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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
23
Seizoen 2019 - 2020
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 2019/2020
Dit zijn de data voor het inleveren
van de kopij in 2020
8 april 2020
6 mei 2020
3 juni 2020
2 september 2020
7 oktober 2020
4 november 2020
2 december 2020
Kees en Ria van der Linden

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN
Gelukkig hebben we weer een
nieuw lid mogen verwelkomen. De
Fysiopraktijk aan de Abraham
Kuyperstraat heeft zich gemeld
als lid
Kijk op de site van de ondernemersvereniging en klik op hun
naam, dan komt u rechtstreeks op
hun site en kunt u zien wat zij allemaal voor u kunnen betekenen.
Mocht u ondernemer zijn in Andel
of in Andel wonen en u bent elders ondernemer en u bent nog
geen lid, dan bent u van harte
welkom.
Naast belangenbehartiging zorgen we ook voor een gezellig
netwerk evenement.

Als bestuur hebben we deelgenomen aan de gesprekken over
de vorming van een federatie van
ondernemersverenigingen in Altena. Daar zijn nog meer bijeenkomsten voor nodig, want we zitten nog niet op één lijn. Bovendien is niet in alle kernen een ondernemersvereniging meer actief.
Ook hebben we onze inbreng gehad aan de klimaattafels van de
gemeente, maar het is wel zo dat
sommige organisaties meerdere
leden afvaardigden om een grotere inbreng te hebben.
Het digitale ondernemershuis is
nog niet in de lucht, maar zit nu
toch wel in de eindfase.
Eerst volgende actie die we traditioneel op de zaterdag voor Pasen
organiseren is het eieren zoeken
in een deel van het dorp voor de
basisschool kinderen.
Vorig jaar waren weer ongeveer
250 kinderen aan het zoeken om
een leuk prijsje in ontvangst te
mogen nemen. Dus doen we dat
dit jaar weer. Eind maart zullen we
nog een flyer verspreiden met
route en waar de eieren ingeleverd kunnen worden. Mocht u na
Pasen nog zo'n ei vinden, lever
het dan bij het bestuur in. Want
elk jaar verdwijnen er toch en dat
is jammer.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

EET U MEE?
Genieten van een lekker diner en
van elkaars gezelschap.
De maaltijden zijn bedoeld voor
alle mensen uit Andel (ongeacht
geloofsovertuiging) die regelmatig
alleen aan tafel zitten. Leeftijd:
vanaf 18 jaar.
Die eerstvolgende avond staat
gepland op zaterdag 28 maart
2020. Aanvang: 17.30 uur (inloop
vanaf 17.15 uur), locatie: De

Schutskooi (Geref. Kerk) Andel,
kosten: € 8,Wilt u graag komen eten, dan kunt
u zich vóór dinsdag 25 februari
aanmelden bij Ineke van Tilburg,
tel. 0183-442224 of per mail: inekejohan@live.nl
Lijkt het u leuk om ook eens te
koken, we kunnen nog wel wat
vrijwilligers gebruiken! U kunt zich
aanmelden via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. Geef u
op als vrijwilliger! Er wordt echt
niet elke maand iets van u verwacht, maar vele handen maken
licht werk en zo kunt u ook een
steentje bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp.
Ineke van Tilburg

Oproep bewoners van Andel.
De jaarlijkse collecte van de Hartstichting van 5-11 april komt er
weer aan en het zou erg fijn zijn
als die ook weer in Andel gehouden kan worden. Wij zijn op zoek
naar een coördinator om de collecte te organiseren. Het is even
wat werk, maar er zijn lijstjes met
namen van mensen die de afgelopen jaren met de bus langs de
deur zijn gegaan, dus even een
belletje naar die personen of ze
dat weer willen doen en klaar is
het. Is het iets voor u/jou wacht
niet te lang met aanmelden, want
het is al snel april.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met
mevrouw Tonny de Wit uit
Nieuwendijk, die het voor Andel
regelt. Haar telefoonnummer is
0183-401984 of via de mail
jaap.tonny.wit@planet.nl
Namens de
Nederlandse Hartstichting
Ria van der Linden

uiteindelijk moet
betalen, dan rekent de Belastingdienst
wel
een rente van
maar liefst 4 procent over dat
bedrag; Een flink
bedrag in deze
tijden van negatieve rentes.

AANGIFTE INKOMSTEN
BELASTING
Zo’n 6,8 miljoen particulieren en
1,4 miljoen ondernemers hebben
een uitnodiging gekregen om aangifte te doen over 2019. Uit ervaring blijkt dat een groot gedeelte
van de Nederlanders al vroeg de
aangifte instuurt. Maar wat moet je
ook alweer weten voor de komende
aangifte?
Welke deadlines zijn er?
Aangifte kun je doen vanaf 1 maart.
Er zijn zelfs mensen die meteen al
om middernacht aangifte doen,
zegt een woordvoerder van de Belastingdienst. De andere twee belangrijke deadlines zijn 1 april en 1
mei. Doe je vóór 1 april aangifte,
dan krijg je vóór 1 juli reactie van
de fiscus. Voor 1 mei moeten alle
aangiftes binnen zijn. Doe je geen
aangifte voor de deadline terwijl je
dat wel moet doen, dan dreigt een
boete. Voor de inkomstenbelasting
bedraagt die boete € 385,-. Wel
stuurt de fiscus vaak eerst een herinnering om alsnog aangifte te
doen. Blijf je in gebreke, dan maakt
de Belastingdienst een schatting
van het inkomen waardoor de heffing flink hoger kan uitvallen.
Het kan niet later?
Lukt het echt niet, dan kun je zonder opgaaf van reden uitstel aanvragen tot 1 september, maar dit
moet je wel vóór 1 mei doen. Binnen drie weken stuurt de Belastingdienst dan een brief met bevestiging. Maar houdt er dan wel rekening mee, dat als later blijkt dat je

Moet iedereen
aangifte doen?
Heb je een brief
gekregen,
dan
moet je altijd
aangifte
doen.
Heb je geen
brief, dan moet je mogelijk alsnog
aangifte doen. Dit hangt namelijk af
van hoeveel je moet betalen. Heb
je al je gegevens ingevuld en moet
je € 47,- of meer betalen, dan ben
je alsnog verplicht om aangifte te
doen. In feite moet iedereen dus de
gegevens invullen. Soms kan het
sowieso ook slim zijn om aangifte
te doen omdat je geld terugkrijgt.
Denk hierbij een giften, ziektekosten of studiekosten. Let wel op:
bedragen van € 16,- of minder betaalt de Belastingdienst niet terug.
Wat moet je doen en wat heb je
nodig?
Volgens de Belastingdienst is het
aangifteprogramma dit jaar verbeterd en voor veel mensen in loondienst zijn veel gegevens al ingevuld. "We kunnen echter niet alles
weten over de situatie van mensen
en het effect op de aangifte", aldus
de Belastingdienst. "Daarom moeten mensen de aangifte goed controleren en deze aanvullen waar
dat nodig is. Iedereen blijft immers
zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen."
Heb je een ingewikkeldere aangifte
of twijfel je of het nodig is om aangifte doen, of aan de mogelijkheden om aftrekposten toe te passen? Vind je zelf aangifte doen
moeilijk, dan is het verstandig om
advies te vragen aan een belastingadviseur. Zij helpen je graag.
Vraag naar onze gratis aangiftechecklist.
Van Rijswijk Fiscaal
Nico van Rijswijk

