaalt zelf het tijdstip hoe laat 
je begint aan de Winterwonderland-
wandeling  
 
Wat neem je mee: 
 Versier lekker jezelf met warme 
kleding (denk aan een muts met 
lichtjes, foute kersttrui, je haar als 
kerstboom enz.) 
 Juliana’s Kerstwens die achter-
op deze Aktu-Ael staat afgedrukt: 
Knip deze uit, plak de twee helften 
tegen elkaar en schrijf daarop je 
kerstwens of naar wie jouw ‘lichtje’ 
dit jaar gaat 
 Vooral voor de kinderen; neem 
een lampion mee voor de lichtjes-
tocht! Het leukst is het om daarvoor 
een zelfgemaakte lampion te ge-
bruiken.  

Kijk voor simpele instructies op 
onze website www.ovjuliana.nl 
onder het kopje ‘Informatie’! Wil je 
hem liever kopen in plaats van 
knutselen; dan zijn lampionnen ook 
te koop bij Drogisterij Verbeek. 
 
Bij de kerstboom krijgt iedereen de 
kans om zijn of haar wens in de 
boom te hangen. Het makkelijkst is 
het als je zelf zorgt voor een touw-
tje. Natuurlijk mag het ook een 
zelfgemaakte kaart zijn.  
 
Op het plein of bij de boom krijg je 
de wandelroute aangereikt die jou 
door Winterwonderland leidt. Een 
wereld vol licht en geluid die je 
even alles laat vergeten. Je zult 
van de ene verbazing in de andere 
vallen en hopelijk een gezellige en 
sfeervolle avond beleven. De wan-
deling zal zo’n half uur tot drie 
kwartier duren. Duim je met ons 
mee voor een laagje sneeuw !?  
Sneeuw in de vorm van regen zou 
er voor kunnen zorgen dat we de 
wandeling moeten annuleren, maar 
dan kun je dat lezen op onze 
Facebook-pagina. NB natuurlijk 
zorgen we er met elkaar voor dat 
we deze winterwonderwandeling 
helemaal volgens de dan geldende 
maatregelen plaatsvindt. 
 
Groet 
Als bestuur van de Oranjevereni-
ging willen wij jou bedanken voor 
het vertrouwen dat je ons hebt ge-
geven dit jaar. We hebben mis-
schien niet alles kunnen organise-
ren wat we wilden, toch is wát we 
hebben gedaan een succes ge-
worden en dat alleen door jouw 
steun en/of deelname. 
We gaan er ook voor in 2022 om 
mooie en onvergetelijke momenten 
met elkaar te creëren en organise-
ren, waarbij we elkaar veel mogen 
ontmoeten.  
Wij wensen iedereen een fijne 
Kerst met de mensen die dichtbij je 
zijn. Denk aan degenen die vaak 
alleen zijn en kijk vol vertrouwen uit 
naar 2022 !!! 
 
Gerard Millenaar 
 
 
 
 

http://www.ovjuliana.nl/


 
We zijn gestart met de voorberei-
dingen voor het nieuwe wintersei-
zoen. Om voor iedereen het innen 
van de contributie gemakkelijker te 
maken, kunnen jullie gegevens 
achterlaten via een beveiligde link: 
https://forms.office.com/r/WZnht
gsQ6u. Vervolgens wordt er digi-
taal per email een verzoek ver-
stuurd om de contributie te vol-
doen. Uiteraard is het ook mogelijk 
om de gegevens per email aan 
info@ijsclubsparta82.nl door te 
geven.  
 
Nieuwe leden zijn ook van harte 
welkom en kunnen zich aanmelden 
tot 15 december 2021. De kosten 
voor het lidmaatschap zijn € 7,00 
voor een gezinskaart en € 5,50 
voor een individueel lid. Na 15 de-
cember wordt er een hoger tarief 
berekend. 
 
We hopen dat we ook dit seizoen 
weer gebruik kunnen maken van 
onze mooie ijsbaan. Op onze face-
book pagina kunt ons volgen voor 
het actuele nieuws. Voor vragen 
kan er contact worden opgenomen 
met penningmeester Diny Bouman. 
Zij is bereikbaar via in-
fo@ijsclubsparta82.nl 
 
Bestuur IJsclub Sparta’82 
Diny Bouman 
 
 

Afdeling Andel 
 
Het is alweer de laatste maand van 
het jaar 2021. Nog steeds zijn we 
in de ban van Covid19 en dat wordt 
nu voorlopig niet beter. De regels 
om voor elkaar te zorgen en om te 
voorkomen dat we dit virus doorge-
ven worden strenger. Dat heeft tot 
gevolg dat we de Ad-
vent/Kerstmiddag van 8 december 
hebben moeten annuleren. Als 
bestuur vinden we dat heel erg 
jammer, zeker na de heel gezellige 

ledenmiddagen van oktober en 
november. Wat was het fijn om 
elkaar te ontmoeten en te kunnen 
spreken. Opnieuw zijn we meer op 
onszelf teruggeworpen en zijn de 
mogelijkheden om elkaar te ont-
moeten beperkt. Aan het eind van 
december gaan we bekijken of we 
de ledenmiddag in januari wel door 
kunnen laten gaan.  
 
We blijven aan u als senioren van 
Andel denken en hopen dat we u 
eens mogen ontmoeten op onze 
ledenmiddagen in de Schutskooi. 
De onderwerpen zijn heel erg di-
vers en we zorgen voor een natje 
en iets lekkers daarbij. We houden 
u op de hoogte van de onderwer-
pen die besproken/bekeken wor-
den op de ledenmiddagen via Aktu-
Ael of een affiche. Iedereen is wel-
kom!!. Ook al bent u geen lid. 
 