Net als vorig jaar wordt er door
“Bike Team Andel” en “Knallen
voor Kevin” een bingoavond georganiseerd. De opbrengst gaat naar
Duchenne Heroes om onderzoek
naar een genezing of behandeling
van deze spierziekte te versnellen.
Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen.
De bingo vindt plaats op vrijdag 27
maart in De Jager te Giessen, inloop vanaf 19:30 uur en aanvang
om 20:00 uur. We hopen u dan te
zien.
Menno Dammers

KNV EHBO Andel
Wordt u donateur en steunt u
onze vereniging?
Een EHBO vereniging kan alleen
bestaan als er voldoende financiële
middelen zijn om alle kosten te
financieren. Denk hierbij aan kosten voor opleidingen, kosten voor
de aanschaf van oefenmaterialen
en kosten voor evenementeninzet.
U als bedrijf of particulier kunt de
vereniging bijdragen in het bestaan. Hoe kunt u dat doen? U kunt
donateur worden. Mocht u donateur willen worden, stuur dan een
e-mail
naar
ehboandel@gmail.com, waarna wij u een
invulformulier zullen toezenden
waarop u kunt aangeven met welk
bedrag u ons jaarlijks wilt ondersteunen.
Helpt u mee onze vereniging gezond te houden?
Mariska Kwetters

EVENEMENTEN KALENDER
MAART 2020

JUNI 2020

13
14
15
18
21

2 t/m 5
Sparta ’30: Avond4daagse.
6 AFC: HaFaBra concert, groot orkest.
9 De Notenhoff: Samen aan tafel.
12 t/m 13
OV Juliana: Ervaar 100 jaar.
Happen, stappen en beleven.
15 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
20 St. Sport & Spel: TRUCKERDAG.
21 Geref. Kerk: Jeugddienst met Joren IJzerman
m.m.v. Rise-Up.
24 t/m 27
Sparta ’30: Feestweek.

24
25
25
27
27
28
29

Geref. Kerk: Bingo, in De Voorhof.
Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Concrete.
PCOB: Lezing over Kamp Vught.
OV Juliana: Modeshow ‘Straal als een Aelse’
in ’t Buitenhoff, 16.00-21.00 uur
De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur.
De Notenhoff: Kledingverkoop.
NH Kerk: Stampottenbuffet in De Ark.
Sparta ’30 Jeugdcie.: Paasei actie.
Duchenne Heroes: Bingo in De Jager te
Giessen, inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.
NH Kerk: Kinderdienst – 17.00 uur.

APRIL 2020
2 Dorpsraad Andel: Ledenvergadering in
’t Buitenhoff om 19.30 uur.
4 OV Juliana: D’n Aelse Dorpsquiz.
8 PCOB: Voorbereiding op Pasen m.m.v.
ds. A. Naijen.
11 AFC: Voorjaarsconcert, groot orkest.
13 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
14 De Notenhoff: Samen aan tafel.
17 t/m 18 - OV Juliana: 55+ reis.
18 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
19 Geref. Kerk: Jeugddienst met Pal Balogh,
m.m.v. Marcel van der Poel + band.
20-4 tot 3 mei
AFC: De week van de stroopwafel.
21 Sparta ’30: Receptie 90 jaar.
22 OV Juliana: Jubileumavond – 100 jaar.
23 t/m 27
OV Juliana: Feestweek Koningsdag.
27 AFC: Aubade Koningsdag, jeugden groot orkest.

MEI 2020
4 OV Juliana / AFC: Nationale Herdenking.
4 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
8-9-15 en 16: AFC en OV Juliana:
Musical ‘Voor spek en spruiten’.
12 De Notenhoff: Samen aan tafel.
13 PCOB: “Goochelaar” Bertus Korver.
16 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
16 Geref. Kerk: Pannenkoekrestaurant,
In De Voorhof.
17 Geref. Kerk: Jeugddienst met Corné Burger,
m.m.v. Annemarie Bergstra.
25 t/m 30
AFC: Anjercollecte Pr. Bernhard Cultuurfonds.
27 De Notenhoff: Kledingverkoop.
30 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.
30 AFC: Aelse dag.

JULI 2020
1 PCOB: Koffie drinken met de bewoners
van De Notenhoff.
6 AFC: Seizoenafsluiting.

AUGUSTUS 2020
5 PCOB: Koffie drinken met de bewoners
van De Notenhoff.
19 De Notenhoff: Fancyfair, 14.30-19.30 uur.

SEPTEMBER 2020
20 Geref. Kerk: Jeugddienst met Chris Snoep.
23 De Notenhoff: Kledingverkoop.
26 De Notenhoff: Burendag / dorpsontbijt.

OKTOBER 2020
5 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
18 Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Adaiah.

NOVEMBER 2020
18 De Notenhoff: Kledingverkoop.
25 De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur.
26-11 t/m 2-12
Gezamenlijke Kerken Andel: Enveloppenactie.
Nieuw

Krokusveld
Prachtig, verfrissend, mooie binnenkomst in het dorp, goede actie
van de Dorpsraad. Dat waren zoal
de reacties op het mooie krokusveld bij de Toren. Graag gedaan
zeggen wij dan, ook namens de
gemeente, want we hebben ze er
niet 1 voor 1 ingestopt.
Aanleg Rotonde
De rotonde op de N322 (voorheen
Sluisdijk aan het einde van de Buitenburcht), wordt nog dit jaar aangelegd. Ook wordt er een nieuwe
bovenlaag op het wegdek van de
Sluisbrug over De Maas aangebracht.
Dr. Oosteromstraat:
In de vorige uitgave plaatsten wij
een foto van het grasveld achter de
winkel van Woord en Daad met de
suggestie om daar een parkeerterrein van te maken, gezien het vele
autoverkeer. Van de gemeente
kregen we kort daarna het bericht
dat deze ruimte een bouwbestemming heeft. Merkwaardig dat deze
grond na reiniging nooit in het
openbaar als woonbestemming is
aangeboden nu er overal volop
gebouwd wordt.
Overleg bestuur met gemeente:
Het jaarlijks overleg met B&W
stond gepland voor 6 februari jl..
Jammer dat de burgemeester er

niet bij was, maar gelukkig wel met
de wethouders Tanis en Van Vugt
en de gebiedsregisseur. Het uitgangspunt was om alle thema’s
onder de loep te nemen waar verzoeken voor zijn ingediend van
jaren terug en heden. Al vrij snel
kwamen er reacties los waarvan u
de voortgang hier kunt lezen:
 de verlichting fiets/wandelpad
langs de parallelweg naar Giessen wordt nog voor de zomer gerealiseerd;
 het verzamelgraf is inmiddels
toonbaar gemaakt en afgezet met
bandjes. De aanduiding wordt
nog opvallender aangegeven;
 voor een 2e jeu de boulesbaan is
de helft van het benodigde bedrag ter beschikking gesteld uit
het kernenbudget. De gemeente
probeert op deze manier projecten in de kernen aan te jagen
door een stimuleringsbijdrage te
geven aan initiatieven die voor de
inwoners van meerwaarde zijn;
 Het Rondje Zwembad met de
bedoeling de gevaarlijke Middenweg voor fietsers en wandelaars
te vermijden en wat ook door
Duurzaamheid gecombineerd kan
worden, gaat nader bekeken worden door de gemeente op haalbaarheid in samenwerking met
het bestuur;
 Grindvakken: we hebben om een
2e proef gevraagd voor de inrichting van de grindvakken rond
de leilinden. Ons voorstel is dat
we dit samen vooraf met de leverancier, gemeente en enkele inwoners die bezwaren hadden
gemaakt op het huidige proefvak
gaan bespreken. Die inwoners uit
het dorp die mee willen denken
en praten kunnen zich opgeven
door een berichtje naar het secre-

tariaat
te
sturen
c.vanderlinden@hetnet.nl;
 Het asfalteren van de Hoge
Maasdijk vanaf De Zwaan in
combinatie
met
fietssuggestiestroken staat ook volgend jaar
nog niet op de planning. De wethouder houdt dit in de gaten;
 Voor de inrichting van De Rib
heeft de wethouder contact gehad
met Fa. De Heus die open staat
voor een goed plan, maar dan
moeten er wel concrete plannen
zijn. Omdat er nog heel wat op de
planning staat wordt dit onderwerp even geparkeerd of er moeten uit de bevolking suggesties
aangedragen worden. Ook die
kunnen bij het secretariaat ingeleverd worden;
 Huisartsenpost en Hospice. We
blijven op het standpunt staan dat
we in Andel gegadigde willen zijn,
maar volgens de wethouder is
daar qua ligging weinig kans op.
Maar niet geschoten is altijd mis
is het standpunt van het bestuur;
 Ontsluiting Bronkhorst. We hebben onze bezorgdheid uitgesproken over de ontsluiting op de
Neer-Andelseweg omdat deze op
de tekening nog aangegeven
wordt bijna naast de ontsluiting
van de straat De Bronkhorst
(voorheen De Rietdijk). De wethouder gaat dit uitzoeken en komt
hier op terug.
 Verlichting trottoir vanaf kerkhof
naar inrit sportvelden. Wel weer
mooi betegeld, maar ’s avonds
roetdonker door te weinig lichtpalen. Dit euvel gaat ook bekeken
worden.
UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ :
8 APRIL 2020

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
 Afslag fietsers voor een veilige
benadering van de sportvelden
via afslag openbare weg. Heel
gevaarlijk en gaat ook bekeken
worden.
 Dorpspomp: Dit onderwerp heeft
de gemeente bij het bestuur
neergelegd om zelf bij Brabant
Water te informeren over kosten
en mogelijkheden. Dat heeft het
bestuur reeds gedaan en de uitslag met het kostenplaatje bij de
gemeente neergelegd.

wordt verzorgd door vertegenwoordigers van Tankens Andel bv, De
Bloesemhoff en Meander / Woonlinie. Daarna zal wethouder Tanis
een presentatie geven over het
onderwerp Mobiliteit (Openbaar
Vervoer). Aanleiding is de nieuwe
Openbaar
Vervoer
Consessie
waarbij de gemeente later dit jaar
moet reageren naar de Provincie.
De gemeente wil in gesprek met de
inwoners om te peilen wat de behoeften zijn en de ideeën inventariseren. Dus een avond vol informatie vooral op de toekomst gericht
die u beslist moet bezoeken en
waarvoor wij u van harte uitnodigen. De entree is gratis.
Themabijeenkomsten
Ook organiseert de gemeente deze
avonden voor de gezamenlijke
dorpsraden vanuit de wens elkaar
met regelmaat te ontmoeten en
over gemeente brede thema’s bij te
praten. De eerste bijeenkomst is op
donderdag 19 maart over de onderwerpen energie-transitie, het
sociaal domein en het openbaar
vervoer.
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.

Algemene Ledenvergadering
Op 2 april a.s. houden wij deze
vergadering in ’t Buitenhoff. Om
19.30 uur begint de ledenvergadering. Een mooie gelegenheid om
vragen te stellen of aanvullingen te
geven bij bovengenoemde onderwerpen. Via een presentatie op het
scherm zullen de onderwerpen nog
meer duidelijkheid geven.
Vervolg Algemene Ledenvergadering
Na de pauze zal om 20.30 uur het
programma voortgezet worden met
korte presentaties over de bouw.
De meeste presentaties zullen niet
zo indringend zijn omdat er volop
gebouwd wordt. Toch willen we
voldoende inkijk geven en die

Peilbuis
grondwatermeetnet:
In de Julianastraat ter
hoogte van
het grasveld
bij de Romboutstoren is
een peilbuis
geplaatst ter
monitoring
van de grondwaterstanden in de
kernen van de gemeente Altena.
Namens Dorpsraad Andel
Frans Sterrenburg

NOOT VAN DE REDACTIE
De maand maart en zoals gezegd
wordt, roert zijn staart. Nou dat kun
je nu ook wel zeggen, want door
het coronavirus is er toch wel een
soort van ontregeling in allerlei families en alle mensen in ons land.
Ook Andel heeft het aangedaan,
maar tot nog toe geen uitbraak,
maar wel mensen die toch zijn geisoleerd doordat ze het virus bij
zich hebben. Vanaf deze plaats
veel sterkte, want verplicht in je
huis moeten blijven en de boodschappen aan de deur laten zetten
is niet leuk.
Vorige maand hadden we een
kleurplaat op het achterste blad
geplaatst en kon die worden ingeleverd bij ons. We hebben er 2 ontvangen, dus een keuze maken
voor een prijs was niet zo moeilijk.
Maikel
Groenenberg en Mees
Timmer krijgen allebei een prijsje.
Wij hopen natuurlijk bij een volgende keer dat er meer worden ingeleverd, want dat is altijd leuker als je
moet jureren.
Stukjes aanleveren voor de AktuAel die anoniem zijn, daarover
hebben wij altijd gezegd dat doen
we niet, maar deze keer maken we
een uitzondering en mocht u er
vragen over hebben, de naam van
de inwoonsters is bij ons bekend
en spelen wij dan door. Deze mevrouw liep er al een hele tijd mee
rond om een keer iets te schrijven
over de oorlog en haar belevenis
en dat heeft ze nu gedaan.
DE NOG NIET VERGETEN
OORLOG WO2
Ik was een jaar of zes, in 1937 geboren in een gezin van 2 ouders en
4 kinderen, we woonden in Wijk en
Aalburg en ik ben nu 82 jaar. We
woonden in een kleine boerderij
aan de Perzikstraat.
Daar zaten soldaten in de voorkamer. Langs het paadje bij de keuken hing een telefoon in een boom,
om te bellen. Daar liep de hele dag
een hoge soldaat. Een meter of
acht van de keukendeur stond een
kanon. Daar werd mee geschoten.
Achter de boerderij stond een regenput met een houten deksel.
Daar maakten zij hun brood op
klaar.