Als u wilt weten wat landelijk 
KBO/PCOB bezig houdt, kijk dan 
op de website van KBO/PCOB. U 
vindt hier veel informatie over de 
vereniging en diverse aanbiedingen 
die belangrijk zijn voor senioren. 
B.v. cursussen tegen gereduceerde 
prijzen, zoals hoe kunt u de corona 
app op uw telefoon zetten. Of een 
cursus fotografie en waar 
KBO/PCOB zich inzet waardoor 
senioren beter onder de aandacht 
komen van de Politiek.  
 
Om over na te denken 
EEN BREIPATROON VOOR IE-
DEREEN 
Neem de draad op voor de toe-
komst 
 1ste toer: Begin elke toer met 
een blij gemoed, ook al vindt u te-
genspoed 
 2de toer :Doe kalm aan en neem 
de tijd om gelukkig te zijn 
 3de toer: Wees vriendelijk, steek 
de handen blijmoedig uit naar de 
ander 
 4de toer: Wees spontaan, spreek 
goed over iemand die niet aanwe-
zig is 
 5de toer: Zoek steeds naar het 
goede in je leven en geef eens een 
knipoogje of schouderklopje 
 6de toer: Een innerlijke vrede 
maakt je blij en rijk 
 7de toer:  Een glimlach van een 
seconde is meer dan een lamp die 
uren brandt 

 8ste toer: Probeer een ander 
moed in te spreken als die het niet 
meer ziet zitten 
 9de  toer: Probeer elke dag om 
één ding blij te zijn, dan is het geen 
verloren dag 
 10de toer: Vertrouw elke dag op 
God en leg alles in Zijn handen. 
Gevonden in een nieuwsbrief van 
PCOB. 
 
Als bestuur van PCOB-afd. An-
del wensen wij u gezegende 
Kerstdagen en een gezegend 
2022.  
 
Adri van Breugel- van Andel: voor-
zitter. tel. 0183-442013 
Nellie Hobo-van Noorloos: secreta-
ris. tel. 0183-4423340 
Arie van den Bogerd: penning-
meester tel. 0183-442365 
Marja Versteeg-Timmermans: lid 
tel.0183-512944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengst collecte Alzheimer 
Nederland  
De collecte van Alzheimer Neder-
land heeft in de week van 8 tot en 
met 13 november jl., incl. online 
giften via de QR-code op de collec-
tebus en giften via WhatsApp, hele 
mooie bedragen opgebracht: – 
Andel € 1.350,77 – Giessen € 
829,85 – Rijswijk € 913,27 – Uitwijk 
€ 240,24 – Waardhuizen € 195,86. 
De organisatie bedankt hiervoor 
alle gevers en collectanten. 
 
Voor een toekomst zonder  
dementie 
Aandacht voor dementie is nood-
zakelijk, want 1 op de 5 mensen 
krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 
vrouwen. Op dit moment leven ruim 
290.000 mensen in Nederland met 
deze ziekte. De verwachting is dat 
het aantal mensen met dementie 
stijgt naar ruim een half miljoen in 
2040. Daar moet iets aan gedaan 
worden. Met meer onderzoek ko-
men we dichter bij een toekomst 
zonder dementie. 
 
Trudie Tankens 

https://forms.office.com/r/WZnhtgsQ6u
https://forms.office.com/r/WZnhtgsQ6u
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Word lid van de WhatsApp groep 
Buurtpreventie 
In uw buurt is een buurtpreventie-
team aanwezig. Buurtbewoners 
werken hierin samen aan een leef-
bare en veilige buurt. Dit is niet 
alleen een taak van de politie en de 
gemeente.  U en uw buurtbewoners 
zijn de ogen en oren van de buurt 

en hebben een grote rol in het leef-
baar en veilig houden van de buurt. 
 
Doe mee: meld u aan voor de 
WhatsApp groep 
Een belangrijk middel van het 
buurtpreventieteam is de buurtpre-
ventie WhatsApp groep. Hiermee 
kunt u snel een melding maken van 

een verdachte of onveilige situatie. 
Bij deze WhatsApp groep zijn in 
Andel inmiddels meer dan 400 
buurtbewoners aangesloten.  
 
Hoe maakt u een melding? 
Een buurt-WhatsApp groep zorgt 
ervoor dat u uw buurtgenoten snel 
kunt wijzen op een verdachte situa-
tie en dat iedereen alert is. Om dit 
goed te laten verlopen werken we 
met de SAAR-methode, zie hieron-
der. Op deze manier blijft het ge-
bruik van de app zakelijk en wordt 
de informatie zo volledig mogelijk 
gedeeld. Wees zo volledig mogelijk 
bij het delen van informatie, maar 
denk ook aan de privacy van ande-
re mensen. 
 
Het buurtpreventieteam richt zich 
op het signaleren en melden van 
verdachte en onveilige situaties. 
Voor kleine ergernissen als loslig-
gende stoeptegels en defecte ver-
lichting kunt u terecht bij het meld-
punt van de gemeente Altena. Dit 
kan via de website van de gemeen-
te of via telefoonnummer 0183-
516100. 
 
Coördinatoren in uw buurt 
Elk buurtpreventieteam heeft enke-
le coördinatoren. Zij zijn de con-
tactpersonen van het buurtpreven-
tieteam en staan in contact met 
elkaar. De coördinatoren van het 
buurtpreventieteam werken samen 
met de politie en de gemeente  Al-
tena. Ook beheren zij de buurtpre-
ventie-WhatsApp groepen. 

Aanmelden? 
Mail naar buurtpreventiean-
del@gmail.com óf app naar een 
onderstaande coördinator. Vermeld 
hierbij uw naam, 06-nummer en 
adres. 
De coördinatoren voegen u toe aan 
de juiste groep. 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

5  JANUARI  2022 
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