NOOT VAN DE REDACTIE
(vervolg)
Dat brood noemden ze ‘kuche’. Ze
deden daar heel dik de roomboter
op. Ik liep daar gewoon buiten en
zij beloofden mij mooie dingen, o.a.
nieuwe schoenen.
Het was eng met de bommen en
granaten, die vlogen door het raam
de schoorsteen in, waar mijn vader
net weg was. Hij stopte daar altijd
zijn pijp. Ook ’s maandags waren
mijn moeder en ik net klaar met de
was, toen het washok bekogeld
werd. Wij sliepen zij aan zij in de
boogkelder, daar was het nog een
beetje veilig.
In dat boerderijtje in Wijk waar wij
woonden, was ook een hooizolder.
De soldaten zochten mijn vader. Hij
was bovenop de hooizolder weggekropen, want hij moest zeggen
waar de paarden waren. Wij moesten met paard en wagen naar Andel. Ik had een kleine zus, die was
in 1943 geboren, zij lag in de kinderwagen.
Er waren wegversperringen, daar
mocht je dan niet verblijven, dus
moesten wij evacueren naar Andel.
Naar een kleine boerderij waar
een groot gezin woonde, de familie
P. de Fijter.
In dit oorlogsgebeuren vielen er
ook bommen op de kerk in Wijk.
Daar was ook een kelder met volwassenen en kinderen. Zij zijn allemaal omgekomen. Daar was ook
een familielid van mij bij.
In Andel was het ook erg. Daar liep
notaris Hollestelle, die schoten ze
op de dijk dood. Maar dat was nog
niet erg genoeg, ze trapten hem
ook naar beneden.
In 1939 is mijn broertje geboren. Hij
is maar 1 jaar geworden. Kinkhoest
en stuipen. Hij is in het ziekenhuis

in Den Bosch overleden. Dat was
erg voor mijn ouders.
Het was heel raar, maar wij moesten nog een keer naar een andere
straat in Andel. Bij de familie De
Waal in de Kammetweg, daar hadden ze meer ruimte. Ik kan me niet
meer bedenken hoe wij thuis zijn
gekomen.
Hoelang alles heeft geduurd kan ik
me niet meer herinneren.
Er waren ook hele grote bommen,
die hingen in de lucht. Die maakten
geluid. Als dat geluid stopte, dan
kwamen die bommen naar beneden. Er was dan een enorm gat,
dat wij dan ook zagen. Dat was
ontzettend angstig. Ze noemden
die dingen V1 en V2. Er was er één
in de Veldstraat gevallen. Ik heb dit
ook zelf gezien.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat
we bevrijd zijn van de onderdrukking door de Duitsers en daar zal
veel over worden geschreven en
over worden gepraat. Herinneringen zullen worden opgehaald, dat
is erg belangrijk want we hopen dat
het nooit meer zal gebeuren, maar
ook wij weten dat de mens niet
echt verandert, dus moeten we
waakzaam blijven.
Kees en Ria van der Linden

KINDERDIENST
Zondagmiddag 29 maart a.s. wordt
om 17.00 uur in de Hervormde
Kerk een kinderdienst gehouden.
Het thema van deze dienst is ‘Ik wil
niet’. We gaan luisteren naar en
nadenken over een verhaal uit de
Bijbel waarin de discipelen van
Jezus een klusje moeten opknappen wat ze liever niet willen doen.

De dienst wordt geleid door Ds. De
Haan uit Genderen. Kinderkoor
´Eigenwijs´ komt ook op bezoek.
Iedereen is van harte welkom. Voor
de kinderen jonger dan ongeveer
3,5 jaar is er kinderoppas in Hervormd Centrum De Ark.
Anetta Scheurwater

Al
sinds
mensenheugenis
organiseert Andels Fanfare Corps
jaarlijks
festiviteiten
rond
Pinksteren. Vroeger was dat een
festival of Nationaal Concours in de
muziektent op een weiland.
Tegenwoordig is het de Aelse Dag
op de zaterdag voor Pinksteren. Dit
jaar is de Aelse Dag op zaterdag
31 mei 2020.
Jaarmarkt
De jaarmarkt is sinds 1976 vast
onderdeel van de Aelse Dag. De
voorbereidingen voor editie 45 zijn
in volle gang. Deelnemers voor de
warenmarkt zijn aangeschreven en
de eerste aanmeldingen zijn
binnen. Ook voor de rommelmarkt
die in 2018 is toegevoegd aan de
jaarmarkt en de kofferbakverkoop
(nieuw
in
2020)
zijn
al
inschrijvingen ontvangen, maar er
kan nog meer bij!
Inschrijven voor rommelmarkt en
kofferbakverkoop
Iedereen kan deelnemen aan deze
rommelmarkt of kofferbakverkoop
om voor oude bruikbare `rommel`,
`afdankertjes` en nog bruikbare
tweedehands spulletjes een nieuwe

AELSE DAG (vervolg)
eigenaar
te
vinden.
Inschrijfformulier en voorwaarden
voor deelname aan de markt vindt
u op www.aelsedag.nl onder
`Inschrijfformulieren`.

Midden in het evenemententerrein
ligt een Jeu de Boules-baan, waar
iedereen een balletje kan gooien.
Jeu de Boulesballen zijn aanwezig.
Terug van weggeweest zijn de
levende beelden en ook de
mevrouw in de grabbeljurk is er dit
jaar weer bij.
Speciale gast dit jaar is MBCReplica uit Werkendam, met een
demonstratie scheepsmodelbouw.
En er is muziek van feest duo ‘ Net
Nie’ .
Tot ziens zaterdag 30 mei op de
“Aelse Dag”
De jaarmarkt, de kinderattracties,
rommelmarkt en kofferbakverkoop
beginnen om 10.00 uur en stoppen
om 17.00 uur. Het gezellig drukke
en sfeervolle terras is tot 20.00 uur
open voor een hapje en een
drankje.
Volg ons op www.aelsedag.nl of
op facebook aelsedag andel.

Aelse Dag
Het kloppende hart van de Aelse
Dag is het Dorpsplein bij de
karakteristieke
14-eeuwse
Romboutstoren met bakstenen
torenspits, met een terras met
zitjes, barretjes en eettentjes. Een
gezellige plek om met familie en
vrienden neer te strijken en te
genieten van alles wat er te doen
is.
Kinderen kunnen de hele dag op
een springkussens springen en net
als andere jaren kunnen ze zich
ook dit jaar weer laten schminken.
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur is
het Dierenweitje open voor publiek.

Arja van Herwijnen

ORANJEVERENIGING
JULIANA
D’n Aelse Dorpsquiz zaterdag 4
april 2020
De inschrijving voor de 4e editie
van D’n Aelse Dorpsquiz is gesloten. Op zaterdag 4 april zullen
maar liefst 26 teams gaan strijden
om de Aelse Wisselkaai. Mocht je
wijzigingen door willen geven over
je team, gebruik hiervoor ons emailadres. Tijdens de captainsavond op woensdag 4 maart jl.
hebben de teams de wijzigingen in
het reglement te horen gekregen.

Daarnaast kregen de teams alvast
een klein tipje van de sluier over
wat de organisatie van de teams
verwacht, voorafgaand aan de
quizavond en wat er voorbij kan
komen tijdens de quizavond. Tip
van de organisatie: Hou onze
Facebookpagina in de gaten! Like
dus onze pagina!
Update Musical: “Voor Spek en
Spruiten!”, vrijdag 8, zaterdag 9,
vrijdag 15 en zaterdag 16 mei
Inmiddels is bekend geworden dat
de kaartverkoop voor de musical
“Voor Spek en Spruiten!” zal starten op 22 maart a.s. Tickets zullen
online te bestellen zijn via onze
website, bij de Spar en Drogisterij
Verbeek.
De locatie waar we de musical zullen opvoeren is in de schuur bij
fam. Zijlstra aan de Julianastraat.
Bent u ook zo nieuwsgierig en wilt
u een avondje onvervalst muzikaal
en humorvol plezier? Kom dan kijken bij de Musical die gegarandeerd voor een lach zal zorgen!
Kaartjes kosten € 7,50. Tijdens de
pauze is er een verloting en zijn er
leuke prijzen te winnen!
Update Ervaar 100 jaar – happen,
stappen en beleven, vrijdag 13
en zaterdag 14 juni 2020
De eerste namen worden bekend
welke tijdens dit 2-daagse evenement te zien zullen zijn. Op vrijdag
13 juni zullen de Young Minds optreden in Club 81. Voor de jeugd
zal er het WondR Museum worden
nagebootst en is er een gaming
area waar je kunt racen tegen je
vrienden. Als laatste update zal er
een foto- en filmbeleving zijn waarbij we Andel zullen belichten de
afgelopen 100 jaar.

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
Zoals u kunt lezen is er aan iedereen gedacht en is dit de uitgelezen
mogelijkheid om familie en vrienden, jong- en oud uit te nodigen om
samen van dit unieke event te genieten. Like de Facebook en Instagram pagina om niks te missen!
Oktoberfest, vrijdag 9 oktober
2020
Voor de allereerste keer zal ook
Andel zijn Oktoberfest krijgen. Op
vrijdag 9 oktober zal de schuur bij
Zijlstra worden omgebouwd tot een
waar bierfestival en volksfeest met
Beierse allure. Als artiest zal
“Stimmung mit der Peter” de avond
voorzien van muziek en entertainment. Dus trek je lederhose of
dirndl maar uit de kast en kom met
al je vrienden naar dit feest.
Eten aan de lange tafel, zaterdag
10 oktober 2020
In hetzelfde weekend van het Oktoberfest toveren we de schuur bij
Zijlstra om tot een restaurant waarbij we gaan genieten van een diner
met wijnarrangement. Het wordt
een culinaire verrassingsreis waarbij je met vrienden of familie aan
een lange tafel kan proeven van de
beste gerechten met een passende
wijn.

Sponsoring.
Mocht u sponsor zijn van onze verenging dan kunt u de komende tijd
weer een belletje verwachten van
onze sponsorcommissie. Heeft u
interesse om sponsor te worden of
wilt u als bedrijf weten of u iets voor
onze vereniging kunt betekenen.
Neem contact op met één van onze
bestuursleden of stuur een mail
naar info@ovjuliana.nl.
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.
Namens bestuur OV Juliana
Arnoud Verhoeven

STAMPPOTTENBUFFET
Ook dit jaar zal de diaconale activiteiten commissie weer een gezellig
stamppottenbuffet organiseren. Het
is op D.V. 25 maart 2020 in Hervormd Centrum “De Ark”. Het
stamppottenbuffet is bestemd voor
alle 65+ binnen onze gemeente,
maar vindt uw buurman/ -vrouw,
vriend of vriendin het ook leuk, dan
mag hij/zij natuurlijk ook mee ko-

men. We beginnen de middag met
koffie en iets lekkers, gevolgd door
een leuk programma en tot slot
gaan we met elkaar eten. Aanvang
is 15:30 uur en duurt tot ongeveer
19:30 uur. Alle mensen van 65+
worden binnenkort persoonlijk hiervoor uitgenodigd.
Arita Smits

HET GEMEENTEBESTUUR IN OORLOGSTIJD
door Teus van Tilborg
In de reeks verhalen over de
Tweede Wereldoorlog deze maand
aandacht voor het gemeentebestuur in de oorlogsjaren. Het is een
bewerking van een eerder geschreven bijdrage hierover. Als de
oorlog uitbreekt is Andel nog klein,
ruim 1100 inwoners. De zuidelijke
en westelijke uitbreidingen zijn er
nog niet. Evenals de meeste woningen aan de Kammetweg. De
gemeenteraad bestaat uit zeven
leden waaronder twee wethouders.
De gemeenteraad bestaat uit P.
van Houwelingen, L.J. Vogelaar,
J.W. Dibbits, G. Naaijen, P.
Hoesen, D. Millenaar en J.F. van
Dulst. De eerste twee zijn wethouder. Een burgemeester is er niet,
omdat in de vacature, ontstaan
door het afscheid van burgemeester A.D. van der Schans nog niet is
voorzien. Van Houwelingen is de
locoburgemeester. Op 23 mei 1940
wordt Mr. G.A. Bax (Zevenbergen
1910) door de Opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht met ingang
van 15 juni 1940 als burgemeester
benoemd. Hij wordt ook burgemeester van Giessen en Rijswijk.
Hij gaat in Rijswijk aan de Hoge
Maasdijk wonen. Later woont hij in
Giessen en na de oorlog in Andel.
Het begin van de oorlog is voor de
raad geen reden om in een extra
vergadering bijeen te komen. Op
18 juni vergadert de raad wel om
de nieuw benoemde burgemeester
te installeren. De oorlog komt dan
nauwelijks ter sprake. Bax (foto
volgende pagina) spreekt wel over
de “voor ons land zo schokkende
gebeurtenissen met als gevolg dat
de Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht hem als burgemeester
had benoemd.”

HET GEMEENTEBESTUUR IN OORLOGSTIJD

materialen. Andel heeft dan nog
een eigen elektriciteitsbedrijf.

(vervolg)

Normaal gebeurde dit immers door
de minister van Binnenlandse Zaken. De regering was uitgeweken
naar Engeland. Bax zegt ook minder dan ooit behoefte te hebben
aan “schone woorden” en het ontvouwen van mooie plannen voor de
toekomst. “In deze chaotische verwarring geroepen tot het ambt van
burgemeester zal veel aanpassing
en onderlinge toenadering nodig
zijn.” De eerste reguliere raadsvergadering onder zijn voorzitterschap
is op vrijdag 28 juni 1940. Hij gaat
in op de ontstane situatie. Hulde
brengt hij aan de “gevallenen voor
het Vaderland” en hoopt dat niemand tekort zal schieten in het verlenen van steun. Verder zegt hij
onder meer: “We staan voor een
nieuwe stand van zaken en het
Nederlandse volk mag dankbaar
zijn over de behandeling van de
bezettende macht. Het bezettingsleger heeft zich stipt gehouden aan
de internationale verplichtingen.”
Hij voegt eraan toe te hopen, “dat
allen tegen dit leger een loyale
houding zullen aannemen en dat
God land en volk in deze zware tijd
genadig nabij zal zijn.” Een toch
wel merkwaardige opmerking naar
aanleiding van de ontstane situatie.
Wellicht dat hij nog niet in beeld
had wat de Duitsers elders in het
land hadden aangericht. Geen van
de raadsleden reageert op zijn
woorden. Althans de raadsnotulen
zeggen er niets over. De raad gaat
over tot de orde van de dag. Als
extra steun aan de werklozen, en
die zijn er veel in die tijd, wordt 76
gulden beschikbaar gesteld en voor
kleine boeren en tuinders zes gulden. D. Millenaar vraagt de
stroomprijs te verlagen wat Vogelaar en Dibbits ontraden met het
oog op de stijgende prijs van de

Voor het laatst bijeen
Lang komt de gemeenteraad in de
oorlogsjaren niet meer bijeen. Met
ingang van 1 september 1941 worden de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders door de Duitse autoriteiten
opgeheven. Daarvoor, op 5 juli
1941, waren politieke partijen, behalve de NSB, al verboden. De
burgemeesters komen rechtstreeks
onder het gezag van de commissaris van de Koningin te staan. De
wethouders worden adviseurs van
de burgemeester. Op 26 augustus
1941 komt de Andelse raad voor
het laatst bijeen. Burgemeester
Bax legt dan ook zijn functie neer.
Voor veel burgemeesters was het
een dilemma na de komst van de
bezetter als burgemeester aan te
blijven of het ambt neer te leggen.
Aanblijven betekende namelijk wel
medewerking verlenen aan de besluiten en regelgeving van de bezetter. Bijvoorbeeld aan het uitzenden van werklozen naar Duitsland
en als hoofd fungeren van de
plaatselijke Winterhulp, een instelling die in de loop van de tijd zich
ontwikkelde tot een organisatie om
het Nationaalsocialisme te promoten. Voor sommige burgemeesters
was dit reden direct al na de bezetting ontslag in te dienen wegens
strijd met de ambtseed. Burgemeester Bax wacht hier dus een
jaar mee. Hij bedankt de raadsleden voor de manier waarop ze hem
als burgemeester zijn
tegemoet getreden. Dibbits bedankt hem “voor
de aangename omgang”
en hoopt dat het hem
“wel moge gaan.”
De laatste maanden van
de oorlog is Bax ondergedoken. Als hem bij zijn
afscheid als burgemeester van Werkendam in
1975 door het Nieuwsblad voor het Land van
Heusden
en
Altena
wordt gevraagd aan wie
hij en zijn vrouw dankbare herinneringen bewaren, noemt hij de namen
van degenen, die hem

en zijn gezin in de oorlogsjaren
onderdak verleenden. Hij vertelt
ondergedoken te zijn geweest bij
dominee Eysinga in Babyloniënbroek, bij de familie Lankhaar, ook
daar, bij de familie Van Bergeijk op
de Biesheuvel en bij de familie Van
Schendel in Dussen. De laatste
oorlogsperiode bracht de familie
door bij de familie Kobus Kolff aan
de Bloemsteeg in Almkerk. Hij had
zich een schuilnaam aangemeten:
De Putter. Iedereen zei meneer De
Putter tegen hem. Om herkenning
te voorkomen had hij een snor laten staan en droeg altijd een pet.
Op de foto zien we Bax en zijn
echtgenote met bewoners van de
Uppelsehoek. De foto is afkomstig
uit het boek De Uppelschendijk
door A. van den Oord (1988) en is
enkele dagen na de bevrijding gemaakt.

Na het vertrek van de burgemeester en nadat ook de raad niet meer
bijeenkomt, nemen Van Houwelingen en Vogelaar de honneurs
waar. Het zal voor hen niet makkelijk zijn geweest met de hete adem
van de Duitsers in hun nek, waardoor ze voor moeilijke beslissingen
kwamen te staan. Tegen het eind
van de oorlog, op 19 januari 1945,
wordt een NSB burgemeester benoemd: A.F.L.H. van der Ven. Zijn
kantoor heeft hij in het huidige
pand Julianastraat 1.

HET GEMEENTEBESTUUR IN OORLOGSTIJD
(vervolg 2)
Hij was ook burgemeester van
Giessen en Rijswijk.
De eerste raadsvergadering na de
oorlog is op 21 december 1945.
Hieraan is de benoeming van vertrouwensmannen vooraf gegaan
voor het te benoemen kiescollege
voor de samenstelling van de raad.
Als vertrouwensmannen werden
gekozen G. Naaijen, J.F. van Dulst
en A.J. Schouten. Als de raadsvergadering plaatsvindt, is ook burgemeester Bax weer in functie. Aan
het begin van de vergadering geeft
hij een terugblik op de niet gemakkelijke oorlogsjaren. Hij staat stil bij
de in en uit Andel omgekomen personen. Ook wijdt hij enkele woorden aan de evacuatie van de bewoners van het Benedeneind op 16
januari 1945, die voor hen ingrijpend was en aan de grote materiele schade in het dorp.
Het gemeentehuis staat in de oorlogsjaren in de Burgemeester van
der Schansstraat op de plek waar
nu de Koningshof staat. Het personeelsbestand op het gemeentesecretarie is heel beperkt. Martinus
van Rijswijk is gemeentesecretaris
en L.(Fien) A. van Eethen ontvanger. A. Oerlemans is ambtenaar en
H. Boender is volontair, stagiair zou
men nu zeggen. Hij overleeft de
oorlog niet. In 1941 wordt hij ge-

meentesecretaris in Giessen en is
actief in het verzet. Daar wordt hij
op 19 januari 1945 bij een inval
door de Sicherheitsdienst in het
schoolhuis van meester Kooyman
opgepakt en op 30 april 1945 op
fort De Bilt, 27 jaar oud, gefusilleerd

We hebben leuk nieuws te melden!
Dankzij uw hulp hebben we het

elektrisch hekwerk kunnen realiseren rondom de gehele school. Dit is
een hekwerk van maar liefst ruim
2000 meter met een mooie nieuwe
poort naar de school toe. Enorm
dankbaar zijn we hiervoor. Het bestuur van de school en alle leerkrachten met de kinderen vroegen
ons om u allen de groeten te doen

en hun dank aan u over te brengen. Veiligheid voorop. De kinderen zijn nu beschermd voor indringers, maar ook zeker voor de
wilde dieren die daar nog steeds
aanwezig zijn. Begin februari
bracht ik een bezoek aan Kenia en
was verheugd hoe strak en mooi

STICHTING
OLOPIKIDONG’OE
(vervolg)
het hek geplaatst is! Kees en ik zijn
er toch wel een beetje trots op
hoor. DANK hiervoor!
Van 2 tot 16 februari heb ik, Wilma,
de school bezocht met mijn gehele
gezin. Wat een ervaring was dit om
alles te kunnen laten zien. Het
hoogtepunt was The Price Giving
Day. Eind oktober heeft groep 8
van onze school examen gedaan
en na jaren is onze school 1ste geworden. Dit is een grote presentatie
en op vrijdag 7 februari was er dan
ook een groot feest op de school
met maar liefst 5000 mensen. Zo
supergaaf dat ik er precies was met
ons gezin. ’s Morgens werden we
al mooi aangekleed in echte Masai
kleding. Van lieverlee druppelden
alle gasten binnen. Er waren traditionele Masai dansen, veel toespraken en het hoogtepunt was
toch wel dat ook de gouverneur de
school bezocht. Iedereen was nerveus toen de helikopter aan kwam.
Ik heb een mooie toespraak mogen
houden namens onze stichting en
trots kunnen vertellen wat onze
stichting zoal doet. De gouverneur
was zeker onder de indruk dat onze kleine stichting al 85 kinderen
financieel ondersteunt. De gouverneur sprak zijn waardering uit en
vroeg om zijn hartelijke groeten
aan u te doen. Daarnaast was hij
diep onder de indruk dat wij een
voetbalveld hebben kunnen realiseren en nu weer het elektrisch hekwerk. Als dank hiervoor had hij een
enorme verrassing. Voor de rest
van ons leven hebben Kees en ik
vrij toegang tot het National Park
‘Masai Mara’. Hun trots! Ik was er
even stil van… ’s Middags werden
de trofeeën uitgedeeld aan alle
scholen,
onze
school
Olopikidong’oe had er heel veel gewonnen. De school is er van overtuigd dat men zo hoog zijn geëindigd dankzij uw financiële bijdrage
iedere keer maar weer. Daarnaast
was er nog een superprijs die aan
de school werd overhandigd: DE
WATERDAM wordt aangelegd. Zo
nodig dat er water komt en nu eindelijk na zoveel jaren onderhandelen met diverse geledingen, kunnen

wij trots vermelden dat de waterdam er komt!
Dit wordt nu bekostigd door de
gouverneur.
Twee jaar geleden heeft onze
stichting een stuk
grond naast de
school gekregen
en op dit stuk
grond wordt de
waterdam gerealiseerd. Zo dankbaar dat we dit samen hebben
kunnen realiseren. Het kan nog
even duren voordat men daadwerkelijk aan de gang gaat, het is immers Kenia 😊, maar wij verwachten wel dit jaar!
Volgende keer nog veel meer
mooie verhalen, want ook de speeltoestellen zijn in de maak. En denkt
u nu ik wil ook wel een kind financieel ondersteunen voor maar een
tientje per maand (€ 125,- per jaar),
graag!
Stichting Olopikidong’oe
Kees van der Linden 06-53945404
Wilma van Andel 06-36315251
Inmiddels zijn
we in het tweede jaar van de
gemeente Altena beland. Het
eerste jaar bestond uit opstarten en opbouwen. Ondertussen bleef de winkel
wel gewoon open. Dit gold voor de
gemeente Altena, maar zeker ook
het politieke team van VVD Altena.
Ons team staat en onze doelen zijn
helder. We kunnen aan de slag.
Natuurlijk hebben wij vorig jaar ook
mooie dingen bereikt. Denk aan de
discussie over het sociaal domein,
waar het college telkens achter de
feiten aanliep, met oplopende tekorten tot gevolg. Mede dankzij de
VVD Altena komt de gemeente
weer langzaam in controle. Ook op
het gebied van veiligheid, wonen
en dienstverlening laat de VVD
Altena zich nadrukkelijk horen. Wij
zijn daarbij niet bang een andere
koers te varen dan de meerderheid

in de raad, maar we verlagen ons
niet tot het niveau van een protestpartij. Wij voeren opbouwende oppositie.
Dit jaar willen wij ons als VVD Altena minder laten leiden door de
agenda van het college en de waan
van de dag. Wij willen actief onze
doelen bereiken. In 2020 gaan wij
meer naar buiten om met onze
inwoners te praten. Wij willen hen
actief betrekken bij onze plannen of
misschien ons zelfs wel laten verrassen door de plannen van de
burger.
Onze agenda voor 2020 wordt bepaald door onderstaande vijf doelen.
 Wij zetten ons in voor geschikte
woningen in iedere kern
 Wij zetten ons in voor een verkeersveilig Altena
 Wij creëren (fysieke) ruimte voor
ondernemers
 Wij leveren een bijdrage in de
bestrijding van drugsgebruik onder jongeren
 Wij zetten ons in voor een
rechtvaardige tegenprestatie in
de Participatiewet
Nieuwe ideeën en een frisse blik
zijn altijd welkom. Wilt u langskomen op onze fractievergadering?
Bel van te voren even met de fractievoorzitter Pim Bouman op 0611097884 of met fractieondersteuner Herman Bouman op 0653646711, dan zetten we een stoel
voor u klaar.
De eerstvolgende fractievergaderingen zijn al ingepland en vinden
plaats op:
 2 april, 20.00 uur
 9 april 20.00 uur
 30 april, 20.00 uur
 7 mei, 20.00 uur

VVD ALTENA (vervolg)
 4 juni, 20.00 uur
 11 juni 20.00 uur
Heeft u andere vragen of suggesties, schroom dan niet om contact
met ons op te nemen.
Namens het politieke team van
VVD Altena
Herman Bouman
PCOB afd. Andel.
De eerste
2 ledenvergaderingen van 2020 zijn al
weer voorbij en de volgende staat
op het programma. Deze middag
wordt gehouden op woensdag 18
maart a.s. In het kader van 75 jaar
bevrijding hebben wij dhr. P.
Pruijssers uitgenodigd om ons vertellen over de gebeurtenissen in
kamp Vught. Dicht bij huis en toch
niet
zoveel over bekent. Veel
mensen zijn daar omgekomen tijdens de 2e Wereldoorlog. Dhr.
Pruijssers gaat ons ook iets vertellen over verzetsmensen uit Altena.
De middag begint om 14.30 uur en
duurt tot 16.30 uur en wordt gehouden in de Schutskooi aan de
Beatrixstraat. U bent van harte
welkom.

In april is de ledenvergadering op
woensdag 8 april, dat wordt een
middag in het teken van Pasen. Ds.
A. Naijen zal een meditatie houden
en verder hopen we de middag,
met medewerking van eigen leden,
in te vullen met samenzang en gedichten.
Deze middag begint ook om 14.30
uur, vanaf 14.15 staat de koffie/thee met wat lekkers klaar. U
allen bent van harte welkom.
Vele senioren krijgen op een bepaald moment te maken met WMO.
Daarom onderstaande informatie
die voor u van belang kan zijn.
WIJZIGINGEN WMO
Voor gebruikers van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
(WMO) gaat er komend jaar een
aantal dingen veranderen. De
WMO krijgt onder andere per 1
januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen
bijdragen
voor
alle
WMOvoorzieningen.
Wij zetten op een rijtje wat klanten
van de WMO kunnen verwachten.
Factuurtermijn
In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28
dagen (4 weken). Deze factuur
werd achteraf verstuurd. Vanaf
2020 betaalt u per maand voor de
zorg die u ontvangt. Dit betekent
dat u in dezelfde maand dat u zorg
en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.

Eigen bijdrage
In 2019 betaalde u per 28 dagen (4
weken) maximaal € 17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per
maand maximaal een eigen bijdrage van € 19,- gaan betalen aan het
CAK, de uitvoeringsorganisatie die
de eigen bijdrage int.
Up date: Het CAK heeft aangegeven dat de overgang een vertraging oploopt Overgang zorgt
voor extra rekeningen
Het systeem van het CAK werkt
echter nog niet optimaal. Verwacht
wordt dat het eerste kwartaal van
2020 nodig is voor omschakeling.
De kans op stapelfacturen is aanwezig. Mocht het voor u problemen
opleveren als de rekeningen opstapelen in de eerste maanden van
2020, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de
factuur ontvangt contact opnemen
met het CAK.
Informatiepakket
De gemeente waarin u woont, zal
de gegevens aanleveren aan het
CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens aan te leveren. Begin 2020
zult u een pakket met praktische
informatie over het nieuwe abonnementstarief ontvangen. In dit
pakket zal naast de informatie ook
de beschikking en vastgestelde
eigen bijdrage worden vermeld.
Daarbij ontvangt u ook een contactformulier.

PCOB (vervolg)
Wilt u OOK OP VAKANTIE en
lukt dit niet zelfstandig, dan is
er: Het vakantiebureau maakt deel
uit van de Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk (PSDV).
PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantie mogelijkheden aan voor
mensen voor wie het door ziekte,
beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te
gaan. De vakanties hebben een
open-christelijk karakter en zijn
voor iedereen, ongeacht zijn of
haar achtergrond, toegankelijk.
Men viert vakanties in een van onze vier eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland. Het vakantiebureau.nl is specialist in senioren
vakanties en zorgvakanties. De
zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding
nodig hebben. Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk.
De vakanties staan bekend om hun
goede sfeer, de ruimte die men als
individu krijgt binnen de groep en
het bijzondere contact tussen gast
en vrijwilliger. Zoekt u vrijwilligerswerk met ouderen? Ga mee met
onze vakantieweken.
Vraag een brochure aan: via
www.hetvakantiebureau.nl of bel
0343-745890 Algemene vakantiegids 2020. In deze algemene
vakantiegids leest u alles over de
begeleide vakantieweken voor senioren zonder zorg en senioren met
zorgbehoefte. Wilt u liever de vakantiegids via de post ontvangen?
Zij hebben ook losse folders voor
de specifieke doelgroepen: Vakanties voor senioren; Vakanties voor
mantelzorgers en hun partner met
dementie; Mensen met een licht
verstandelijke beperking.
Tot ziens op onze ledenmiddagen.
Adri van Breugel- van Andel
voorzitter PCOB-afd. Andel

Medical Taping tegen Hooikoorts
en andere klachten bij Fysiotherapie Andel.
Bronnen:
www.fysiotape.nl,
www.pollennieuws.nl,
www.sportzorg.nl
Het is weer de tijd van het jaar om
mensen te wijzen op hooikoortsklachten. Ook dit hooikoortsseizoen
is namelijk weer erg vroeg begonnen door de zachte winter en zijn
hazelaars, elzen en essen weer
volop bezig met stuifmeel verspreiden. Een onverwachte periode met
kouder weer dan normaal zou nog
remmend kunnen werken, maar de
kans is groter dat iedere hooikoortsperiode relatief vroeg aan
bod gaat komen dit jaar.
Eerdere jaren is in de Aktu-Ael
meer verteld over hooikoortsperiodes, welke planten daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn en de
klachten die kunnen ontstaan. Ook
zijn veel tips en adviezen genoemd
rondom voorkomen en verlichten
van klachten. Al deze punten zijn
steeds uitgebreider terug te vinden
op o.a. www.pollennieuws.nl en
www.sportzorg.nl

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.
Naast de mogelijkheid om de specifieke hooikoortstape te proberen,
kent de Medical Tape nog een aantal andere verrassende toepassingen. Om eerst dichtbij de hooikoorts te blijven zou aanvullend
ook de tapemethode toegepast
kunnen worden tegen verstopte
neusholtes. Deze is makkelijk aan
te brengen en aan te leren, zodat
dit thuis gedaan kan worden en
eventueel alleen ’s avonds en ’s
nachts gebruikt wordt. Andere, mogelijk verrassende klachten waar
Medical Tape bij zou kunnen helpen om klachten te verlichten zijn
o.a. COPD, misselijkheid en maagklachten, menstruatieklachten en
tinnitus (oorsuizen). Deze en een
flink aantal andere opties zijn met
meer
uitleg
te
vinden
op
www.fysiotape.nl
Ook is het mogelijk om contact op
te nemen met de praktijk voor meer
informatie
of
een
afspraak
(info@fysiotherapieandel.nl,
0183-441681).

ANDELS FANFARE
CORPS
Voorspeelavond
Op 9 maart jl. hebben verschillende
leden van het orkest en leerlingen
voor u gespeeld op de voorspeelavond. Het was een gezellige
avond! Pieter was aanwezig om
over ieder optreden een klein rapport te schrijven.

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg)
Voorjaarsconcert
In onze agenda ziet u dat het groot
orkest van AFC een voorjaarsconcert zal geven. Locatie en tijd zijn
hiervoor nog onbekend. Komende
periode zal dit bekend gemaakt
worden via onze Facebook en
website. Houd deze dus goed in de
gaten www.andelsfanfarecorps.nl
Stroopwafelactie
Van 20 april tot 3 mei vindt er weer
de week van de stroopwafel plaats!
Hier later meer info over.
Aubade
Ook dit jaar trapt AFC traditioneel
Koningsdag af met de aubade. Dit
zal om 10:00 uur plaatsvinden op
het plein bij de Romboutstoren.
Dodenherdenking
Op 4 mei zal AFC haar medewerking verlenen bij de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in
Woudrichem. De dodenherdenking

vindt plaats van 19:30-20:30 uur bij
het monument bij Multifunctioneel
Centrum de Werf in Woudrichem.
Musical OV Juliana
Op 8, 9, 15 en 16 mei organiseert
de Oranjevereniging Juliana een
dorpsmusical, genaamd ‘Tussen
spel en spruiten’ met acteurs en
actrices uit Andel. De musical
wordt muzikaal begeleid door het
jeugdorkest van AFC. Het jeugdorkest is druk met oefenen hiervoor!
Anjercollecte Pr. Bernard Cultuurfonds
In de week van 25 t/m 30 mei gaat
AFC collecteren voor het Prins
Bernard Cultuurfonds. Deze actie
duurt een week lang. Meer informatie over online donatie volgt. Alvast
bedankt voor uw steun.
Aelse dag
Sinds 1976 is de gezellige jaarmarkt vast onderdeel van de Aelse
Dag. Deze warenmarkt is in 2018
uitgebreid met een rommelmarkt en
dit jaar wordt daar nog de koffer-

bakverkoop aan toegevoegd. Er is
dus weer voldoende te snuffelen en
van alles te koop tijdens Aelse
Dag. Iedereen kan deelnemen aan
de rommelmarkt en kofferbakverkoop om voor ‘afdankertjes’ een
nieuwe eigenaar te vinden. De inschrijving voor een (grond)plaats
van 4 meter bedraagt € 5,-. De
voorwaarden en de inschrijfformulieren voor deelname aan de warenmarkt, rommelmarkt en kofferbakmarkt
staan
op
www.aelsedag.nl bij contact.
Sponsorkliks
Sponsor Andels Fanfare Corps
gratis! Koopt u wel eens iets online
en wilt u ons sponsoren op een
makkelijke manier? Vanaf nu kunt
u
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!
Marit van der Ham

